WBL jaarverslag 2014-2015
Op de WBL jaarvergadering van 19 november 2015 presenteerde WBL-secretaris Herman
Boonekamp zijn verslag van activiteiten 2014-2015

Natuurgebied Willeskop in november

Inleiding
De WBL zet zich in voor het behoud en de
verbetering van de kwaliteit van het karakteristieke landschap van de Lopikerwaard.
Dat doet zij door belangenbehartiging, het
kritisch volgen van ontwikkelingen, het verzorgen van excursies en de uitgave de WBL
Nieuwsbrief. Dit kan zij al meer dan 35 jaar
doen dankzij haar vrijwilligers en uw steun.
De WBL ontvangt geen subsidies en kan
derhalve niet zonder uw donaties. Om de
inkomsten uit donaties te verhogen zonder
extra kosten voor de donateurs heeft de
WBL nu ruim een jaar de ANBI-status. Extra
donaties heeft dat in 2015 nog nauwelijks
opgeleverd. Reden om daar meer bekendheid aan te geven. De donateurs van de
WBL zijn bijzonder trouw. Door verhuizing
en vergrijzing zijn er opzeggingen, maar
daar tegen over staan aanmeldingen van
nieuwe donateurs. Per saldo bedraagt hun
aantal ruim driehonderd. Zoals gebruikelijk
op de jaarvergadering een kort verslag over
de afgelopen twaalf maanden.
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Belangenbehartiging
De belangrijkste opdracht van de WBL is
het opkomen voor het behoud van het culturele erfgoed en de natuurwaarden van
de Lopikerwaard. Daarom neemt de WBL
deel aan organisaties die invloed hebben
op ontwikkelingen in het gebied en zoekt zij
samenwerking met andere ‘groene’ organisaties. De belangrijksten daarvan zijn:
• De WBL nam deel aan de adviesgroep
recreatie van de Gebiedscommissie
Utrecht West. De Gebiedscommissie
fungeert de komende jaren als stimulator en klankbord voor plattelandsontwikkeling in de Vechtstreek, Ronde
Venen en de Utrechtse Waarden. Er
wordt gewerkt aan de realisatie van een
Hoogstambrigade, wandelroutes en het
visualiseren van de bodemdaling in het
veenweidegebied; ondermeer bij het
natuurgebied Willeskop.
• De plaatselijk groep Weidse Veenweiden van Leader. De rol van deze groep is
het enthousiasmeren en ondersteunen
van partijen bij het maken van een door
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Europa te subsidiëren projectplan dat
bijdraagt aan plattelandsontwikkeling.
Dit programma is in 2015 afgerond. Een
van de laatste projecten was het maken
van het netwerk van wandelknooppunten, aangeduid met de vierkante gele
bordjes. De WBL was ook betrokken bij
plannen voor de Leaderperiode 20152020. De aanjaaggroep voor deze periode is in oprichting. Zij beoogt het unieke platteland van het westelijk deel van
Utrecht toekomstbestendig te maken
met een veerkrachtige regionale economie en werkgelegenheid.
• Natuur en Milieufederatie Utrecht
(NMU). De WBL heeft zitting in de
klankbordgroep.
• De stichting Hugo Kotestein. Deze stichting zet zich in voor het behoud van
monumentale waarden in stad en landschap.
• De Vrijwillige Weidevogelbescherming
• De Agrarische Natuurvereniging
• De natuurkoepel ‘De Groene Waarden’
in IJsselstein waarin lokale natuurorganisaties hun krachten kunnen bundelen.
• IVN
• Staatsbosbeheer
• Landschap Erfgoed Utrecht
De rode draad voor deelname van de WBL
is het benutten van het landschappelijk cultureel erfgoed en natuurwaarden bij het vitaal houden van de Lopikerwaard en de Linschoterwaard. Tenslotte is te melden dat de
WBL, wanneer nodig, overleg heeft met de
gemeenten in het gebied, de Provincie, het
Waterschap, de Natuur en Milieufederatie
Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en de
Stichting Groene Hart. Naar verwachting
gaat het de komende jaren over duurzame
energie, bescherming tegen overstroming
en maatregelen tegen verzilting.
Kritisch volgen
Kritische geluiden laat de WBL horen bij
plannen die kunnen leiden tot verlies van
landschappelijke en cultuurhistorische
kwaliteit. In het verslagjaar had dat betrek6

king op de volgende plannen:
• Slootdemping te Polsbroek houdt de
WBL al sinds 2009 bezig. Aan de uitspraak van de Raad van State eind
2013, om de sloot terug te graven, is
nog steeds geen gehoor gegeven. Tegen het voorstel, mede op aandringen
van het Waterschap, de sloot beperkt
terug te graven heeft de WBL bezwaar
aangetekend. Inmiddels is de bodem
op verontreiniging onderzocht. Het waterschap heeft nu geen bezwaren meer.
De Provincie wil de sloot terug; nu de
eigenaar nog.
• Rotonde te Willeskop. Het plan van de
Provincie voor de aanleg van een carpoolplaats aan de oostzijde van de rotonde bij Willeskop is definitief van de
baan. In plaats daarvan is natuur aangelegd. Op verzoek van de Provincie is de
WBL betrokken bij het beheer daarvan.
• Opslag containers. Opnieuw heeft de
WBL de gemeente Lopik verzocht handhavend op te treden tegen de opslag
van containers aan het Boveneind te
Benschop. Inmiddels is dat gebeurd.
De eigenaar heeft nu gevraagd de agrarische bestemming om te zetten in bedrijfsbestemming. De gemeente wil
daar aan meewerken met de beperking
dat er buiten niets opgeslagen mag
worden.
• Kernrandzone. De Provincie nodigt
de gemeentes uit met plannen te komen om de ruimtelijke kwaliteit in de
stads- en dorpsranden te verbeteren.
Mogelijk heeft dat aantasting van het
landschap tot gevolg. De WBL kijkt dan
ook zeer kritisch naar ontwikkelingsplannen voor kernrandzones. De WBL
heeft bedenkingen bij de provinciale en
gemeentelijke keuzes voor te ontwikkelen kernrandzones.
• Manege. In Montfoort moet de manege
op het bedrijventerrein naar het buitengebied of een kernrand worden verplaatst. In 2014 hebben de WBL, NMU,
Stichting Hugo Kotenstein en bewoners
ernstig bezwaar gemaakt tegen het

plan die manege te plaatsen in het buitengebied van Willeskop. De WBL heeft
daarbij gepleit voor een plek in de uiterwaard van de Hollandse IJssel tegenover het bedrijventerrein IJsseloord.
Uiteindelijk heeft de gemeenteraad de
verplaatsing naar het buitengebied tegengehouden. Nu zijn er plannen om
de manege te plaatsen in de uiterwaard
tegenover het tuincentrum Overvecht.
In 2012 heeft de WBL samen met het
NMU bezwaar gemaakt tegen de plannen om het agrarisch perceel Heeswijk
120 te gaan bestemmen voor een loonbedrijf met opslag van houtsnippers.
Door toedoen van de bestuursrechter
en een procedure bij de Raad van State heeft het plan drie jaar stil gelegen.
Het plan wordt nu, zij het gewijzigd, opnieuw in procedure gebracht. De WBL
heeft de gemeenteraad al te kennen
gegeven tegen twee aspecten van het
nieuwe plan bedenkingen te hebben.
Het betreft de aantasting van de historische cope-verkaveling en de grootte
van het bouwvlak.

sante excursies georganiseerd. Een daarvan
was speciaal voor kinderen bedoeld.
De jaarvergadering op 27 november 2014
in het buurthuis de Triangel te Polsbroekerdam met een boeiende dialezing over
weidevogels in de Lopikerwaard werd goed
bezocht.
Tijdens de jaarlijkse donateursmiddag werd
het Touwmuseum in Oudewater bezocht,
gevolgd door een wandelexcursie naar Más
Mik bij Abrona te Benschop voor een gezamenlijke maaltijd. Het was een leerzame en
geanimeerde bijeenkomst.

Excursies, donateursdag, jaarvergadering
Met excursies en lezingen wil de WBL het
landschap met haar natuur en cultuurhistorie onder de aandacht brengen. Immers
‘bekend maakt bemind’. In 2015 zijn, met
dank aan de excursiecommissie, zes interes-

Tot slot
Het bestuur is dankbaar voor de inzet van
de vrijwilligers en het vertrouwen van allen
die de WBL een warm hart toedragen.

•

Herfst in het Oerlemansbosje

Media
Voor het contact met de donateurs was er
driemaal een uitgebreide WBL Nieuwsbrief.
Dit dankzij de auteurs en de redactiecommissie. De WBL heeft ook dit jaar daar weer
veel complimenten over mogen ontvangen.
Frequenter contact met de donateurs vindt
plaats via e-mail. Helaas zijn niet van alle
donateurs de e-mailadressen bekend. Tenslotte is te melden dat men de WBL heeft
weten te vinden op haar website www.
WBL-web.nl

Herman Boonekamp
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