WBL jaarverslag 2015-2016
Op de WBL jaarvergadering van 16 november 2016 presenteerde WBL-secretaris Herman
Boonekamp zijn verslag van activiteiten 2015-2016.

Aan de rand van de Lopikerwaard

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 WBL Nieuwsbrief. Dit kan zij al meer dan 35 jaar doen
dankzij haar vrijwilligers en de steun van
de donateurs. De WBL ontvangt geen subsidies en kan derhalve niet zonder uw donaties. De donateurs van de WBL zijn bijzonder trouw. Al jaren blijft hun aantal van
ruim 300 vrij constant. Zoals gebruikelijk op
de jaarvergadering een kort verslag over de
afgelopen twaalf maanden.
Belangenbehartiging
De belangrijkste opdracht van de WBL is
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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 Vechtstreken, Ronde
Venen en de Utrechtse Waarden. Er is
door de WBL en Erfgoed Utrecht aan
een plan gewerkt voor het plaatsen van
landschapszuilen voor het visualiseren
van de bodemdaling in de Utrechtse

Waarden;
• 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, Natuur en Milieufederatie
Utrecht (NMU), Landschap Erfgoed Utrecht
en de Stichting Groene Hart. Naar verwach-

ting 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 betrekking op de volgende plannen:
• Slootdemping te Polsbroek houdt de
WBL al sinds 2009 bezig. Er ligt nu een
plan om de sloot terug te graven. Dit
plan heeft de instemming van alle betrokkenen. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de uitspraak van de Raad
van State in 2013;
• Slootdemping te Heeswijk was het gevolg van de plannen om een loonwerkbedrijf met opslag voor houtsnippers te
verplaatsen naar een voormalige boerderij. De WBL heeft de Provincie en
de Gemeente er op gewezen dat deze
sloot beschermd is door de Provinciale Landschapsverordening. Het plan is
inmiddels bijgesteld zodat de sloot kan
worden terug gegraven;

Tussen Willeskop en Blokland: tekenen van voorgenomen demping van langssloot
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Capciteitsvergroting KWA
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Een slootdemping tussen Willeskop en
Blokland kon worden voorkomen door
aan de Regionale Uitvoeringsdienst
Utrecht te melden dat er grond werd
aangevoerd om een langssloot te dempen;
Het dempen van een sloot en het rooien van een pestbosje te Willeskop kon
niet worden verijdeld omdat deze landschapselementen niet door de Provinciale Landschapsverordening waren
beschermd. Deze omissie is gemeld aan
Landschap Erfgoed Utrecht. Daar het
bestemmingsplan dit pestbosje wel beschermt, is de Gemeente gevraagd te
handhaven. Inmiddels heeft zij daartoe
besloten. Het pestbosje en de sloot komen dus terug in het landschap;
Een vermindering van het doorzicht
naar het polderland aan het Boveneind
te Benschop werd voorkomen. Het plan
was de bestemming van een agrarisch
perceel dat grenst aan het Boveneinde
te wijzigen in een woonbestemming in
ruil voor het opgeven van een bouw-
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recht voor een woning elders in het lint.
Volgens de WBL droeg dit plan niet bij
aan verbetering van de landschappelijke kwaliteit;
De WBL is betrokken bij het behoud van
de steenoven in Willeskop. Behoud van
de steenoven vereist een economische
drager. Recent hebben de buren, stichting Hugo Kotestijn en de WBL aan de
gemeenteraad een advies uitgebracht
over twee varianten voor de herbestemming;
De Provinciale Ruimtelijke Structuurnota (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) wordt dit jaar
herijkt. De WBL heeft een zienswijze
ingediend over het ontwerp van de bijgestelde PRS/PRV. De WBL heeft vooral
bedenkingen tegen de mogelijkheid om
bedrijfsgebouwen/percelen in het buitengebied uit te breiden;
Capaciteitsvergroting KWA. Om verdroging en verzilting in het westen van Nederland tegen te gaan is er een stelsel
van kleinschalige wateraanvoervoor-

zieningen (KWA). De regering heeft het
waterschap opgedragen de capaciteit
van de KWA te vergroten. Als gevolg
hiervan zal er bij langdurige droogte
meer water van de Lek naar de Hollandse IJssel bij Haastrecht moeten kunnen
stromen dan nu het geval is. Hiervoor is
nodig de watergangen te verbreden en/
of te verdiepen en het waterpeil te kunnen verhogen. Omdat dergelijke maatregelen het cultuurhistorisch landschap
kunnen beschadigen, heeft de WBL
deelgenomen aan een klankbordgroep.
Excursies, donateursdag en jaarvergadering
Met excursies en lezingen wil de WBL het
landschap met haar cultuurhistorie en natuur onder de aandacht brengen. Immers
´bekend maakt bemind´. In 2016 zijn, met
dank aan de excursiecommissie, zes interessante excursies georganiseerd. Ook dit
jaar was er één speciaal voor kinderen
bedoeld. Twee excursies konden wegens
omstandigheden helaas niet doorgaan. De
deelname aan de jaarvergadering op 19
november te Oudewater was ondanks de
zeer boeiende dialezing over de historie

Langs de Lek

van 750 jaar Oudewater helaas gering.
Daarentegen werd de jaarlijkse donateurmiddag te Jaarsveld met ruim 50 deelnemers zeer goed bezocht. Na de interessante rondleiding door het Polderhuis in
Jaarsveld was er een gezamenlijke maaltijd
in het theehuis ‘Watertanden’. Het was een
leerzame en geanimeerde bijeenkomst.
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 regelmatig heeft weten te vinden op haar website: www.WBL-web.nl
Tot slot
Het bestuur is dankbaar voor de inzet van
de vrijwilligers en het vertrouwen van allen
die de WBL een warm hart toedragen.
Herman Boonekamp, secretaris WBL
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