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LANDWINKEL DE FRUITWAARD
Oudeslootseweg 3, 3411 MP Jaarsveld
tel: (0348) 55 38 38
www.fruitwaard.nl

OPEN :
Woe 9.30-12.30 u
Vrij 9.30-16.00 u
Zat 9.30-12.30 u

Sportschool voor vrouwen en voor
mannen

Mandwerk op maat
Alle soorten stoelenmatten
Hout
Hout--en Picknickmanden
Verassend veel deco
deco--artikelen
Landelijk houten meubelen

GROEPSLES BBB
(billen, buik, benen)

BELLY ATTACK
(snel afvallen)

BETTER BELLY
(verlies van 1 tot 2 kledingmaten
binnen 4 weken)

Sportiviteit, gerichte trainingen, persoonlijke
begeleiding, voeding, leefstijl maar ook
gezelligheid en een uitstekende en
ongedwongen sfeer.

Mandenmakerij de Broedkorf
Het Statenland 3, Oudewater, 0348-562396

info@she’sfit.nl ● 06 - 46 63 49 79
Oranje Nassaustraat 31 (DorpshuisXXL) ● Benschop
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Van de redactietafel

Een recept van logisch denken
en praktisch handelen

COLOFON
WBL Magazine
is een uitgave van de
Stichting Werkgroep Behoud
Lopikerwaard (WBL).
De stichting is ingeschreven
in het stichtingenregister
K.v.K. onder nr. 41179802.
Kopij en info aan:
Redactie WBL Magazine
Moerasbos 25
3411 WD Lopik
0348-553006 /
06-10302055
Samenstelling redactieteam
Tineke Honkoop
Wim van der Putten
Theo Hattink
Jos Timmermans
Vormgeving & opmaak
Jan Kooijman
Foto omslag: Jan Kooijman

Men neme ...! Zo begint vaak een
klassiek en simpel recept. Dit geldt ook
voor het ontstaan van de WBL in de
jaren 70. Bezorgde burgers en enkele
betrokken agrariërs vormden een
actiegroep. De reden was een op
handen zijnde ruilverkaveling, illegale
giflozingen en weinig informatie. Men
was bang voor de gevolgen en
aantasting van het landschap. Een
verandering die nooit meer te
herstellen zou zijn. Er was in de
Lopikerwaard nog weinig tot niets
geregeld om natuur-, landschap-en
cultuur-historische waarden te
beschermen. Door een inventarisatie te
maken en de bevindingen in kaart
brengen werden de eersten stappen
gezet om de Lopikerwaard die waarden
toe te kennen, die het verdienen om
gezien te worden. Bernt Feis, Piet
Broeders en Eise Jongsma de 'founding
fathers' van de WBL kijken in dit
nummer terug.
Het ging er in de beginjaren fel aan toe
op de barricade. De pers werd vaak
gezocht; actie! 40 jaar later is dat
veranderd in het ombuigen naar een
WBL-visie en proberen om een
compromis te sluiten. Zo wordt het een
taartje dat iedereen lust! Niet alles
waar de WBL zich over boog is
natuurlijk een succes geworden maar
de WBL is nog steeds een organisatie
waar gemeenten, provincie en anderen
de inbreng en inspraak van de WBL
waarderen en hun advies meenemen,
daar waar dat kan. Zo is het
natuurterrein Willeskop mede tot stand
gekomen, er kwam een Jan Bunnik
fietspad van Vianen naar Schoonhoven
en werden er oude achterkades en
bruggen weer hersteld. Recent heeft de
WBL mogen meepraten over de

toekomst van project IJsseloord in
Montfoort. Deze oude steenoven zal
een geheel nieuwe bestemming krijgen.
En dan het heden: Marcel Wijstma van
het Hoogheemraadschap Stichtse
Rijnlanden heeft over de verzilting van
de bodem in de Lopikerwaard een
informatief artikel geschreven. De
verwachting is dat door de
klimaatsverandering West Nederland in
de toekomst vaker behoefte zal hebben
aan meer zoet water. U heeft in onze
kerstmagazine al kennis kunnen maken
met Duurzaam Lopikerwaard. Iedere
gemeenten is aan het nadenken over
hoe de transitie te maken van fossiel
naar duurzaam. In 40 jaar is de
Lopikerwaard uitgegroeid tot een
prachtig recreatiegebied. Met een scala
aan mogelijkheden. Niet alleen voor
haar bewoners maar ook voor heel veel
bezoekers die de rust en ruimte komen
opzoeken. Daarom mag een mooie
wandeling van Peter Both niet
ontbreken. Deze wandeling maakt een
rondje door onze Waard met
verschillende opstapplekken. Kent u het
Jan Glissenaarpad in Montfoort al?
Wim van Seeters wel. Ook wordt u
weer helemaal bijgepraat over de WBL
excursies.
De WBL is veranderd door de tijd. Ik
noem dat vervellen! Het is nodig om
regelmatig de oude huid af te gooien
om beter te bewegen in een soepel
nieuwe vel. Klaar om de problemen van
nu van oplossingen te voorzien. Een
degelijk recept wat in de praktijk heeft
gewerkt: logisch denken en praktisch
handelen! De tijd heeft er smaak
aangegeven!
Veel leesplezier! Tineke Honkoop

Email: redactie@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl
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Emailadressen leden/donateurs
Inmiddels hebben een groot deel van onze leden/donateurs hun emailadres
aan de administratie bekend gemaakt. Daardoor kunnen we digitaal
berichten en daarmee kosten besparen. Heb je een emailadres maar nog
niet doorgegeven? Doe het dan nu gelijk even. Geef s.v.p. je emailadres
door aan: penningmeester@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl

Emailadressen
Een aantal functionarissen bij de Werkgroep Behoud Lopikerwaard zijn nu
ook via de WBL per email bereikbaar:
voorzitter@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl
secretaris@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl
penningmeester@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl
redactie@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl
webmaster@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl
excursies@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl

De Stichting WBL
heeft als doel: het
behoud en de
versterking van het
eigen karakter van de
Lopikerwaard en
naaste omgeving: te
weten de natuur-,
landschaps- en
cultuur-historische
waarden in
samenhang met de
leefomgeving.
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Even bijpraten

Van de voorzitter

door Wim Boesten,
voorzitter WBL

“Kramp bij de bestuurders bij krimp
van de bevolking.” was de kreet
toen ik aantrad als voorzitter WBL.
Nu zien we in het overzicht, dat de
krimp inderdaad in onze regio ook
in gang is gezet net als in andere
regio‘s van Nederland. Deze cijfers
zijn wel vreemd als we de prognose
van het CBS erbij nemen.
Volgens de nieuwe Bevolkingsprognose van het CBS groeit de
Nederlandse bevolking door tot
ruim 18,4 miljoen inwoners in 2060.
Internationale migratie speelt een

belangrijke rol bij de toekomstige
bevolkingsgroei. Nederland telt in
de toekomst meer ouderen en
personen met een migratieachtergrond.
Een inkijk in de CBS cijfers, levert
op dat er meer 65-plussers zullen
zijn in 2040. Het aandeel 65-plussers
ligt in de toekomst (26 procent rond
2040) beduidend hoger dan nu (19
procent). Momenteel zijn 3,2
miljoen inwoners 65 jaar of ouder.
In 2040 zal dit aantal zijn
toegenomen tot 4,8 miljoen.

Ontwikkeling aantal inwoners 2016 - 2040

Bestuur WBL
Voorzitter:
Wim Boesten
Secretaris:
Wim van der Putten
Penningmeester:
Leo van den Berg
Bestuurslid:
Jos Timmermans
Secretariaat WBL
0348-551729

In 2016 heeft de provincie Utrecht
zo’n 1.274.000 inwoners en naar
verwachting zal dit aantal stijgen tot
circa 1.440.000 in 2040. Voor 21 van
de 26 Utrechtse gemeenten geldt
dat er naar verwachting sprake zal
zijn van bevolkingsgroei tot aan
2040, voor 5 gemeenten wordt er
een (lichte) krimp verwacht. Het
gaat hierbij om IJsselstein (-11%),

Lopik (-10%), Montfoort (-6%),
Oudewater en De Ronde Venen
(ieder -1%). De sterkst groeiende
gemeenten zijn naar verwachting
Utrecht (+29%), Bunnik (+23%) en
Vianen (+20%).
De verwachte gemiddelde groei in
Nederland van 2016-2040 is 6,6% en
voor de provincie Utrecht is dat 13%.
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Deze ontwikkeling is deels het
gevolg van geboortecijfers uit het
verleden: hoge geboortecijfers
direct na de tweede wereldoorlog;
de babyboomgeneratie
bijvoorbeeld. Daarnaast speelt mee
dat de levensduur is toegenomen en
naar verwachting verder stijgt.
De huidige minister roept
opportunistisch “bouwen, bouwen,
bouwen!” Dat is wel vreemd, de
bevolking groeit volgens prognose
CBS, maar niet in onze regio, daar
dient zich krimp aan. Dat kan te
maken hebben, zoals tijdens onze
laatste leden-vergadering werd
gesuggereerd, met de verdunning
in de bewoning van de huizen en bij
echtscheiding en ook bij overlijden
blijft de woning bezet met minder
mensen. Vooral dat laatste zal zich
aandienen, want in onze regio
wonen relatief veel 65 plussers; zij
bezetten nu nog woningen en
wonen nu al vaak alleen in hun huis
omdat er geen aanlokkelijk
alternatief is.
De politiek moet verfijnde
methodes zoeken en toepassen en

voor alleenstaanden attractieve
woningenvormen bedenken met
veel ruimte voor lichaamsbeweging,
sport en zelfs zwemgelegenheid.
Ouderen willen via lichaamsbeweging fitter en gezonder blijven.
Dan schuiven alleenstaanden door
en komen woningen voor gezinnen
vrij.
Sommige politieke partijen willen
buiten rode contouren bouwen,
maar is dat wenselijk? En nodig?
Een aantal gemeenten slaagt erin
groots binnenstedelijk te bouwen
(zie recent persbericht van de
Provincie).
Kijk ook eens in onze regio voor
binnenstedelijke bouw .Zo zien we
in IJsselstein een industrieel
complex langs de Zomerdijk,
waaronder de ROBA gehuisvest is ,
een immens terrein waar veel plek
is om te bouwen, zeker nu er langs
de A2 ruimte vrijkomt voor
industrieterreinen waar deze
bedrijven thuis horen.

Dit schrijft Frank van Dam in
Ruimte en Wonen.

Binnenstedelijk snel meer
bouwen: 21.000 woningen
erbij in provincie Utrecht
Er worden snel meer
woningen gebouwd in de
provincie Utrecht. Het
streven is om de komende
drie jaar 7.000 woningen per
jaar te realiseren. In de juiste
segmenten, vooral
binnenstedelijk, duurzaam
en van goede kwaliteit.

Heeft u meer suggesties, we horen
het graag.

Meer ruimte voor natuur
Het Natuurnetwerk Nederland
(NNN) heeft tot doel om de
voortdurende afname van de
biodiversiteit in Nederland tegen te
gaan. De provincies zijn
verantwoordelijk voor het
realiseren hiervan. De nog
resterende 46.000 hectare vormen
een lastige opgave, maar deze kan
mogelijk door slim combineren met
andere ruimtelijke opgaven en
andere ruimtegebruiksfuncties worden gerealiseerd.

uit persbericht Provincie
Utrecht, 8 februari 2018:

Lees het artikel op de website:
www.pbl.nl/publicaties/ruimte-voorde-natuur

Bron: Planbureau voor de
Leefomgeving
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door Wim Boesten,
voorzitter WBL

Afscheid van onze secretaris

Herman Boonekamp
Ik was nog maar net toegetreden
tot het bestuur van de WBL en
Herman vroeg me in 2008: “ga je
mee naar Bergambacht, daar heb ik
met de burgemeester een afspraak
gemaakt over de plannen voor een
fietspad door Vlist richting
Haastrecht”. In die tijd dienden zich
de eerste voorboden aan van de
recessie en onderweg vroeg ik
Herman “Hoe kijk jij daar tegen
aan.” “Ja’’, zei hij “wat is je huis
waard, als ze geen 1,2 miljoen
bieden, maar 7 ton ??”

Tijdens de jaarvergadering
(29 november jl.) werd
Herman door de voorzitter
toegesproken en bedankt.

Foto: Herman heeft de
polder inmiddels verruild
voor een bosrijke
omgeving.

Dit was toen eigenlijk ondenkbaar,
maar dit getuigt van een
vooruitziende visie, want tot veler
ontsteltenis, is het met de
huizenmarkt later bergaf gegaan.
Het was een pijnlijk drama voor veel
huizenbezitters; veel huizen stonden
met hun hypotheek onder water.
Dat lijkt overigens nu weer lang
geleden, als je naar de overspannen
huizenmarkt kijkt.

In 2013 stelde hij voor: “we gaan
naar de Raad van State, want die
slootdemping in Polsbroek had niet
goed gekeurd mogen worden door
de Provincie.”
En zo kwamen we bij de
Voorzieningrechter en werden we
daags voor de zitting gebeld, dat de
Provincie het bij nader inzien eens
was met onze bezwaren en later bij
het aanpassen van de Provinciale
Ruimtelijke Structuurvisie en ons
gedachtegoed in de verordening
mee zou nemen.
Herman heeft een scherpe visie, is
goed op de hoogte van de wet- en
regelgeving van ruimtelijke ordening
en heeft een substantiële bijdrage
geleverd tegen de verrommeling in
ons werkgebied. Sterker nog, hij
heeft een belangrijke stempel
gedrukt op beleid van de WBL .
Beleid waarin ik me heel goed kan
vinden en een lijn die ik graag wil
voortzetten.
Herman heeft binnen het bestuurlijk
werk veel goede vrienden gemaakt
en daar hoor ik uiteraard ook bij. Ik
hoop die vriendschap nog lang te
kunnen koesteren.
Tenslotte wil ik zijn echtgenote
Marijke ook bedanken, altijd
vriendelijk aan de telefoon en zelfs
bereid Herman op te sporen als hij
ergens in het bos achter het fraaie
huis aan het werk was. En haar zelf
gemaakte appeltaart is
legendarisch.
Namens de WBL wens ik hen een
fijne toekomst in hun nieuwe
woning in Huis ter Heide.
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Het laatste woord…...

Herman Boonekamp
In de polders van Nootdorp ben ik
opgegroeid. Ik voelde me dan ook
direct thuis toen wij ruim 30 jaar
geleden in de Lopikerwaard
neerstreken op een natuurterrein
aan de Lekdijk. De WBL leerden wij
kennen via Landschap Erfgoed
Utrecht die ons wegwijs heeft
gemaakt in het onderhoud van dat
natuurterrein. 17 jaar geleden zocht
de WBL nieuwe bestuursleden. Als
gevolg van de verstedelijking was
toen al van het oorspronkelijke
landschap van Nootdorp nauwelijks
iets te herkennen. Wat dat betreft
was de Lopikerwaard een
verademing. De doelstellingen van
de WBL spraken me dan ook ten
zeerste aan. Mijn werk ging minder
tijd vragen; dus reden genoeg me
aan te melden.

De aandacht
voor natuur en landschap is in de
jaren zeventig ontstaan, mede
dankzij vele actiegroepen; zo ook de
WBL. Hierdoor groeide het besef dat
de natuur en de cultuurhistorie van
een landschap van belang zijn voor
de leefbaarheid van een
woonomgeving. In de jaren negentig
was de grote ruilverkaveling echter
achter de rug. Grote ingrepen in het
landschap stonden niet op de
agenda. Echter ook allerlei kleine
ingrepen kunnen sluipenderwijs na
verloop van tijd een landschap
ingrijpend veranderen. De WBL
wilde dat voorkomen door aandacht
te vragen voor behoud van
kenmerkende elementen en het
beïnvloeden van beleid voor natuur
en landschap in de ruimtelijke
ordening.

Zeker tijdens het voorzitterschap
van Thea Horsmans had dat
“aandacht vragen” nog wel een
activistisch tintje. Daarvoor werd
vooral de pers gebruikt. Soms met
succes zoals de renovatie van de
Jacobabrug over de
Benschopperwetering en het op de
kaart zetten van de voormalige
steenoven in Willeskop, soms
zonder succes zoals het niet kunnen
voorkomen van de bouw van de
bedrijfspanden en het jaren
leegstaande kantoor van Rutges te
Montfoort.
Maar ook zonder op de trom te
slaan kon de WBL een kritisch geluid
laten horen. Dat ging meestal over
bouwplannen in het buitengebied.
Zienswijzen werden ingediend
waarop plannen werden aangepast;
soms als WBL alleen, vaker samen
met andere belanghebbenden zoals
een bewonersgroep of het NMU.
Samen optrekken om bezwaren
kracht bij te zetten. Zo werd
uiteindelijk afgezien van het plan
voor een zeer grote manage in
Willeskop en werd de Provincie voor
de bestuursrechter gedaagd voor
het afgeven van een vergunning
voor het dempen van een
kavelsloot.
Doorgaans is het meeste bereikt
door het beïnvloeden van het
gemeentelijke en provinciale beleid
voor natuur, landschap en
cultuurhistorie. Veel werd bereikt
bij een herziening van de Provinciale
landschapverordening. Met name
betreft dit de regels voor de
bescherming van het slotenpatroon
en het tegengaan van
landschappelijke verrommeling.

De redactie stelde Herman
t.g.v. zijn afscheid vier
vragen. Herman antwoordt
hier.
Wat waren jouw
beweegredenen om je
destijds aan te sluiten bij de
WBL?
Wat zijn de grootste
successen van de WBL?
Wat is het verschil tussen
vroeger en nu? ( actie,
protest, overleg )
Waar zou de WBL anno 2018
zich voor moeten inzetten?
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Herman Boonekamp,
aandachtig luisterend naar
de voorzitter die hem
toespreekt tijdens de
jaarvergadering in november
jl.

De WBL bestaat nu 40 jaar. Om nog
vele jaren te kunnen bijdragen aan
de leefbaarheid van de
Lopikerwaard zal het verhaal van de
WBL ook jongere generaties
moeten aanspreken. Natuurlijk
houden ook zij van mooie
landschappen met veel natuur en
cultuurhistorische waarden. Maar
urgente en grote bedreigingen zijn
niet in beeld. Waarom je dan
daarover druk maken? Vandaag
gaat de aandacht naar
duurzaamheid en de opwarming van
de aarde. Maatschappelijk
geëngageerd jongeren willen zich
daarvoor inzetten.

Het terugdringen van de CO2uitstoot zal ongetwijfeld ook
gevolgen hebben voor het
landgebruik. Denk alleen al aan
vergistinginstallaties, windmolens
en zonnepanelen. Dat zou een
bedreiging kunnen zijn voor de
kwaliteit van het landschap. Echter
zonder duurzaamheid zullen er
zeker natuur- en landschappelijke
waarden verloren gaan. Wellicht
ligt hier een schone taak voor de
WBL. Hoe kan het landschap met
gebruik van haar natuur- en
cultuurhistorische waarden
bijdragen aan de verduurzaming en
energietransitie.

Erespeld bij afscheid

Wim van der Putten geëerd
De erespeld kan worden
toegekend aan inwoners als
blijk van waardering voor
hun langdurige en meer dan
evenredige inzet voor een
plaatselijke vereniging, of
bijzondere inzet voor de
plaatselijke gemeenschap of
aan personen die jegens de
plaatselijke gemeenschap of
de gemeente algemeen
erkende verdiensten hebben
verworven. De erespeld kan
ook worden toegekend aan
inwoners, die 50 of 60 jaar
onafgebroken lid zijn van
een plaatselijke vereniging,
ter gelegenheid van hun
jubileum.

Op zaterdag 10 februari jl. ontving
onze secretaris en lid van het
redactieteam van dit blad Wim van
der Putten de erespeld van de
gemeente Lopik uit handen van
burgemeester Laurens de Graaf. De
heer Van der Putten ontving de
erespeld bij zijn afscheid als
dierenarts van Dierenkliniek LopikBenschop. De erespeld werd

uitgereikt tijdens een zeer druk
bezochte afscheidsreceptie in De
Hooiberg in Cabauw.
Wim van der Putten begon zijn
loopbaan als dierenarts in 1970 en
nam na 48 jaar afscheid.
Praktijkopvolgers zijn dierenarts
Henk Soede en dierenartsassistente
Olga Knijnenburg.
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Bestuur legt verantwoording af

JAARVERSLAG 2016 - 2017
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
WBL-nieuwsbrief. Dit kan zij al meer
dan 39 jaar doen dankzij haar
vrijwilligers en uw steun. De WBL
ontvangt vrijwel geen subsidie *) 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.

Verder overlegt de WBL met:
Natuur en Milieufederatie Utrecht
(NMU, de WBL heeft zitting in de
klankbordgroep), Stichting Hugo
Kotestijn (deze stichting zet zich in
voor het behoud van monumentale
waarden in stad en landschap), de
vrijwillige weidevogelbescherming,
de Agrarische Natuurvereniging,
Klankbordgroep Benschop, IVN,
Staatsbosbeheer, Landschap
Erfgoed Utrecht en de Historische
Kring Ijsselstein. 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.

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 WBL nam o.a. deel
aan de adviesgroep RCL (Recreatie,
Cultuur en Landschap) van de
Gebiedscommissie Utrecht West. De
Gebiedscommissie fungeert de
komende jaren als stimulator en
klankbord voor plattelandsontwikkeling in de Vechtstreek,
Hollandse 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.

Tenslotte is te melden dat de WBL,
wanneer nodig, overleg heeft met
de gemeenten in het gebied, de
Provincie, het Waterschap, Natuur
en Milieu Utrecht (NMU), 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 betrekking
op de volgende plannen. De 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.

Dit jaarverslag is
samengesteld door Wim
Boesten en Herman
Boonekamp en tijdens de
jaarvergadering op 29
november jl. in Cabauw
door de voorzitter aan de
aanwezige donateurs
toegelicht.

*)
De WBL ontvangt van de
Gemeente Lopik per jaar
€ 250,-
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Hiermee wordt gehoor gegeven aan
de uitspraak van de Raad van State
in 2013.

Volgens de WBL droeg dit plan niet
bij aan verbetering van de
landschappelijke kwaliteit.

De 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
Landschapverordening. Het plan is
inmiddels bijgesteld zodat de sloot
kan worden terug gegraven.

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.

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
Landschapverordening 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 daar toe
besloten. Het bosje en sloot komen
dus terug in het landschap.
Rechtszaak loopt, binnenkort wordt
uitslag verwacht.
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 bouwrecht voor
een woning elders in het lint.

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. Dit
komend jaar pro actief, want eind
2018 wordt PRS en PRV aangepast.
PRS 2013 2028
Capaciteitsvergroting KWA
Om vergdroging en verzilting in het
westen van Nederland tegen te
gaan is er een stelsel van
kleinschalige wateraanvoervoorzieningen (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.
Onderdeel KWA is uitbaggeren
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Bruggen Benschop
Samen met de Klankbord Benschop
is er voortvarendheid, bij het
opknappen van de bruggetjes en
leuntjes en voor het jaar 2018 staat
verdere uitwerking in de steigers.
Excursies, donateurdag 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 2017 zijn, met
dank aan de excursiecommissie, zes
interessante excursies georganiseerd. Ook hebben we deel
genomen aan Monumentendag te
IJsselstein in de speeltuin Kloosterplantsoen. De Donateursdag
plaats bij melkveebedrijf
Eikelenboom in Lopikerkapel, waar
de koeien weer de weidegang
moesten aanleren, een proces met
veel inzet en liefde voor het vak van
de boer en zijn echtgenote.

Media
Voor het contact met de donateurs
was er tweemaal een uitgebreide
WBL-Nieuwsbrief. Intussen is er een
nieuwe redactie benoemd, dit
dankzij de auteurs en de
redactiecommissie.
De WBL heeft ook dit jaar daar weer
veel complimenten over 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:
werkgroepbehoudlopikerwaard.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.

Cope-ontginningen potentieel Werelderfgoed:
wie zet de eerste stap?
(van Stuurgroep Groene Hart)
De cope-landschappen in Het
Groene Hart hebben de potentie om
op de Werelderfgoedlijst te
belanden; het is waardevol
cultuurhistorisch landschap.
Plaatsing op de Werelderfgoedlijst is
echter een lang traject, waarvoor
allereerst draagvlak nodig is in het
gebied. Dat is de conclusie van het
advies dat de Stuurgroep Nationaal
Landschap Groene Hart heeft
ontvangen van ICOMOS Nederland.
De Stuurgroep stelt het advies
beschikbaar aan partijen die ermee
aan de slag willen. Het advies stelt
dat de cope-ontginningen een

bijzonder historisch cultuur
landschap vormen.
Het bijzondere zit hem in de
systematische verkaveling en de
specifieke maatvoering, waaraan
deze ontginningen herkenbaar zijn.
Geintersseerd? Kijk op
www.stuurgroepgroenehart.nl/
uniek-gebied/onderzoek-aanvraag/

Cope
De basis voor de ontginning
lag bij de overeenkomst
tussen de landheer van het
gebied, de graaf of de
bisschop en de ontginner.
Deze overeenkomst is de
cope. In de cope staat dat de
ontginner het recht krijgt om
onder strikte voorwaarden
een bepaald deel van het
veengebied te ontginnen en
dat hij zich daarna daar als
vrije boer kon vestigen.
De ontginner moest wel een
bedrag betalen bij de start,
de recognitietijns.
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Bernt Feis kijkt terug

Boer blijf bij je beest…..
….schoenmaker blijf bij je leest!

door drs. Bernt Feis

Bernt Feis was een van de
oprichters van de Werkgroep
Behoud Lopikerwaard in
oktober 2017. De eerste
bijeenkomst vond plaats in
de voormalige kaaskamer
van Huis te Hoenkoop. Bij die
bijeenkomst waren naast
Bernt Feis eveneens Dick de
Haan (architect), Thea
Horsmans (politica en
biologe), Désiré Karelse
(eendenkooikenner), J. Boon
(streekarchivaris) en
boerenzoon en natuurkenner
Adrie Spruijt aanwezig.
Hiermee beschikte de
werkgroep in één klap over
een uitgebreid lokaal en
regionaal netwerk in de
Lopikerwaard, belangrijke
voorwaarde voor snelle
successen.

In 1977 was ik neergestreken in de
polder Hoenkoop, onder de rook
van het pittoreske vestingstadje
Oudewater. Ik bewoonde daar het
uit 1846 daterende Huis in de
Ambachtsheerlijkheid Hoenkoop en
zag het als mijn plicht om deze
eeuwenoude boerderij stukje bij
beetje op te knappen.
Een van de meest interessante
onderdelen was een dwarsgelegen
hennepschuur, gebouwd in de 18e
eeuw. Hennep werd in die tijd niet
gebruikt als geestverruimend
middel maar als grondstof voor de
Oudewaterse touwindustrie.
Van een rustiek plattelandsleven
was in die tijd al geen sprake meer.
Het platteland werd geteisterd door
gifschandalen van de firma Snel,
snelle schaalvergroting door de
bouw van ligboxenstallen en
postzegelplannetjes voor
woningbouw in het landelijk gebied.
Op basis van de ”vijfvingertheorie”
werd er rijkelijk gestrooid met
bouwvergunningen. In snel tempo
werd het eeuwenoude
ontginningslandschap op zijn kop
gezet. Bezorgde bewoners staken de
koppen bij elkaar. Zo leerde ik in die
tijd architect Dick de Haan kennen
en samen vonden we enkele
medestanders, o.a. politica en
biologe Thea Horsmans uit
Linschoten, eendenkooikenner
Desiré Karelse uit IJsselstein, en
boerenzoon en natuurkenner Adrie
Spruijt uit Haastrecht. Samen gaven
we de eerste aanzet tot de
Werkgroep Behoud Lopikerwaard.

Geriefbosjes tegen de vlakte
De gloednieuwe werkgroep richtte
zich vooral op de ruilverkaveling
Lopikerwaard. Die leek aanvankelijk
een acute bedreiging van het
copelandschap. Zo gingen veel
boeren er toe over om eeuwenoude
gerief- en pestbosjes om te zagen,
omdat alleen landbouwgrond mee
zou tellen bij het plan van toedeling.
Wat zou er gebeuren met de
tientallen gemalen die voor een deel
hun functie zouden verliezen? En
met al die eeuwenoude sloten die
werden dichtgegooid ten behoeve
van de aanleg van kavelpaden?
De zorgen
leefden niet
alleen bij burgers
maar ook bij
boeren. Zo was er een grote groep
boeren in de polder Blokland bij
Montfoort die zich met hand en
tand tegen de grootschalige
plannen verzetten onder leiding
van hun voorman Eimert Verkaik.
Vooral de peilverlaging lag gevoelig,
evenals de verplichte kavelruil. De
boze boeren in Montfoort kregen
juridische bijstand van
Boerenpartijleider mr. B.W. Maris.
Maar de ruilverkaveling had ook
positieve kanten, zoals verbetering
infrastructuur, natuurontwikkeling
en herstel van oude bruggen. De
WBL zat in een moeilijk parket, zoals
bleek tijdens een forum waarbij ik
het als WBL-voorzitter moest
opnemen tegen boerenvoorman Jan
Bunnik in een forum van het
Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK) in
het Oudewaterse Tjou, in november
1978.
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Een van de 200 aanwezige boeren
riep mij toe: boer blijf bij je beest,
schoenmaker blijf bij je leest!
Uiteindelijk besloot de WBL -na
enkele toezeggingen- geen stelling
te nemen en een neutrale positie te
kiezen. Voor de ruilverkaveling werd
het een spannende verkiezing: in
januari 1979 werd het plan
aanvaard met een zeer krappe
meerderheid van 50,66 % tegen
49,34 %; qua oppervlakte lag het
duidelijker: 60% voor, maar daarbij
telden ook staatsdomeinen,
gemeentegronden en provinciale
wegen mee.
De WBL werd “beloond” met een
positie in de Plaatselijke Commissie
(later Landinrichtingscommisse
genoemd), die werd ingenomen
door regiodeskundige Piet Broeders.
Piet heeft deze invloedrijke positie
met verve vervuld tot de afronding
van de landinrichting dertig jaar
later.

Herman de Man
Na de woelige start kwam de WBL
nu in rustiger vaarwater. En tien jaar
later kon de nieuwe stichting zich
opmaken voor een officiële Herman
de Manherdenking, samen met de
Stichts Hollandse Vereniging en de
Geschiedkundige Vereniging
Oudewater. Herman de Man was
helemaal “hot” door de TV-serie Het
wassende water van de NCRV, met
o.a. Thom Hofman en Kitty Courbois
in de hoofddrollen. In de boerderij
van de familie Muskens aan de
Kromme Haven in Oudewater werd
een schitterende expositie
georganiseerd. Duizenden Herman
de Man-liefhebbers kwamen kijken,
velen nog met verhalen over
Herman de Man, zoals die boer die
zei dat hij nog geld van hem tegoed
had…
Dit is allemaal best lang geleden
want wie leest nu nog de boeken
van Herman de Man?

Nieuwe toekomst voor Steenfabriek
IJsseloord in Montfoort
Langs de IJssel in de gemeente
Montfoort ligt een monumentale
steenovenschuur en bijbehorende
voormalige bazenwoning. Een groep
direct omwonenden en
belangenorganisaties, waaronder de
Werkgroep Behoud Lopikerwaard
en Stichting Hugo Kotestein, heeft
voorgesteld een plan te maken voor
de (her)ontwikkeling van deze
locatie. Daarin krijgt de voormalige
steenoven een nieuwe invulling,
bestaande uit een steenmuseum,
bed & breakfast en ondergeschikte
ruimten voor ateliers, ambachtelijke
bedrijfjes, kantoor, horeca (bv. minicongressen) en detailhandel in
dienst van de primaire functies. Op
het terrein komt eveneens een

hobbymatige paardenhouderij met
paarden die worden opgeleid voor
de handel. Vanwege de komst van
de paardenhouderij, bestaat de
wens om bijbehorende faciliteiten,
waaronder een paardenbak te
realiseren.
De raadsleden hebben 5 maart jl.
het nieuwe bestemmingsplan
vastgesteld. Ze hadden grote
waardering voor de inzet van de
bewoners- en belangengroep: “.. dit
is een voorbeeld voor
planontwikkeling. Blij dat er iets
moois gaat verschijnen. Grote stap.
Content. Aanwinst Willeskop. Een
mooie resultaat voor de natuur,
cultuurhistorie en bedrijvigheid.”

voor en na
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door Wim Boesten,
voorzitter WBL

Waaraan werd aandacht gegeven?

De WBL in actie

In het jaaroverzicht (elders in
dit Magazine) zijn al vele
zaken vermeld waarin we als
WBL actief betrokken zijn.
Hier lichten we de meest
recente ontwikkelingen toe.

foto 1

Op foto 1 is te zien dat in Montfoort
de Tiendweg tussen de Beneden
Kerkweg /de Bleek en de M.A.
Reinaldaweg doorgestoken is. Deze
kade werd regelmatig door
wandelaars, die van de natuur
genieten, gebruikt.
De WBL zal bij het waterschap
HDSR , de Provincie Utrecht en bij
de Gemeente Montfoort navraag
doen en er bij hen op aandringen dit
te (laten)herstellen.

Dan de Achterdijk in Lopik(erkapel).
Recent is de Gemeente Lopik ter
ore gekomen dat een aantal
aanwonenden forse aanpassingen in
de infrastuctuur van de Achterdijk
hebben gepleegd. Door meerdere
aangrenzende agrariërs zijn sloten
en delen van de kade bij het weiland
getrokken. Een enorme aantasting
van dit historische gebied (foto
boven en onder).
Onverstandig, want de wet en
regelgeving staat dit niet toe.
Gevraagd is om te handhaven door
de Gemeente, mogelijk gesteund
door Waterschap en Provincie.
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Informatiepaneel onthuld

Middelste Molen Cabauw
Burgemeester Laurens de Graaf
(gemeente Lopik) en directeurrentmeester Saskia van Dockum
(Utrechts Landschap) hebben
vrijdag 16 februari twee
informatiepanelen onthuld bij de
Middelste Molen van Cabauw.
Dit gebeurde tijdens een
kennismakingsbezoek van de
burgemeester aan de molen die in
beheer is bij Utrechts Landschap.
Saskia van Dockum: ‘Ik vind het een
enorme eer om aan het begin van
het Europees Erfgoedjaar de nieuwe
burgemeester van Lopik te mogen
verwelkomen bij de Middelste
Molen.
Deze monumentale wipwatermolen
uit 1773 ligt in een bijzonder fraai
open polderlandschap dat de
afgelopen eeuwen tot stand is
gekomen met behulp van molens. Al
in 1454 werd hier de eerste molen
gebouwd om het water uit de
polder te pompen zodat deze
geschikt werd voor landbouw.’ Op
de molenplaats staan nog vier
gebouwen die samen de
geschiedenis van de waterhuishouding in deze regio laten zien:
een monumentaal gemaal (1934),
een zomerhuis (1880) en een
machinistenwoning (jaren ’60).
Open voor publiek
Utrechts Landschap heeft de
Middelste Molen in 2008-2009
ingrijpend gerestaureerd. Sindsdien
is de molen weer maalvaardig. Van
Dockum: ‘Dankzij vrijwillige
molenaars en de Stichting Vrienden
van de Cabauwse Molen draait en
maalt de molen iedere zaterdag en
is hij open voor publiek.

Ik raad iedereen aan om een keer te
komen kijken.
De molenaar vertelt graag over de
molen en hoe hij deze laat draaien
en malen.’ Het ambacht van
molenaar is eind 2017 door UNESCO
geplaatst op de lijst van immaterieel
erfgoed. Van Dockum: ‘Dat is een
belangrijke erkenning voor het
waardevolle werk dat de veertig
vrijwillige molenaars bij Utrechts
Landschap dagelijks verrichten. Zij
houden de Utrechtse molens
draaiende en leiden nieuwe

molenaars op, zodat we het
molenaarsambacht kunnen
doorgeven aan de volgende
generaties.’ Het paneel nodigt
mensen uit om vooral door te lopen
of te fietsen en de molenplaats te
bezoeken.
Op de molenplaats staat een
tweede paneel, met informatie over
de geschiedenis en functie van de
monumentale gebouwen op de
molenplaats.

Het artikel op deze pagina is
overgenomen uit de
Nieuwsbrief van Utrechts
Landschap.

foto: directeur-rentmeester
Saskia van Dockum en
burgemeester van Lopik
Laurens de Graaf onthullen
het eerste informatiepaneel
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Klimaatbestendige Wateraanvoer
Midden Nederland (KWA)
In extreem droge zomers voorzien
de sloten en weteringen in de
Lopikerwaard, het westen van
Nederland van zoetwater. De
verwachting is dat extreem droge
zomers door het veranderende
klimaat vaker voor gaan komen en
het westen van ons land vaker en
meer water nodig heeft. Daarom
zijn ook in de Lopikerwaard
maatregelen nodig.
Zoet en zout
Normaal gesproken krijgt het
westen van Nederland voldoende
zoet water via de Hollandse IJssel. In
droge zomers is dat anders. Als de
afvoer van de Rijn beneden de 1100
m3 /s komt (normaal 1400 m3/s),
kan zilt water vanuit de Noordzee
de Nieuwe Waterweg instromen.

Figuur 1 Aanvoer van zoet water
naar Rijnland onder normale
omstandigheden via het
inlaatpunt bij Gouda

Dit komt door een gebrek aan
tegendruk van het water uit de
grote rivieren. Dit zilte water komt
soms tot aan Gouda.
Dit is het punt waar normaal
gesproken zo’n 20 m3 water per
seconde wordt ingelaten, om het
westen van Nederland te voorzien
van zoetwater. In tijden van
extreme droogte raakt dit
innamepunt verzilt door lage
rivierwaterafvoer. Met alle gevolgen
van dien voor onder andere de
boomkwekers en bollentelers.
Als het zover komt, stellen de vier
hoogheemraadschappen in West
Nederland, van Rijnland, Delfland,
Schieland en de Krimpenerwaard én
De Stichtse Rijnlanden, drie
alternatieve aanvoerroutes voor
zoetwater in werking.

door Marcel Wijstma,
omgevingsmanager bij
Hoogheemraadschap de
Stichtse Rijnlanden

Sloten en
weteringen in de
Lopikerwaard
voorzien WestNederland in
droge tijden van
zoetwater

WBL Magazine april 2018 nummer 38 - 118

Deze afspraak is de Kleinschalige
WaterAanvoer Midden Nederland
genoemd, de KWA, nu bekend
onder de naam Klimaatbestendige
WaterAanvoer Midden Nederland.
Dit zoete water komt uit het
Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek en
wordt aangevoerd door het gebied
van De Stichtse Rijnlanden.

Wat houdt KWA in?
De beschikbaarheid van
voldoende zoetwater lijkt in
een land als Nederland geen
vraagstuk. Toch blijkt dat
tijdens extreem droge
periodes en lage afvoeren
van de grote rivieren, er in
West-Nederland niet overal
voldoende zoetwater
beschikbaar is als gevolg van
verzilting van de Hollandse
IJssel.
De Klimaatbestendige
Water Aanvoer (KWA), in het
gebied van De Stichtse
Rijnlanden, biedt hiervoor
gezamenlijk een oplossing.
Vanuit het AmsterdamRijnkanaal en de Lek kan
extra zoetwater naar WestNederland aangevoerd
worden.

Waarom zoetwater aanvoeren
vanuit het oosten?
De aanleiding voor het in gebruik
nemen van de aanvoerroutes, was
de extreem droge zomer van 1976.
In dat jaar viel er weinig neerslag en
waren de zomermaanden heet en
droog.
De boeren hebben erg te lijden
gehad van het droge weer. En ook
aan de natuur is toen veel schade
toegebracht. Schade die deels niet
te herstellen bleek.

Om dit in de toekomst te voorkomen, hebben de vier
waterschappen, in de jaren tachtig
de afspraak gemaakt om onder
bepaalde omstandigheden, via het
gebied van De Stichtse Rijnlanden,
water aan te voeren naar WestNederland.
Dat had nog wel wat voeten in de
aarde. Het watersysteem in het
gebied van de De Stichtse
Rijnlanden is in de jaren tachtig op
diverse plekken aangepast en
geschikt gemaakt om dat extra
water aan te voeren.
In de Leidsche Rijn is in 1988 een
nieuw gemaal gebouwd: De
Aanvoerder. Gemaal De Aanvoerder
ligt in de Leidsche Rijn bij De Meern
en pompt als de KWA in werking is,
water uit het Amsterdam-Rijnkanaal
richting Bodegraven.

Figuur 2 Aanvoer van zoet
water naar Rijnland tijdens
een calamiteitensituatie
van water tekort en
verzilting van de
inlaat bij Gouda
(de KWA)
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Naast de Haanwijkersluis in
Harmelen is een nieuwe
stroomkoker gebouwd en naast de
schutsluis in Bodegraven kwam een
nieuwe spuikoker in de Oude Rijn.
Ook in de Lopikerwaard zijn in de
jaren tachtig werkzaamheden
uitgevoerd. Bestaande gemalen en
inlaten zijn geschikt gemaakt om
zoetwater naar het westen aan te
voeren. Gemaal De Koekoek bij
Lopik kreeg bijvoorbeeld een
verruimde inlaatvoorziening.
Het geheel aan maatregelen staat
bekend als de KWA.
De KWA in hoofdlijnen
De KWA gaat niet zomaar in
werking. Binnen De Stichtse
Rijnlanden wordt de KWA gezien als
een noodmaatregel, een calamiteit.
Er moet sprake zijn van drie
omstandigheden:

De afvoer van de Rijn te Lobith
is lager dan 1100 m³/sec

Er is sprake van een verhoging
- door zee-invloed - van het
chloridegehalte in de
Hollandsche IJssel nabij de
stormvloedkering te Krimpen
aan den IJssel

Er is sprake van een ongunstig
verwachtingspatroon
Als het antwoord op deze drie
vragen ‘ja’ is en het besluit
genomen is, start de wateraanvoer
vanuit De Stichtse Rijnlanden.
Klimaatverandering aanleiding voor
nieuwe aanpassingen
Sinds de aanpassingen van het
watersysteem in onder meer de
Lopikerwaard, is de KWA twee keer
in werking geweest. In 2003 en voor
het laatst in 2011.
Beide keren bleek dat de
watervraag van West-Nederland
groter was dan de maximale
capaciteit van de huidige KWA.
De toekomstige waterbehoefte van

de regio WestNederland zal
alleen maar
toenemen als
gevolg van
klimaatverandering en
regionale
ontwikkelingen
(meer bedrijven,
meer inwoners
etc.). In het
Deltaprogramma
Zoetwater hebben ministeries,
provincies, waterschappen,
gemeenten, drinkwatersectoren,
bedrijfsleven, maatschappelijke
organisaties en kennisinstituten
daarom onderzocht hoe ook in de
toekomst genoeg zoetwater
geleverd kan worden. Het
vergroten van de capaciteit van de
KWA kwam van alle alternatieven
het beste uit de bus. Een belangrijke
reden is dat deze variant gefaseerd
kan worden uitgevoerd. In de eerst
fase (stap 1, realisatie voor eind
2021) wordt de capaciteit van de
KWA uitgebreid van de huidige 7
m³/s naar circa 15 m³/s.
De gevolgen
voor de
Lopikerwaard
Een van de
routes van de
Klimaatbestendige
Water Aanvoer
(KWA) loopt zoals
gezegd door de
Lopikerwaard. Hier vindt de inlaat
van water plaats bij gemaal de
Koekoek, gelegen aan de Lek.
Vervolgens stroomt het in
noordelijke richting via diverse
polderwatergangen naar gemaal
Keulevaart. Dit gemaal pompt het
water omhoog naar de
Gekanaliseerde Hollandse IJssel.

Gemaal De Koekoek aan de
Lekdijk bij Lopik.

Brug in de Enkele Wiericke.
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De watergangen zijn op dit moment
niet overal groot genoeg om aan die
extra vraag naar zoetwater te
kunnen voldoen.
Het doel van het project KWA+ is
om de capaciteit op het Lopikerwaardtraject te vergroten naar een
robuuste 5,6 m3/s. Dat wil zeggen
zonder dat streefpeilen uit het
peilbesluit worden overschreden én
met acceptabele stroomsnelheden.
Om dit te realiseren moet het
watervoerend profiel van de watergangen in het traject sterk worden
vergroot. In de Lopikerwaard zijn
dan ook maatregelen nodig.

“Gemaal De
Koekoek bij Lopik
kreeg een
verruimde inlaatvoorziening.”

De start; een verkenning
In de eerste verkenning in 2015 en
2016 is onderzocht op welke wijze
het benodigde extra water
aangevoerd kan worden. Hiervoor
zijn destijds drie varianten
ontwikkeld:

Het verbreden van bestaande
watergangen

Het accepteren van
peilstijgingen in de bestaande
watergangen

Een combinatie van het
verbreden en verdiepen van
bestaande watergangen.
Uit de verkenning kwam naar voren
dat meer onderzoek nodig is om een
keuze te kunnen maken. Sterk
bepalend voor de haalbaarheid van
de diverse varianten is de mate
waarin verbreding en verdieping
mogelijk kan leiden tot
bodemopbarsting. Dit is het
verschijnsel waarbij na afgraving de
bodem omhoog komt omdat de
grondwaterdruk groter is geworden
dan de (grond)druk van boven.
Op grote delen van het traject zou
na verdieping en/of verbreding
extra welvorming en of opbarsting
van de slootbodem op kunnen
treden.

Daarnaast was meer informatie
nodig over de exacte capaciteit van
de watergangen, om zo de
berekeningen nauwkeuriger te
kunnen maken. In de verlengde
verkenning (2016/2017)
Lopikerwaard zijn deze punten
onderzocht.

Het werkgebied van HDSR bestaat uit
het zuidelijk deel van Utrecht en een
klein deel van Zuid-Holland.

Hydrologische veldproef
Er is gestart met een hydrologische
veldproef. Door in de praktijk de
gewenste hoeveelheid extra water
aan te voeren konden we
verschillende dingen checken. Klopt
de praktijk met onze rekenmodellen
op kantoor? We gebruiken het
rekenmodel om de
inrichtingsvarianten door te
rekenen. Uit de veldproef is
duidelijk geworden dat:

Het hydrologische rekenmodel
overeenkomt met de
metingen in het veld;

Het traject van de huidige
KWA niet robuust is: de
peilgrenzen uit het peilbesluit
worden overschreden en er is
sprake van te hoge
stroomsnelheden;

Er via deze route nu 1,6 m3/s
aan KWA-debiet op een
robuuste wijze
getransporteerd kan worden
zonder onacceptabele
peilafwijkingen.
Dit betekent dat er dus extra
maatregelen nodig zijn om de
benodigde capaciteit van 5,6 m³/s te
behalen.
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Bodemonderzoek
In 2016 en 2017 zijn verschillende
onderzoeken uitgevoerd naar de
(opbarstgevoeligheid van) de
bodem in de Lopikerwaard. Hieruit
blijkt dat om de kans op opbarsting
te verkleinen, meerdere
maatregelen mogelijk zijn.
Bijvoorbeeld het aanbrengen van
een grondverzwaring in de vorm van
klei, zand of veen en het tijdelijk
verhogen van het waterpeil. Per
deeltrace is gekeken wat de beste
maategel tegen opbarsting is.
Extra varianten
Op grond van de informatie uit de
onderzoeken van de Verlengde
Verkenning zijn, naast de drie
varianten uit de eerste
verkenningsfase, twee nieuwe
varianten geformuleerd. Op de
eerste plaats variant 4, de
‘isolatievariant’.
Deze variant is door de inwoners en
organisaties uit de Lopikerwaard
naar voren gebracht. Bij deze
variant wordt tijdens de inzet van de
KWA het hele traject door de
Lopikerwaard geïsoleerd van de rest
van de polder met behulp van circa
45 vaste dammen en 12 –
geautomatiseerde – stuwen.
De geautomatiseerde stuwen zijn
nodig om, in het geval van
wateroverschot of bij droogte juist
het te kort aan water het
achterliggende gebied te kunnen
bedienen.
Daarnaast is een vijfde variant, de
“maatwerkvariant” ontwikkeld,
Deze bestaat uit een combinatie van
het verbreden van watergangen, het
verdiepen van watergangen, het
lokaal isoleren van het traject en het
tijdelijk beperkt verhogen van de
peilen.
Per deeltraject is gekeken welke het
beste aansluit bij de situatie.

Afweging en voorkeursvariant
De twee nieuwe varianten zijn op
dezelfde wijze beoordeeld als de
drie varianten uit de
Verkenningsfase. In vergelijking met
de drie eerste varianten scoort de
maatwerkvariant hoog omdat
minder grondareaal nodig is voor
verbreding. Dit komt voornamelijk
door het uitdiepen van de
watergangen en het tijdelijk
toestaan van een grotere
peilstijging. De isolatievariant scoort
hoog omdat het polderpeil niet
meegaat met stijging of daling van
het peil in het KWA traject en weinig
grondareaal nodig is. Het nietrobuuste karakter van de
isolatievariant is dat bij inzet van de
KWA en een gelijktijdige flinke
regenbui afvoer van water uit de
omringende peilvakken niet
mogelijk is zonder ingewikkelde – en
dus onzekere - extra maatregelen.
De kans is ook groot dat de KWA
dan moet worden uitgezet. Ook zijn
de beheer- en onderhoudskosten bij
de isolatievariant naar verhouding
zeer hoog omdat de
geautomatiseerde stuwen in hoge
mate bedrijfszeker moeten zijn en
gehouden worden.
Alle argumenten meegenomen, is
gekozen variant vijf, de
maatwerkvariant met daarin alle
voorgestelde maatregelen per
deeltrace uitgewerkt, voor te stellen
als voorkeursvariant.
Vervolgproces
In maart van dit jaar heeft het
Algemeen Bestuur van het
waterschap besloten variant 5 als de
voorkeursvariant vast te stellen. Nu
kan gestart worden met de fase van
planuitwerking. Deze beslaat de
periode medio 2018 – medio 2020.
In de planvormingsfase zullen de
maatregelen nader uitgewerkt en
geconcretiseerd worden.

“….dat om de kans op
opbarsting te
verkleinen, meerdere
maatregelen mogelijk
zijn. Bijvoorbeeld het
aanbrengen van een
grondverzwaring in
de vorm van klei, zand
of veen en het tijdelijk
verhogen van het
waterpeil…..”
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Deltacommissaris Wim
Kuijken bezoekt de
Lopikerwaard
(Foto: fotostudio Snel,
Oudewater)

Hierbij betrekken wij nadrukkelijk
het gebied, om kansen en
mogelijkheden mee te nemen en
zoveel mogelijk maatwerk te
leveren dat past bij de locatie.
Meer weten?
Heeft u naar aanleiding van
dit artikel vragen of wilt u
meer weten over de
Klimaatbestendige
wateraanvoer Midden
Nederland en de gevolgen
voor de Lopikerwaard?
Neem dan contact op met de
omgevingsmanager, Marcel
Wijstma,
telefoon: (030) 634 5897, of
email
marcel.wijstma@hdsr.nl
Meer informatie over het
project vindt u ook op de
website van het waterschap,
destichtserijnlanden.nl/kwa

No regret maatregelen
Uit de verkenning kwam een aantal
maatregelen naar voren, die de
capaciteit van het systeem
vergroten en in iedere variant
terugkomen. Voor deze
maatregelen is besloten ze, los van
de gekozen variant, uit te voeren.
Het gaat om het verwijderen van de
stuw en het doorstroomprofiel
onder de Slangeweg in Polsbroek,
het verbreden van de stuw Grote
Kerkvliet bij Polsbroek, het
verwijderen van een vooroever in
de Lansing en het vergroten van het
doorstroomprofiel in de Enkele
Wiericke bij Fort Wierickerschans.
Deze maatregelen worden in het
voorjaar van 2018 verder
uitgewerkt.
Samen met
Het verkennen en uitwerken van
maatregelen voor de Lopikerwaard,
doet het waterschap samen met het

gebied. Bij de verlengde verkenning
is de klankbordgroep Lopikerwaard,
bestaande uit een aantal bewoners
en vertegenwoordigers ( LTO,
Gemeente Lopik, Agrarische
Natuurvereniging Lopikerwaard) van
het gebied, nauw betrokken
geweest. De klankbordgroep geeft
wensen aan uit het gebied, draagt
alternatieven voor en geeft reactie
op de onderzoeken en
uitwerkingen. De kennis die zij
inbrengen is voor het waterschap
zeer waardevol om realistische en
haalbare plannen op te kunnen
stellen.
Met de uitbreiding van de
zoetwateraanvoer kunnen de
inwoners en bedrijven in WestNederland ook in de toekomst in
droge tijden over voldoende
zoetwater blijven beschikken.
Door bij het realiseren van deze
extra wateraanvoer de mensen en
organisaties in de Lopikerwaard
vanaf het begin te betrekken,
werken we aan plannen waarbij de
gevolgen voor de agrariërs,
bewoners, natuur en landschap zo
beperkt mogelijk blijven.
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paden en wegen bewandelen op basis van solidariteit

door Wim van Seeters

Jan Glissenaarpad

Onder grote belangstelling is op 10
juli 2017 het Jan Glissenaarpad
onthuld. Het oude jaagpad is 1 km
lang en loopt van de Waardsedijk
langs de noordkant van de
Hollandse IJssel naar het centrum
van Montfoort. Het laatste gedeelte
gaat over in de IJsselkade.
Jan Glissenaar is geboren in
Willeskop en op 86 jarige leeftijd
overleden in 2011, heeft zich ingezet
voor het in ere houden en weer
open stellen van de oude jaagpaden
in en rondom Montfoort. Enkele
jaagpaden waren door
aanwonenden betrokken bij hun
grondgebied en zodoende niet
bewandelbaar. Dit terwijl er op
steeds meer plaatsen juist aandacht
was voor het herstel van oude
historische paden.
In 1999 heeft hij, samen met de
werkgroep Verkeer en recreatie van
Progressief Akkoord, de aanzet
gegeven voor een aantal ideeën om
oude paden te herstellen en nieuwe
polderwandelpaden te creëren. Er
is toen aandacht gevraagd voor het
toegankelijk maken van de
jaagpaden van de Hollandse IJssel

van Montfoort naar Knollemanshoek en van Montfoort
naar de gemeentegrens van
Oudewater. Het toenmalige
gemeentebestuur is daar niet op
ingegaan, mede omdat er schijnbaar
weinig wettelijke mogelijkheden
waren om aanwonenden te dwingen
de jaagpaden weer te openen.
Dat betekent dat er rondom
Montfoort maar kort op de oude
jaagpaden gewandeld kan worden.
Groepen wandelaars betreuren dat
ook. Het initiatief heeft toen wel
geleid tot oprichting van de
Polderwandelgroep, die nu nog
bestaat en nieuwe polderwandelpaden heeft gecreëerd in de
Lopikerwaard. Ook de WBL in de
persoon van Thea Horsmans is daar
bij betrokken geweest.
Jan Glissenaar is van grote betekenis
geweest voor de samenleving in
Montfoort. Zoals de oprichting van
de Vredesbeweging in 1970 en de
progressieve politieke partij in 1973.
Op initiatief van Peter Gruters heeft
het Vredesplatform het voorstel
ingediend bij het College van
Montfoort en gevraagd om het oude
jaagpad, wat nog geen naam had,
het “Jan Glissenaarpad” te noemen.
“Zijn bijzonder grote inzet voor de
Montfoortse gemeenschap heeft er
toe geleid dat het College van B&W.
haar waardering wil laten zien door
het vernoemen van het Jan
Glissenaarspad.
Hij heeft zich sterk gemaakt voor het
begaanbaar maken van de
jaagpaden en het uitzetten van
natuur en polderpaden.” Zo sprak
wethouder Marieke Lejeune die het
naambord samen met de zoon Paul
onder groot applaus onthulde.

foto: Jan Glissenaar,
grondlegger en inspirator
Vredesbeweging Montfoort
(foto website wederzijds.org)

Het laatste boek van Jan
Glissenaar is postuum
uitgegeven. Het bevat
fragmenten van dagboeken
over de strijd die het
Nederlandse leger voerde
tegen de bevrijdingsacties
van de Indonesiërs.
Onthullend en zeer
interessant. Nog te
verkrijgen voor € 10,- bij
Maria Glissenaar-Bierling,
Antoniushof 34, 3417 JL
Montfoort, 0348 471241 of
mariaglissenaar@gmail.com

.

Lees verder op pag 24.
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WBL EXCURSIE-PR
zondag 5 mei

Landgoed Linschoten
Foto rechts: de imposante
oprijlaan van landgoed
Linschoten

Voor alle excursies
(behalve voor de
winterwandeling) geldt:
VOORAF AANMELDEN.
Dat kan via het
vermeldde emailadres of
via het aanmeldingsformulier op de website.

Voorjaarsexcursie over het landgoed
Linschoten onder leiding van de natuurgids
van het landgoed. Maak kennis met de
unieke flora en fauna (o.a. reiger- en
roekenkolonies) en cultuurhistorische
elementen als duiventoren, koetshuis en
ijskelder. Er kunnen maximaal 25 personen
vanaf de leeftijd van 12 jaar deelnemen.
Laarzen worden aanbevolen.Start om
14.00 uur op de parkeerplaats bij de
provinciale weg.
Kosten € 5,-- per persoon.
Deelname vooraf aanmelden via
excursies
@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl

zondag 10 juni

Wandeling: de Plagroute
De Berkenwoudse Driehoek is een gevarieerd natuurgebied met graslanden,
rietmoerassen en houtkades. In het rietmoeras komen rietvogels als de
blauwborst, de kleine karekiet en de rietzanger voor. Om de natuur nieuwe
kansen te geven is er een plasdras gebied aangelegd. Hier en daar is de
vruchtbare bovenlaag afgeplagd waardoor zeldzame plantensoorten zich
hier thuisvoelen. Paden zijn onverhard of halfverhard, dus goed schoeisel
wordt aanbevolen. Start om 14.00 uur op het parkeerterrein hoek
Schaapjeszijde te Ouderkerk aan den IJssel en de Wellepoort te
Berkenwoude. Het is een wandeling van 8 km. Aan deze wandeling zijn geen
kosten verbonden.
Deelname vooraf aanmelden via
excursies@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl
Foto rechtsonder: De Hooge
Boezem, vanaf de weg
gezien.

zaterdag 23 juni

Vogelexcursie
We starten om 10.00 uur. Verzamelpunt: de N228 bij Haastrecht, afslag
Hoenkoopse Rijweg, parkeerplaats bij Tiendweg. Via de Tiendweg lopen we
naar de Hooge Boezem. Zangvogels, weidevogels en watervogels komen we
hopelijk in grote aantallen tegen! Aan deze
excursie zijn geen kosten verbonden. Vergeet niet
om stevige wandelschoenen en een verrekijker
mee te nemen! Deelname vooraf aanmelden via
excursies@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl
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ROGRAMMA 2018
zondag 15 juli

De WBL Excursiecommissie bestaat uit
Ingeborg Geensen,
Piet Mulder en
Ruud Vringer.

Dagje uit naar de Biesbosch
Wie gaat er mee nu de zomervakantie is begonnen? We zoeken het dit keer
iets verder weg. We bezoeken het BiesboschMuseumEiland dat in het hart
van dit unieke zoetwatergetijdengebied ligt. De link naar de Lopikerwaard is
snel gelegd. Het museum laat namelijk zien hoe de mensen de natuur naar
eigen hand hebben gezet met een griend- en rietcultuur.
Om 12.00 uur stappen we aan boord van een elektrisch aangedreven
fluisterboot voor vaarwandeltocht Deeneplaat. Aan boord is een gids van
Staatsbosbeheer die over de Biesbosch en zijn bewoners zal vertellen. De
tocht voert onder meer door een van de kleinere kreken, de Sloot van de
Beneden Petrus, en langs beverburchten.
We gaan van boord voor een wandeling onder leiding van de gids op de
Deeneplaat, een schitterend stukje Biesbosch waar nog een tweetal
griendketen te zien zijn. Na de wandeling wordt terug gevaren naar het
Biesbosch Museum. De tocht duurt in totaal 2,5 uur Aangeraden wordt
stevige schoenen of laarzen te dragen. Huisdieren niet toegestaan.
Deze excursie is heel geschikt voor kinderen!
Volwassenen betalen € 21,00 (houders Museumjaarkaart € 12,50)
Kinderen 4 t/m 12 jaar € 15,00 (houders CJP € 9,50)
Adres:Biesbosch Museum Eiland, Hilweg 2, 4251 MT Werkendam

zaterdag 22 september

Vroege vogel wandeling Kerkepad
Wie gaat er vroeg uit de veren en wandelt mee? We starten om 8.00 uur
vanaf de parkeerplaats bij de kerk van Cabauw. Van hieruit lopen we tussen
de weilanden door over het Kerkepad. Via de oude houtkade lopen we naar
de watertoren waar we even pauzeren voor een kopje koffie. Via de
Damweg en de Cabauwsekade vervolgen we ons pad. Het is een wandeling
van ongeveer 7 km. Deze wandeling is deels onverhard. Voor koffie wordt
gezorgd.
Deelname vooraf aanmelden via
excursies@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl

zondag 20 januari 2019

Winterwandeling in het Loetbos
Wie trekt de stoute schoenen aan en loopt mee door dit leuke
recreatiegebied in de Krimpenerwaard? Het gebied is genoemd naar het
riviertje de Loet. Het is een afwisselend gebied met poelen, plassen, bos,
moeras en rietland. We verzamelen vanaf 14.30 uur in restaurant de Loet en
vertrekken om 15.00 uur. We maken een wandeling van ongeveer een uur
en sluiten daarna af met een drankje in het reataurant. De paden zijn
redelijk tot goed begaanbaar en parkeren kan bij het restaurant.
Adres: Restaurant de Loet, Kerkweg 279, 2941 LA Lekkerkerk

Noteer maar vast:

zaterdag
25 augustus

DONATEURSDAG
Het programma
vindt u t.z.t. in de
uitnodiging.
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linksonder:
straatnaambordje langs de
Hollandse IJssel (foto: Jan
Kooijman)

Volgens mij, als voorzitter van het
Vredesplatform, is Jan Glissenaar
altijd op zoek geweest naar oude en
nieuwe paden en wegen, zowel in
de natuur als in de samenleving.
Daarbij ging zijn aandacht vooral uit
naar de mensen die daar op gelopen
hebben.

Het Jan Glissenaarpad is niet louter
een herinnering aan Jan of aan de
historie van het jaagpad. Het is ook
een pad dat hopelijk mensen
stimuleert om bewust om te gaan
met historische en natuurlijke
waarden. Maar ook om nieuwe
paden en wegen te bewandelen op
basis van solidariteit, met
de mensen die je daarop
ontmoet.

Welke betekenis hebben
paden gehad voor de
mensen die daar op
gewerkt hebben, elkaar
ontmoetten, de schepen
trokken? Onder welke
omstandigheden leefden en
werkten zij? Een pad of weg is niet
zo maar een pad.
Het is een middel om
verbinding te zoeken,
elkaars taal en
ervaringen te leren en
te begrijpen. Hij durfde
ook nieuwe wegen in
te slaan.

Daarom raden we iedereen aan het
pad te bewandelen en onder het
genot van een kop koffie in
Montfoort nog eens na te praten
over de bedoeling van een
wandelpad.

Na zijn diensttijd in
Indonesië kwam hij
niet met de boot
terug. Nee, met
enkele dienstmaten
kwam hij terug met
een oude jeep via Azië
en Europa en heeft
daarbij veel indrukken
en ervaringen
opgedaan. Wat weer
de kiem is geweest
voor zijn wereldwijde
belangstelling voor
mensen van andere
culturen. Wat hij in
enkele van zijn boeken
heeft beschreven.
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“het was een inspirerende club”

Piet Broeders blikt terug
Ik schat dat het in 1965 was dat ik
van mijn collega Raadslid boer
Vlooswijk uit IJsselstein in de loop
van dat jaar een aantal keren te
horen kreeg dat hij na de
raadsvergadering nog naar "De
Ridder" moest, want er was een
bijeenkomst van boeren, maar
verder ging het gebeuren van de
Ruilverkaveling toen nog langs me
heen. Tot een jaar of tien later Bernt
Feis me op school - we waren
collega's - aansprak op het feit dat ik
vaak in den Biesbosch en in de
Flevopolder vogels ging waarnemen
- en hij zo iemand zocht. Hij was
bezig om met een paar
gelijkgestemde mensen een groep
te vormen die zich wilde inzetten
voor het behoud van de
Lopikerwaard: een historicus, Bernt,
een biologe, Thea Horsmans (†),
een botanicus, Adri Spruyt, een
bouwkundige, Dick de Haan (†) en
eendenkooienexpert Desiré Karelse.
Het was een inspirerende club en ik
heb veel van hen geleerd.
Doordat ons weinig informatie
bereikte over de plannen, vormde
zich bij ons een beeld dat de hele
Lopikerwaard - zoals bij
ruilverkavelingen elders - op de
schop zou gaan en het eeuwenoude
ontginningsbeeld plaats zou moeten
maken voor een grootschalig
monotoon landschap, met
waterpeilverlaging en een door
pesticiden en intensivering
verarmde flora en fauna.
We hoorden dat zo hier en daar
boeren al bezig waren om 's nachts
met afval sloten te dempen. Er hing
duidelijk een wij-zij-sfeer.
Voorafgaande aan de stemming in
januari 1979 waren er boeren in

Lopikerkapel die te kennen gaven
collega's te zullen mobiliseren om
niet vóór te stemmen als de
Achterdijk een openbaar [wandel]
pad zou worden, en als er een
fietspad aan de zuidzijde van de
Enge IJssel (een gedeelte van het
tegenwoordige fietspad IJsselsteinSchoonhoven) in het Plan zou
blijven staan.
Omdat de
Centrale
Cultuurtechnische
Commissie, die zetelde in het
gebouw Westraven te Utrecht, in de
Lopikerwaard een afgang als in
Haaksbergen wilde voorkomen
werden die onderdelen uit het plan
gehaald, en met net boven de 50 %
werd met het gewijzigde plan
ingestemd. Toen zo'n twintig jaar
later de sfeer wat gemilderd was,
zijn die onderdelen enigszins
aangepast, en zonder protesten
toch nog uitgevoerd.
We zochten contact met de SMF
(Stichtse Milieu Federatie) en
Utrechts Landschap en zo gebeurde
het dat ik in 1979 werd
voorgedragen om namens deze
instellingen en de WBL (*1977) lid te
worden van de Uitvoeringscie. In
het Ruilverkavelingsrapport,
waarover boeren en andere
grondbezitters in januari van dat
jaar hadden gestemd, stonden zo
hier en daar percelen aangemerkt
als potentiële natuur- of minder
intensief beheerde gebiedjes.
Om die binnen te halen voor de
natuurorganisaties moest ik in mijn
eentje opboksen tegen zeven
agrariërs.

door Piet Broeders, thans
woonachtig in Oosterleek
(NH)

Piet Broeders heeft een
eigen website.
Zie: www.pwabroeders.nl

.
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“Dan zette ik o.a.
de financiële en
milieu-effecten
nog eens op een
rijtje.”

Vanaf 1953 toen vanuit de
Lopikerwaard voor de eerste maal
een aanvraag voor een
ruilverkaveling werd ingediend,
waren de boerengezinnen bij de
zaak betrokken.
Om mijn achterstand in te lopen had
ik regelmatig contact met het
Kadaster, de Cultuurtechnische
Commissie [later Dienst Landelijk
Gebied], het Bureau Beheer
Landbouwgronden, Wageningen
Universiteit, medewerkers van de
Provincie Utrecht, maar ook van
Zuid-Holland, want het gebied
strekte zich over de provinciegrens
heen uit tot Schoonhoven en
Haastrecht.
Voor morele en andere steun had ik
regelmatig overleg met het WBLbestuur en de SMF. Maar ik liet me
ook zien bij bijeenkomsten van
boeren in Oudewater, Montfoort en
Lopik. Langzaamaan werd ik niet
meer gezien als een vreemde eend
in de ruilverkavelingsbijt. Door zelf
begrip op te brengen voor de
boeren, en telkens een paar punten
uit het Rapport, die betrekking
hadden op reservaats-en
beheergebiedjes aan de orde te
stellen, kweekte ik begrip. Een paar
keer dreigde een zaak een
ongewenste wending te nemen. Een
daarvan was dat werd voorgesteld
om aan de noordkant van de
Bloklandse dijk, west van de
Reinaldaweg, een
boerderijverplaatsing te realiseren.
Dan zette ik o.a. de financiële en
milieu-effecten nog eens op een
rijtje op papier met daarbij hetgewenste-toekomstbeeld, en dat
bleek dan indruk te maken zodat de
zaak een goede keer kreeg..
De Landinrichtingwet die in 1985 in
de plaats kwam van de
Ruilverkavelingswet had meer oog

dan zijn voorganger voor natuur en
recreatie.
Gaandeweg hadden er
verschuivingen plaats. Door nieuw
onderzoek bleek dat twee
eendekooien in Benschop qua flora
een bijzondere status verdienden,
en ze werden geruild voor een
minder interessant terreintje tussen
de weteringen in Blokland. Later
werd het Ontwikkelingsgebied
Blokland [ook omdat er een
bepaalde hoeveelheid water in de
Lopikerwaard gebufferd moest
kunnen worden] aan de natuur
teruggeschonken.
De verlegging van de N210, mede
op verzoek van de bewoners van het
Boveneind van Benschop, had nogal
wat voeten in aarde. Het nieuwe
tracé zou voor het grootste deel
komen liggen op een polderkade in
een rustig gebied, die bovendien
langs de Hoge Grienden liep.
Uiteindelijk werd een strook langs
die kade beplant en in gebruik
genomen als een corridor in de
ecologische hoofdstructuur.
De WBL werd opgericht om de
cultuurhistorische en
natuurwaarden te behouden. In de
eerste jaren werden daarom allerlei
rapporten uitgebracht. Een rapport
ging over de
Benschoppermolenvliet, een ander
over de inrichting van de oude
Lopikerwaardse boerenerven. Er
kwam een bruggenrapport dat
aandacht vroeg voor de landelijke
bouwstijl omdat we een
nieuwbouwbrug in stedelijke stijl
hadden zien aanleggen; en er waren
nog meer dan tien bruggen gepland
over de Benschopper- en
Lopikerwetering en andere
watergangen. In het rapport
"Gemalen" werden de - ik meen 13 gemalen en gemaaltjes die samen
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met hun inrichting buiten bedrijf
zouden worden gesteld,
bouwtechnisch en bedrijfstechnisch
beschreven alsmede de vegetatie in
de onmiddellijke omgeving.
Maar we attendeerden ook op de
historische molenplaatsen,
verspreid over de hele waard. En
mede dankzij de expertise binnen
onze club werden twee
eendenkooien gerestaureerd en
gerief- en pestbosjes zo veel
mogelijk bewaard. Dit materiaal was
voor mij mede leidraad in de
commissie.
Iedere maand, met uitzondering van
augustus, vergaderde de R.cie (later
L.cie) een ochtend gedurende een
uur of vier. In de beginjaren waren
we te gast in het Dijkhuis te
Jaarsveld; later in het Bureau van de
Ruilverkaveling aan de smalle kant
in Benschop, schuin tegenover Kees
Rosenboom.
Toen in 2008 de Landinrichting
Lopikerwaard werd beëindigd, was
er minder drastisch ingegrepen dan
we bij aanvang hadden gevreesd.

Het aantal boerenbedrijven was
aanzienlijk teruggelopen. Er waren
minder maar grotere bedrijven.
Meer dan 70% had alle grond bij
huis. Het slagenlandschap was niet
ingrijpend veranderd. Voor de
boeren was de waterbeheersing
weer voor een jaar of vijftig
verbeterd, verloren natuur werd via
natuurontwikkeling wat
gecompenseerd. Zelf heb ik
negenentwintig jaar gemiddeld
meer dan een dag per week aan het
project besteed. Ik was bang dat
zonder de Ruilverkaveling de WBL
nog nauwelijks reden van bestaan
zou hebben. Maar ik heb ongelijk
gekregen. En de WBL wacht een
nieuwe belangrijke taak in het kader
van de nieuwe Omgevingswet. Via
inspraak en meespraak zal zij de
verschillende overheden regelmatig
adviseren en stimuleren.
Vanuit de verte wens ik het bestuur
en de vrijwillige medewerkers veel
succes en genoegen bij het bijsturen
van het overheidsbeleid en het
uitvoeren van zinvolle werkzaamheden in de buitenomgeving.

Lidmaatschap/donatie aftrekbaar
Sinds 1 januari 2014 heeft WBL de
ANBI status. Dit betekent dat u uw
contributie/donatie van de belasting
kunt aftrekken. Dit kan als ‘gewone
gift’ of als ‘periodieke gift’. Voor de
gewone gift geldt een onder- en
bovengrens. De periodieke gift heeft
dit nadeel niet. Deze variant vergt
wel een schenkingsovereenkomst
met de WBL. Een standaard
onderhandse schenkingsovereenkomst kunt u downloaden
van de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl
U kunt daar ook meer informatie
vinden over de te volgen procedure.

Contributies/donaties kunnen
gestort worden op ING
bankrekening:
NL39INGB0001053029 ten name
van: ‘Penn. Stichting WBL’. Graag
wel met opgave van uw naam en
adres en eamiladres. Dat bespaart
ons veel onnodig zoekwerk.
Lid/donateur: € 20,- per jaar,
Gezinslidmaatschap: min. € 25.per jaar.
Op de site van de WBL vind je een
formulier waarmee je je eenvoudig
als lid/donateur kunt aanmelden.

“Zelf heb ik
negenentwintig
jaar gemiddeld
meer dan een
dag per week
aan het project
besteed.”
.
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Wie snoeit er mee?

Hoogstambrigade zoekt hulp
In de provincie Utrecht wordt van
oudsher veel fruit geteeld.
Tegenwoordig is dat op laagstam.
Eerder waren het
hoogstamfruitbomen. Bij
boerderijen werd meestal een
boomgaard aangelegd, met veel
verschillende rassen, voor het
spreiden van het fruitaanbod.
Naast nuttig is een boomgaard voor

voorbijgangers, zeker voor
fietsers en wandelaars, vaak
een plezier om naar te
kijken. In het voorjaar
bloesem, later in het jaar
het fruit.
Het onderhoud van deze
bomen vraagt aandacht en
tijd, kennis en kundigheid.

Snoeiers m/v gezocht
Draag je de
hoogstamboomgaard een
warm hart toe en kun je
snoeien of wil je dat leren*?
Lijkt het je leuk om met een
gezellige, gemotiveerde
groep een boomgaard op te
knappen?
Stuur dan een bericht naar
info@uwhoogstambrigade.nl

Meer informatie over de
brigade vind je op de website
www.uwhoogstambrigade.nl
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Het is een specialisme.
De eigenaren van de bomen zijn
vaak niet degene die de bomen
geplant hebben. Ze weten soms ook
niet welk onderhoud nodig is voor
de bomen.
Wanneer de eigenaar
geïnteresseerd is in het behoud van
de bomen en een goede
fruitopbrengst, hebben de bomen
wel het een en ander nodig aan
bemesting en ze moeten worden
gesnoeid.

en tussen IJsselstein, Lopik,
Oudewater en Montfoort.
Naast het snoeien van bomen,
hebben we geadviseerd over de
aanschaf van nieuwe bomen en
deze ook geplant.

De oprichting van
hoogstambrigades in Utrecht is een
initiatief van Landschap Erfgoed
Utrecht (LEU), een organisatie die
groepen vrijwilligers ondersteunt
die zich inzetten voor natuur en
landschap. Het LEU heeft een
snoeicursus georganiseerd en stelt
de brigade een aanhanger met
professioneel snoeigereedschap ter
beschikking.
De hoogstambrigade Utrechtse
Waarden is daarnaast bij de start
materieel ondersteund door de
gemeente Oudewater en het
intergemeentelijke Platform
De Utrechtse Waarden.
In oktober 2018 start een
nieuwe cursus snoeien van
hoogstamfruitbomen bij het
LEU. De theorie wordt
behandeld in een drietal
avondbijeenkomsten.
Daarnaast zijn er 4
praktijkdagen, verspreid over
meerdere maanden.

Hoogstambrigades
Om hulp te bieden worden sinds
enkele jaren zogenaamde
hoogstambrigades opgericht. Die
brigades bestaan uit vrijwilligers die
door een gedegen opleiding
beschikken over de kennis en
kundigheid die nodig is voor de
aanplant en het onderhoud van
hoogstamfruitbomen.
In 2016 is in onze regio de stichting
Hoogstambrigade Utrechtse
Waarden opgericht. De groep
bestaat momenteel uit tien
vrijwilligers, mannen en vrouwen.
We zijn op dit moment bijna klaar
met het 3e seizoen in het gebied om
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Verleden & toekomst van de WBL

Eise Jongsma verhaalt

door Eise Jongsma

…..Met een krappe
meerderheid werd
het besluit op de
RuilverkavelingLopikerwaard door
onze boeren in het
Dorpshuis van
Benschop
aangenomen…..

We gaan in de tijd terug naar de
start van 40 jaar WBL. Is dit een
droevige reis? Of worden we
sentimenteel bij het ouder worden?
Wel, de Lopikerwaard bestaat, maar
verandert, zoals alles veranderde in
40 jaar tijd in Nederland. Mijn
contact met de WBL kwam na
verhuizing uit Amsterdam in 1973.
Met ‘Progressief Benschop’ o.l.v.
van wijlen Arie van Doorn, die een
dikke negentig werd, knotten we op
de zaterdagen in de laatste en
eerste drie maanden
van het
kalenderjaar.
In de
knotpauzes werd er
veel gesproken over het wel en wee
van de Lopikerwaard. Ook met de
Knotgroep-Knol uit Oudewater. Wat
kon je bijdragen om negatieve zaken
te keren? Lid worden van de WBL
een natuur-, culturele club en mee
denken. Vanuit de Knotgroet
Benschop (thans Knotgroep
Benschop Lobeke), waar ik Arie 25
jaar geleden opvolgde kwam ik in de
‘’WBL-Adviesraad”. Alom bekend is
(daar hebben we nog steeds onze
vele inmiddels grijze leden van) de
RUILVERKAVELING. Met een krappe
meerderheid werd het besluit op de
Ruilverkaveling-Lopikerwaard door
onze boeren in het Dorpshuis van
Benschop aangenomen. Wat
zouden de gevolgen zijn? Dit was
een beweegreden om met de WBLmensen van het eerste uur acties te
gaan voeren. Ook was een
beweegreden in woord en geschrift
en in de pers te ageren, fel te
protesteren, tegen illegale
(chemische) vuildumping door
Weber ( de Put…) in IJsselstein en

Snel in Hoenkoop. Nu
gerespecteerde firma’s. Dienen van
het belang van onze
woonomgeving, voor alle bewoners
in de Lopikerwaard was ons motief.
Tegenwoordig wordt er meer
genetwerkt. De gemeenteraadsleden, B&W ’s worden benaderd en
overkoepelende (merendeels
groene) organisaties overleggen
eerst samen en stellen dan
conclusies op, waar de overheden
op reageren en uit handelen. Onder
het motto: laat het beste voor mens
en natuur prevaleren. Zo
wetenschappelijk mogelijk, met
gemeente en provincie de politieke
partijen mee krijgen. Om de WBL als
luis-in-de-pels van de RVK-Cie.
tegemoet te komen, werd ons
bestuurslid Piet Broeders ( thans
doctor P. ) op het Benedeneind N.Z.
aan de RVK-vergader- en beslistafel
genodigd. If you can’t beat them,
join them? Piet rapporteerde aan
ons. Zo werd de sfeer bevorderd.
I.p.v. de WBL-barricade, nu aan de
top beslissingen ombuigen naar de
WBL-visie als de belangen niet te
sterk botsten eventueel een
compromis sluiten. Enige jaren
geleden kon ik de RVK- voorzitter
Jan Bunnik WBL-lid maken. Onze
agrariërs zijn 89 % tevreden.
Percelen dichter bij de boerderij en
de recreërende burger heeft een
schitterend natuurgebied erbij,
tussen Blokland en de Damweg
mede door WBL-inspraak.
Ook het Bunnik-fietspad tussen
Schoonhoven en de Viaanse Brug.
Succesvol was op WBL-verzoek ter
compensatie van het doortrekken
van de Ir. Enschedeweg ( N210 ) de
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voortzetting van de Ecologisch
Hoofd Structuurstrook (EHS) voorbij
MOB-complex Benschop naar de
“kaai’’. Een ander succes was dat de
gemeente Lopik na jaren
procederen bij de Raad van State
onder druk van de WBL de
“verrommeling” van het Boveneind
Benschop tegen kon gaan.
Als succesvol ondernemen van een
boerenzoon op Vaders’ erf uit de
hand loopt, dan is “De Cope”
uiteraard de plaats waar de nietagrarische commerciële activiteiten
thuis horen. Ruimtelijk geordend:
naar een prima bedrijventerrein. Zo
procedeerden we zelf over een
loonbedrijf dat b.v. werk in
Amsterdam aan neemt, wegens
groot succes. Waar het woongenot
van de omwonenden zwaar onder
te lijden had: 40-tonners om vier
uur ’s ochtends op de “smalle kant”.
En tegen illegale slootdemping dat
het cope-patroon van de waard
aantastte.
Er waren ook zaken waar we ons
aan vertilden: de aanval op een stuk
Groene Hart. Voor het IJsselsteinse
bevolkingsoverschot was door de
Tweede Kamer een wet
aangenomen dat wat nu ‘Het
Zenderpark’ is, als reserve locatie uit
het Groene Hart gesneden mocht
worden. U weet wat er van
gekomen is: oud-Utrechters wonen
merendeels daar nu. Deze komen
op de fiets overigens, recreëren in
de Lopikerwaard. En, zoals het
onlangs net kon: schaatsen! Ter
compensatie kreeg de WBL gedaan
dat er een grote wal opgeworpen
werd aan de westzijde van het
Zenderpark t.o. Intratuin. Als teken
van: tot-hier-toe-en-niet verder! Het
Groene Hart niet weer eens
aantasten. Niet buiten de ‘rode
contouren’ gaan. Bij een WBL –

proces in Den Haag voor de Hoge
Raad verloren wij bij de
Lekdijkverzwaring een aanvraag
voor tracé-verlegging. Toch konden
we hier ook invloed uitoefenen door
omwonenden te steunen en
veranderingen te bewerkstelligen.
Een succes was de natuureducatie
tot 2008. Van de Gemeente Lopik
mocht de WBL hier voor het
‘’Oerlemansbosje “ gebruiken van
de jachthut. Twaalf basisscholen
kwamen per groep regelmatig om
van de schitterende natuur te leren.
Klas-voor-klas. Welk kind uit groep-1
liep niet het ‘Kabouterpad’ met
juffrouw Willy DorresteynLindenbergh? De gemeente Lopik
eerde haar dan ook met de erespeld
van Lopik. De Gemeente Lopik had
en heeft hopelijk, als de economie
verder aantrekt, natuureducatie
weer hoog in haar vaandel zoals de
WBL gewend was voor leerjaar
2008. Twee biologen was de WBL
rijk. Zij verzorgden prachtig
lesmateriaal, natuurkaarten en
posters voor elke klas van de flora &
fauna der Lopikerwaard. De
biologische doctorandi wijlen Thea
Horsmans en de huidige
penningmeester Theo Hattink
maakten hier een succes van. Een
ander succes van de WBL waren de
boekuitgaven in de ‘De WBLwaarden-reeks’. Archeologie,
Herman de Man, Holland in touw
( Bernt Feis, Dick de Haan, Thea
Horsmans, Vaartjes) enzovoorts.
Nieuwe uitgaven ontberen we al
vele jaren.
Als communicatiemiddel heeft ons
WBL-Bulletin sinds jaargang 31 met
nummer 100 in december 2011 een
update gehad ( kleur,
kostenplaatje). Dit blad is en blijft
een succes, ter compensatie van het
gemis van nieuwe boekuitgaven. De
elektronische ontwikkeling gaat
verder.

Eise schreef een biografie
van zijn vader, 41 jaar,
huisarts en apotheker .
Zie: www.eisebargetosk.nl

T.g.v. het 40 jarig bestaan
van de WBL biedt Eise dit
boek voor leden aan met
30% korting.
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steenoven IJsseloord te Willeskop.
(Na 8 jaar democratisch overleg
door onze voorzitter Wim Boesten
bevochten: gemeenteraad geeft
unaniem groen licht; vergunningen
verleend!) Ten vijfde: Stimuleren
van toeristische attracties van de
Lopikerwaard, griendcultuur, i.s.m.
Museum-MIJ, knotwilg geriefhout
rond de oude boerderij (WBL
‘Bruggen - rapport’), griendcultuur,
Kwakel, leuntje, enz. Ten zesde:
Nozema-gebouw onder Zendmast –
Lopik: volgen en als het kan
begeleiden beheer Rijksmonument
‘Zendercomplex’ (architect: Dudok
1931) met tuinaanleg (eerste
bielzengebruik in Nederland o.l.v.
tuinarchitecte Mien Ruisch) en à la
Bep Murk met het redden van
(korte golf) Nozema-gebouw op het
Zenderpark (appartementen thans).
En ten slotte, voorlichten en
voorkomen dat de Lopikerwaard
een koeien-biljartlaken wordt met
nog maar enkele agrariërs met ieder
een stal van 1.500 koeien en geen
weidevogel meer te zien.

Het volgende nummer van dit

WBL Magazine
verschijnt in augustus a.s.
Wil je een bijdrage leveren of
heb je een idee voor een
bijdrage neem dan contact op
met de redactie.
redactie@
werkgroepbehoudlopikerwaard.nl

Beeld: Shutterstock
PUUR NATUUR/NATUURMONUMENTEN

“Er waren ook
zaken waar we
ons aan
vertilden: de
aanval op een
stuk Groene
Hart.”

De redactie van WBL Magazine
vraagt me waar de WBL zich anno
2018 voor zou moeten inzetten. Wel
ten eerste, de jeugd steeds weer
liefde voor de Lopikerwaardse
natuur en cultuur bij blijven
brengen. Kijkt u eens op
www.lopikerwaarden.nl met Leo
van den Berg en de dames Verkaik
en hun 50 dingen boek: kinderen
weg van je iPad, computer en hop,
de natuur in! En ten tweede de
‘Waarden-reeks’ voortzetten met
Willem van der Putten over 40 jaar
dierenarts in de Lopikerwaard. Ten
derde: Ruimtelijke Ordening: rode
contouren bewaken en ook de niet–
agrarische activiteiten in het
buitengebied. De aan de agrarische
bestemming onttrokken
boerderijen, hiervan de nieuwe
-(dikwijls) stedelijke- eigenaren
WBL-lid maken. Bij kwaliteit laten
toetreden tot het Bestuur (of weer
Adviesraad) i.v.m. verse ideeën en
verjonging. Ten vierde: een eigen
WBL-honk langs de Hollandsche
IJssel in de herbouwde bazenwoning
van de voormalige laatste

WBL ONLINE
www.werkgroepbehoudlopikerwaard.nl
www.facebook.com/WerkgroepBehoudLopikerwaard
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Convenant ondertekend

Aardgasvrije nieuwbouw
Stedin, de provincie Utrecht, de
gemeente Utrecht en 17 andere
gemeenten in de regio Utrecht
ondertekenden op vrijdag 16 maart
het regionale convenant
Aardgasvrije nieuwbouw. De
ondertekenaars gaan in gesprek met
ontwikkelaars die nog nieuwbouw
met gas ontwikkelen en Stedin biedt
een inkeerregeling aan om reeds
gesloten contracten open te breken.

nieuwbouwwoningen in de regio
Utrecht aangesloten op aardgas. De
ondertekenaars willen gezamenlijk
uitdragen dat een
toekomstbestendige en duurzame
energievoorziening zonder aardgas
is. Samen gaan zij voor een
duurzame warmtevoorziening.

Meer informatie:
www.utrecht.nl/
wonenzonderaardgas

Wethouder Gerrit Spelt
ondertekent namens Lopik
het convenant.

Kiezen voor een duurzaam
alternatief
Recent schrapte de Tweede Kamer
de aansluitplicht op het aardgasnet
voor nieuwbouwwoningen. Deze
wetswijziging gaat waarschijnlijk op
1 januari 2019 in. Gemeenten,
provincie en de netbeheerder willen
daarop niet wachten en gaan nu al
aan de slag. Zij willen in hun
nieuwbouwprojecten geen aardgas
meer en bundelen de krachten om
projectontwikkelaars ervan te
overtuigen te kiezen voor een
duurzaam alternatief.
Aardgasvrije nieuwbouw: een
logische stap
Wereldwijd staan we voor de
uitdaging om de CO₂-uitstoot terug
te dringen. De CO₂-uitstoot wordt in
Nederland voor 40% veroorzaakt
door het verwarmen van gebouwen
met aardgas. De provincie Utrecht
wil in 2040 klimaatneutraal zijn en
alleen nog maar schone energie
gebruiken. De verduurzaming van
de verwarming van de 550.000
huishoudens in de provincie Utrecht
vormt hierin een grote opgave.
In gesprek met ontwikkelaars
Op dit moment worden nog steeds

Inkeerregeling
Stedin ondersteunt gemeenten bij
de gesprekken en biedt
een inkeerregeling aan.
Ontwikkelaars krijgen daarbij de
mogelijkheid om al aangegane
contracten met aardgas open te
breken. Het gaat om projecten waar
aardgas is voorzien, maar een
elektriciteitsnet ook een
mogelijkheid is. Eenzelfde
convenant werd afgelopen maandag
ook al ondertekend met twintig
gemeenten en de provincie in ZuidHolland.

Lopik-Oost wordt
aardgasvrij. SBB (de
bouwer) heeft aangegeven
dat de wijk geen
gasaansluiting krijgt. We
volgen dit natuurlijk met
veel belangstelling.
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Tragedie van de meent

Duurzame energie: wat werkt?

door Paul Planken ,
secretaris stichting
Duurzaam Lopikerwaard

Heb je interesse of wil je iets
betekenen voor Duurzaam
Lopikerwaard ? Neem dan
contact op via 06-51498300
(Dick Nederend) of mail:
info@
duurzaamlopikerwaard.nl

Inleiding
Het zal de meesten onder ons niet
ontgaan zijn dat de opwarming van
het klimaat bijna dagelijks
onderwerp van gesprek is. Met
gesprek bedoel ik niet een discussie
over de vraag of de opwarming echt
is en of ze wordt veroorzaakt door
menselijk handelen. Er is inmiddels
genoeg kennis voorhanden om met
enige stelligheid alternatieve
verklaringen zoals “het komt door
de zon!” naar het rijk der fabelen te
kunnen verwijzen. Nee, ik bedoel
dat er gesproken wordt over de
gevolgen van opwarming en over
strategieën om de opwarming te
beperken. Recentelijk heeft dit
geleid tot internationale afspraken,
gemaakt op de klimaatconferentie
in Parijs, die door de meeste
deelnemende landen zullen moeten
worden nagekomen.
Tragedie van de meent
Dat het maken van afspraken
noodzakelijk wordt geacht, is een
direct gevolg van de kennis die
wetenschappers hebben vergaard
over het klimaat. Die kennis laat
zien dat de aarde onherroepelijk zal
opwarmen door de broeikasgassen
die wij de atmosfeer in pompen,
tenzij we nu maatregelen nemen.
Dat er tot nu toe niet veel
maatregelen van de grond zijn
gekomen heeft voor een deel
te maken met wat in het
Engels “The tragedy of the
commons” heet en in het
Nederlands “De tragedie van
de meent”. Wikipedia kan dit
beter onder woorden brengen
dan ik (cursief van mij): Op
een meent, een

gemeenschappelijk stuk
weidegrond, grazen melkkoeien, die
toebehoren aan verschillende
boeren. Elke boer wil zo veel
mogelijk verdienen aan zijn
melkvee. Als hij een koe toevoegt
aan zijn kudde, heeft dat twee
economische effecten.
1.
positief: de kudde van de boer
geeft met een extra koe in totaal
meer melk, welke meeropbrengst
volledig ten goede komt aan de
eigenaar;
2.
negatief: de koe eet gras van
de meent, dus per koe komt minder
gras beschikbaar (overbegrazing).
Minder grasconsumptie betekent
minder melk en dus minder
opbrengst. Dit nadeel wordt echter
verdeeld over alle koeien, en dus
over alle veehouders.
Een boer ontvangt dus de volledige
opbrengst van een nieuwe koe,
terwijl de kosten worden gedeeld.
Het is voor een boer dus lucratief om
een nieuwe koe toe te voegen
zolang zijn deel van de kosten lager
is dan de opbrengst. Omdat de
totale opbrengst slechts groter
hoeft te zijn dan één gedeelte van
de kosten, komt er een moment dat
er een koe wordt toegevoegd die de
overige boeren meer kost dan zij de
eigenaar oplevert.
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"De tragedie van de meent" is ook
een tragedie omdat de eerste,
goedwillende, boer die besluit om
minder koeien op de meent te laten
grazen daar vooral zichzelf mee treft
als hij de andere boeren niet kan
overtuigen om hetzelfde te doen.
Tragedie van de CO2 uitstoot
Het moge duidelijk zijn dat “De
tragedie van meent” hier wordt
gebruikt als analogie met het
probleem van de opwarming van de
aarde. Als we een wasdroger kopen
hebben we daar privévoordeel van
terwijl de gevolgen voor ons klimaat
(meer CO2 uitstoot) door ons
allemaal worden gedragen. Ik laat
het aan uw fantasie over te
bedenken hoe de zinsnede
“Overbegrazing is het gevolg” in de
uitleg over “De tragedie van de
meent” er uit komt te zien als we
het hebben over het klimaat. Extra
complicatie daarbij is dat we
momenteel de kosten van de
gevolgen nog niet echt in onze
portemonnee voelen.
Hoewel, zo langzamerhand gaat
daar wel verandering in komen, zo
blijkt onder andere uit de motivatie
voor de dijkverzwaring van de
Lekdijk die er nu aan zit te komen.
Op de website van het waterschap
Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden lezen we (cursief van
mij): “….Daarbij wordt rekening
gehouden met de verwachte
gevolgen van de
klimaatverandering, zoals
regelmatiger terugkerende en
langer aanhoudende hoge
waterstanden. Rivierdijken moeten
dan hoog en stevig genoeg zijn om
dat water tegen te houden.”
De kosten die dit met zich
meebrengt dragen wij met zijn allen
via de geïnde belastingen. In de
toekomst zullen wij, maar vooral

onze kinderen en kleinkinderen, nog
meer kosten moeten maken om de
gevolgen van het opwarmen van de
aarde tegen te gaan.
Indachtig de leus “De vervuiler
betaalt” zou een wasdroger dus een
stuk duurder moeten zijn dan hij nu
is, maar dat is voer voor een andere
discussie. Hoe dan ook, “De tragedie
van de meent” en de lange termijn
waarop de veranderingen
plaatsvinden, zorgen ervoor dat niet
iedereen de urgentie van het
probleem voelt. Gelet op het
voorgaande is dat jammer, want de
urgentie is er wel degelijk en de
vraag die zich daarom
onherroepelijk opdringt is: “Wat
kunnen we doen om het versterkte
broeikaseffect zo veel mogelijk te
beperken?”.
Het antwoord is op papier even
eenvoudig, als de werkelijkheid
weerbarstig is: zorgen voor minder
uitstoot van broeikasgassen.

Figuur 1

CO2 uitstoot
Nu is Lopik maar een klein
onderdeeltje van Nederland en is
Nederland vrij onbetekenend op
wereldschaal. Waarom zouden wij
ons hier dan druk over moeten
maken?

Om een idee te krijgen van
de opgave die ons in Lopik te
wachten staat laat ik in
Figuur 1 (hieronder) een
staafgrafiek zien van het
energieverbruik in de
gemeente Lopik van 2011 tot
2015, uitgesplitst in
“Elektriciteit”, “Warmte”, en
“Brandstof (vervoer)” (bron:
klimaatmonitor.databank.nl)
Figuur 1 laat ook zien
hoeveel energie er in Lopik
duurzaam wordt opgewekt.
Zoals de geringe hoogte van
die staafjes laat zien is dat
niet heel veel: ongeveer 5.9
% in 2015. Daarvan wordt
het leeuwendeel opgewekt
door de drie bekende
windmolens van Eneco.
Zonnepanelen droegen in
2015 in Lopik maar een
schamele 0.3 % bij aan het
opwekken van de totaal
benodigde hoeveelheid
energie, dat zal anno 2018
overigens ietsje meer zijn.
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Figuur 1 laat zien dat de post
“Brandstof (vervoer)” in
Lopik relatief groot is,
gevolgd door “Warmte” en
“Elektriciteit”. Verrassend
genoeg komt ruim een kwart
van de post “Brandstof
(vervoer)” voor rekening van
de binnenvaart/
recreatievaart. Tien procent
van dezelfde post wordt
verbruikt door mobiele
werktuigen zoals tractoren
en kranen e.d..

Figuur 2 Verbruik van
energie (gas en elektriciteit
bij elkaar opgeteld) van de
gebouwen in de gemeente
Lopik. Voor “Woningen”
geldt dat het meeste
energieverbruik, uitgedrukt
in Joules, wordt veroorzaakt
door het stoken van gas
voor de verwarming .

Of, geformuleerd op een manier die
je wel vaker tegenkomt en die doet
denken aan de tragedie van de
meent: “Waarom zouden wij moeite
doen om onze uitstoot te beperken
terwijl ze in China iedere twee
weken een kolencentrale in bedrijf
stellen?” Tegelijkertijd redeneren ze
in China: "Waarom mogen wij geen
kolencentrales bouwen terwijl ze in
het westen tweehonderd jaar lang
CO2 hebben mogen uitstoten met
kolencentrales?". Dat laatste doet
duidelijk een beroep op ons
schuldgevoel, maar negeert het
voortschrijdende inzicht van de
laatste 50 jaar in hoe het klimaat
werkt en wat de invloed van CO2 is
op het klimaat. China kan in ieder
geval niet claimen onwetend te zijn
ten aanzien van de effecten van
CO2. In zekere zin hebben we
allemaal de morele plicht om iets te
doen aan de opwarming van het
klimaat. Wij zouden kunnen blijven
wijzen naar landen als de VS, China
en India, maar helpen doet dat niet.

Figuur 2

Er kleven bovendien nog meer
voordelen aan het vergroenen van
onze eigen samenleving. Minder
kolencentrales, minder auto’s die op
diesel of benzine rijden, betekent
ook: minder uitstoot van fijnstof en
dat komt de gezondheid van
iedereen ten goede. Daarnaast kan
de vergroening van onze
samenleving ook onze
afhankelijkheid van aardgas
verminderen. De Groningers kunnen

u uitleggen waarom dat belangrijk
is.
Energieverbruik Lopik
Het vergroenen van onze
samenleving is een opgave van
jewelste. Om, bijvoorbeeld, alle
huizen in 2050 “gasloos” te krijgen
moeten er voor 200.000 huizen per
jaar alternatieve manieren van
verwarming gezocht worden. Als dat
elektrische verwarming gaat worden
zullen we veel moeten doen om de
benodigde stroom op een duurzame
manier op te wekken.
Het gebruik van elektriciteit en
warmte, maar ook vervoer, wordt
standaard omgerekend naar
energieverbruik, uitgedrukt in Joule
(J). Een TeraJoule is dan
1000.000.000.000 J, oftewel een 1
met 12 nullen… Om een idee te
krijgen van wat een Joule inhoudt:
met iets meer dan 4 Joule aan
warmte kun je 1 gram water, 1
graad in temperatuur laten stijgen.
Alle vormen van energie worden
dus uitgedrukt in Joule om ze met
elkaar te kunnen vergelijken.
Warmte
De warmteenergie die Lopik
verbruikt komt voor het grootste
deel voor rekening van de
verwarming van gebouwen. Figuur 2
laat de totale hoeveelheid
verbruikte energie zien voor de
jaren 2012 tot 2016, uitgesplitst
naar de verschillende soorten
gebouwen. Dit energieverbruik is
deels het verbruik van elektriciteit,
maar wordt in de praktijk
gedomineerd door verwarming met
behulp van aardgas. Deze grafiek
maakt in één klap duidelijk waar de
grootste winst te behalen valt als we
onze warmtevraag willen
terugdringen en/of als we minder
aardgas willen gaan gebruiken: bij
de woningen.
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In de “Woonvisie Lopik 2018-2022”
valt te lezen dat er in de gemeente
Lopik 5526 woningen zijn, waarvan
driekwart in particulier bezit. Laten
we voor het gemak aannemen dat
deze 5526 woningen inderdaad met
aardgas worden verwarmd (dat zal
zeker niet voor alle woningen
gelden, maar volstaat bij wijze van
grove schatting). Om in 2050 al deze
woningen aardgasvrij te maken
moeten er in Lopik jaarlijks zo’n 172
huizen worden aangepast. Dat is
een behoorlijke opgave, die
weliswaar de aardgasvraag zal laten
verdwijnen, maar de vraag naar
elektriciteit zal laten toenemen.
Immers, om een huis te verwarmen
heb je nu eenmaal energie nodig.
Die kun je krijgen uit het verbranden
van aardgas, uit elektrische
verwarming, of uit de lucht/water/
bodem door gebruik te maken van
een elektrisch aangedreven
warmtepomp. Verder kunnen we de
energievraag terugdringen door
huizen beter te isoleren en dat zou
altijd de eerste stap moeten zijn in
de vergroening van de woningvoorraad. Het is niet voor niets dat
de stichting Duurzaam Lopikerwaard
op de Jaarmarkt in Lopik op 9 juni
zichzelf voor het eerst aan de
inwoners van de Lopikerwaard gaat
presenteren en daarbij groot uitpakt
met een stand over besparing.
Duurzame energie: wat werkt niet?
Welke mogelijkheden hebben we
om stroom op een duurzame
manier op te wekken? Laat ik eerst
beginnen met een methode
waarmee we in Nederland géén
significante hoeveelheden stroom
kunnen opwekken: waterkracht. Om
waterkracht in te kunnen zetten heb
je veel verval (hoogteverschillen)
nodig. In de bergen is dat alom
aanwezig maar in Nederland niet.
Alle bestaande waterkracht-

centrales in Nederlandse rivieren
wekten in 2015 zo’n 356 TJ aan
elektriciteit op (bron:
milieucentraal), grofweg gelijk aan
de warmte-energiebehoefte van de
hele gemeente Lopik. Ter
vergelijking: de huidige drie
windmolens in Lopik wekten in
datzelfde jaar 41 TJ aan energie op
(bron: klimaatmonitor.databank.nl).

Bijkomende problemen zijn
bovendien: hinder voor de
scheepvaart en de noodzaak om
zwemmende (trekkende) vissen te
redden met, bijvoorbeeld, de bouw
van vistrappen. Het benutten van
draaikolken bij kribben in rivieren
als de Lek, zoals wel eens geopperd
wordt, zet helaas ook geen zoden
aan de dijk. Deze ontstaan namelijk
doordat rivierwater stroomt en in
Nederland stroomt het niet zo snel.
Bovendien zijn ze te kleinschalig.
Het levert gewoon niet genoeg op.
Een economische wetmatigheid
leert ons ook dat radicaal nieuwe
manieren van stroomopwekking
tientallen jaren nodig hebben
voordat ze significant bij kunnen
dragen aan onze energievoorziening.
Dat heeft vooral te maken met het
feit dat het zo lang duurt voordat
een product min of meer is
uitontwikkeld en op grote schaal
geproduceerd kan worden. Hoewel
ik voorstander ben en blijf van
onderzoek naar nieuwe
energiebronnen kunnen we het ons
niet veroorloven om daarop te
wachten.

De wereld houdt niet op
voorbij de grenzen van Lopik.
De “meent” in “De tragedie
van de meent” mag je zien
als een symbool voor heel
Nederland en zelfs de hele
wereld. Onze
verantwoordelijkheid houdt
daarom niet op bij de
grenzen van Lopik. Het ligt
daarom in de lijn der
verwachting dat gemeenten,
indien mogelijk, de opdracht
gaan krijgen om meer dan
alleen hun eigen
energieverbruik op te
wekken met wind- en zonneenergie. Dat zou ook eerlijker
zijn tegenover gemeenten
die door gebrek aan ruimte
niet in staat zijn om hun
eigen verbruik op te wekken.
Wat is maximaal haalbaar
voor de gemeente Lopik?
Geen idee, daar zullen alle
betrokken partijen, bedrijven
en inwoners met elkaar over
in gesprek moeten.
Duurzaam Lopikerwaard wil
daar graag werk van maken.
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Duurzame energie: wat werkt wel?
De enige niet-fossiele bronnen van
elektriciteit die een lange,
technische ontwikkeling grotendeels
achter de rug hebben, op industriële
schaal worden vervaardigd en nu al
significant (dat betekent hier: meer
dan een paar procent) bijdragen aan
onze energievoorziening, zijn
windmolens en zonnepanelen. Er
zijn genoeg daken in Lopik te vinden
die geschikt zijn voor zonnepanelen
en misschien dat er ook plaatsen te
vinden zijn waar zonneweides
kunnen worden ingepast in het
landschap. Vooral windmolens
hebben veel potentie, ook in de
Lopikerwaard, omdat de nieuwste
generatie windmolens nu eenmaal
veel stroom kan opwekken. Alle
windmolenparken op zee ten spijt
ontkomen we er niet aan om ook
windmolens op het land te plaatsen
om voldoende energie op te
wekken.

Windmolens op het land geven ook
aanleiding tot commotie en dat is
begrijpelijk. Niet iedereen vindt ze
mooi en in de directe omgeving
kunnen ze overlast veroorzaken.
Een deel van die pijn kan worden
verzacht door de omgeving mee te
laten profiteren van de opbrengsten
of door een vergoeding te geven
aan mensen die er last van hebben.
Van essentieel belang is dat
omwonenden, in de buurt gelegen
bedrijven en andere
belanghebbenden serieus worden
genomen. Dat ze mee mogen
denken over plaats, opstelling en
aantallen windmolens en ook mee
mogen investeren en profiteren,
bijvoorbeeld als lid van een
coöperatie.
Draagvlak is hier het toverwoord en
dat wordt niet alleen ingezien door
de meeste partijen in de
gemeenteraad maar zelfs als eis
gesteld.

Boerderij-educatie uitgebreid
BIKD werkt samen met
BuitenWijs (Lopik, IJsselstein,
Nieuwegein) en de ODRU
(Vianen) voor de promotie en
roostering kunnen. Sinds de
uitrol zijn er al 75
aanmeldingen van scholen
uit de nieuwe gemeenten per
schooljaar.

Scholen uit IJsselstein, Nieuwegein,
Lopik, Vianen en Montfoort kunnen
sinds schooljaar 2016-2017
meedoen aan de boerderijlessen
van BIDK op boerenbedrijven bij hen
in de buurt.
Boerderij in de Kijker heeft met
steun van de Provincie met zes
nieuwe leden voor boerderijeducatie voor scholen in de regio
Utrecht zuidwest succesvol
uitgebreid. Een van de nieuwe leden
is melkveebedrijf familie Van der
Scheer uit Lopik van Erik en Janneke
van der Scheer. Janneke is blij dat zij
op deze wijze met hun bedrijf een
bijdrage kunnen leveren en
onderschrijft het belang van
boerderijeducatie: ‘Het is zo leuk
om kinderen (en ouders) te

vertellen over hoe het er echt aan
toe gaat op een melkveebedrijf en
waar veel van ons eten vandaan
komt. Ik zie dit als een kans om iets
mee te geven over het boerenbedrijf in het algemeen en over ons
bedrijf dat al drie generaties en
meer dan een eeuw in de familie is’.
De andere zijn kaasboerderijen de
Ruyge Weyde Oudewater en Van
Rossum Vianen, Biologische
boerderij Springhoeve Benschop/
Lopik en melkveebedrijven
Maatschap Vlooswijk Benschop,
fam. Eikelenboom Lopikerkapel.
Voor meer informatie kijk op
www.boerderijindekijker.nl
mail: info@boerderijindekijker.nl
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De burgemeester van Lopik over

de 40 jarige WBL

door burgemeester Laurens
de Graaf , gemeente Lopik

Burgemeester De Graaf
wil bijzondere plekjes in de
gemeente Lopik ontdekken.
Daarom nodigt hij alle
inwoners van de gemeente
Lopik van harte uit om bij
hem voorop de tandem
plaats te nemen.
Welke plekjes binnen de
gemeente moet de
burgemeester volgens u
beslist leren kennen? Neem
plaats voorop de tandem en
stuur samen met de
burgemeester in de juiste
richting.
U kunt zich aanmelden door
een e-mail te sturen naar
samenopdetandem@lopik.nl

1978, het jaar waarin het
Nederlands Elftal tweede werd
tijdens het WK in Argentinië, het
jaar waarin Nederland eind
december werd getroffen door
zware sneeuwstormen waarna twee
maanden met ongekend winters
weer volgden, het jaar waarin de
grondleggers van de Werkgroep
Behoud Lopikerwaard actief werden
in ons gebied. Er was een
ruilverkaveling op handen en de
grondleggers voelden zich geroepen
om het eigen karakter van onze
mooie Lopikerwaard te behouden
en te versterken.
Ikzelf had van dit alles toen nog
geen weet. Ik lag in de wieg, mij niet
bewust van het bestaan van de
Lopikerwaard, laat staan van de
schoonheid van dit gebied. Wie had
toen kunnen bedenken dat ik 40
jaar later in datzelfde gebied
burgemeester mocht worden. Wat
een buitenkans. Zowel binnen als
buiten kom ik op de mooiste plekjes
van Lopik. Fietsend op de tandem
kan ik een trotse lach van oor tot
oor vaak niet onderdrukken. Ik zie
dan met eigen ogen dat de WBL
zeker slaagt in de missie om onze
mooie Lopikerwaard te behouden
en te versterken. Ik ben dan ook
bijzonder trots op de 40ste
verjaardag van de WBL en op de
vrijwilligers die zich steeds weer met
volle overgave voor de
Lopikerwaard inzetten.
De vrijwilligers die onder andere
door voorlichting, natuureducatie
en excursies gemeenten en
inwoners bewust maken van het
unieke karakter van onze natuur en
ons landschap.

Ook de gemeente Lopik draagt
graag haar steentje bij aan deze
bewustwording. In de
Cultuurhistorische Waardenkaart
zijn maar liefst 700 objecten in kaart
gebracht die
waardevol
zijn voor de
geschiedenis
van het
landschap, het bodemgebruik en de
bewoning. Dat gaat om huizen,
boerderijen en kerken, maar ook om
landschapselementen als dijken,
polderkaden en molenplaatsen. Die
wil Lopik NatuurLek allemaal
behouden.
Inwoners en ondernemers worden
zich ook steeds meer bewust van
het belang van het duurzaam
omgaan met ons gebied.
40 jaar, een robijnen jubileum. De
robijn zegt alles over de WBL. Een
robijn geeft kracht en energie en
werkt sterk activerend. De steen
stimuleert passie, hartstocht,
motivatie, enthousiasme,
spontaniteit, een positieve houding
en overvloed.
De robijn bevordert een heldere,
scherpe kijk, concentratie en helpt
hiermee realistische doelen stellen.
Treffender kan ik het belang van het
waardevolle werk van de WBL voor
onze unieke Lopikerwaard niet
beschrijven NatuurLek. Van harte
gefeliciteerd met dit glanzende
jubileum!
Met vriendelijke groet,
De burgemeester van Lopik
Laurens de Graaf
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Jubileum-wandeling over onverharde paden
dwars door de hele Lopikerwaard.
Deze wandeling gaat dwars door de
hele Lopikerwaard, van west naar
oost of andersom. Vanuit
Haastrecht of IJsselstein . Het unieke
van deze wandeling is dat u
grotendeels over onverharde paden
wandelt. En de schoonheid van de
natuur in deze oude polder kunt
ervaren. U wandelt over oude
houtkades, langs prachtige
natuurgebieden met veel vogels en
door weilanden. En afhankelijk van
het jaargetijde biedt deze wandeling
iedere keer wisselende ervaringen
met de natuur in deze prachtige
polder.
U kunt ook halverwege op de route
komen, waarover later meer
informatie. Het begin- en eindpunt
is met openbaar vervoer te
bereiken . De wandeling is in totaal
23 km. Onderweg vindt u geen
horecagelegenheden of u moet een
kleine omweg maken. Hierover ook
meer informatie.
De startpunten Haastrecht en
IJsselstein zijn leuke oude stadjes
waar u kunt parkeren of met
openbaar vervoer kunt komen. En
er zijn verschillende winkels en
horecagelegenheden om wat te
drinken en/of te eten.
Startpunt Haastrecht
U start in Haastrecht bij de TOP
naast de bushalte ( bus 107 van
Gouda naar Utrecht vv. ) knooppunt
89. Op het Concordiaplein achter de
TOP kunt u gratis parkeren . U
wandelt via de Bredeweg en door
de bebouwde kom ( Hofkamplaan)
naar punt 86 langs het natuurgebied
“De Hooge Boezem achter
Haastrecht” en u gaat bij knooppunt
86 linksaf naar punt 29. In dit

natuurgebied kunt u het hele jaar
door veel verschillende weide- en
watervogels zien. Bij knooppunt 29
kruist u het Floris V pelgrimspad en
gaat u rechtsaf richting Oudewater
over een fraaie houtkade naar punt
39. Daar gaat u het weiland in naar
de knooppunten 28 en 30 . Daar
gaat u de kade langs de
Benschopper Wetering op naar punt
27. Daar, een kruispunt van
verschillende wandelroutes,
rechtdoor en daarna links aanhoudend naar punt 59. Een prachtig
rustig wandelpad van bijna 5 km
langs de Benschopper Molenvliet.
Startpunt IJsselstein
Het startpunt in IJsselstein is
knooppunt 23 op de kruising van de
IJsselstraat en Eiteren. U kunt in het
centrum van IJsselstein alleen
betaald parkeren. Of u wandelt
vanaf het busstation via de
Voorstraat en de IJsselstraat naar dit
knooppunt. Vandaar gaat u naar
knooppunt 25 en 54 waar u linksaf
gaat naar punt 53. Daar gaat u de
fraaie Broeksedijk op naar de
punten 51, 65, 66, 67 en verder.
Horeca onderweg
Bij punt 59 kunt u een omweg van
2,6 km maken over het Pieterpad
naar restaurant De Kwakel in
Polsbroekerdam. Wel graag van te
voren controleren of het open is.
Deze route is wel in het
broedseizoen van 15 maart tot 15
juni, gesloten. Bij punt 67 kunt u
rechtsaf door het weiland naar de
knooppunten 49 en 40 om iets gaan
drinken bij recreatielandschap
Roseboom in Benschop. Heen en
terug circa 3 km.

door Peter Both, Iid van
TeVoet ( www.tevoet.nl).

T.g.v. van 40 jaar
WBL bracht Peter
Both deze
wandeling voor
ons in beeld.

U wandelt via het
wandelknooppuntennetwerk dat een
paar jaar geleden in de
Lopikerwaard is
aangelegd. U vindt dit
netwerk op de website
van recreatie Midden
Nederland :
recreatiemiddennederland.
nl/wandelplanner
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Deze is dagelijks geopend maar
van1 november tot 31 maart alleen
op zondag.

Peter heeft zich binnen
het wandelnetwerk
Utrecht West vooral bezig
gehouden met de
wandelpaden in de
Lopikerwaard. Indien u
nog suggesties heeft voor
andere wandelpaden en/
of nieuwe wandelverbindingen, kunt u hem
bereiken onder 0629625545 of email:
ptboth@hotmail.com

Vervolg van de route
Vanaf punt 59 gaat u rechtdoor naar
79 . U steekt de Damweg over naar
punt 70, het begin van het
natuurgebied Willeskop waar u ook
veel water- en weidevogels kunt
zien. Over een fraaie kade wandelt u
naar knooppunten 69 , 68 en 67. Bij
punt 67 kunt u via een omweg van
3km wat drinken bij Roseboom in
Benschop.
Halverwege opstappen
Bij punt 79 kunt u linksaf via de
Damweg naar Oudewater (via
knooppunt en 71,77, 78 of 72) om
daar wat te gaan drinken of weer op
de bus te stappen naar het
beginpunt Haastrecht of IJsselstein.
Een heen en weertje van circa 3 km.
Bij punt 68 ( daarna via 73, 74, 75,
83, 79) of 66 ( via 78, 71, 82, 83, 79)
kunt u linksaf naar Montfoort om
daar iets te drinken of op de bus te
stappen. Vandaar uit kunt weer met
bus 107 terug naar Haastrecht .
Naar IJsselstein ook maar dan moet
u bij Knollemanshoek overstappen.
Naar het centrum van Montfoort is
vanaf de hoofdroute circa 3 à 4 km.
Vervolgen van de hoofdroute
Bij punt 67 gaat u rechtdoor.

U steekt de M.A. Reinaldaweg over
( goed uitkijken, drukke weg!).
U komt op een fraaie houtkade die
via de knooppunten 66 , 65 , 51 en
53 tot aan de grens van de
bebouwde kom van IJsselstein
loopt. Vandaar loopt u langs de
huizen naar de Hollandse IJssel ,
punt 54. Daar gaat u rechtsaf naar
punt 25 en via 24 naar het begin- of
eindpunt knooppunt 23.
Vanuit IJsselstein volgt u de route in
de omgekeerde volgorde. En eindigt
in Haastrecht waar u een directe
streekbus 106 naar IJsselstein kunt
nemen.

U wandelt grotendeels over
onverharde wandelpaden waarbij
het , afhankelijk van het seizoen,
heel modderig kan zijn. Waterdichte
schoenen of laarzen is dan aan te
bevelen. Verder kunt u in het
voorjaar te maken krijgen met
broedende zwanen of ganzen.
Passeer deze snel zonder deze te
storen. Veel wandelplezier.
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Streekplatform Utrechtse Waarden feliciteert de WBL

Het kleine in het grote verborgen

door Pieter Verhoeve

Namens het Streekplatform
Utrechtse Waarden wil ik u,
mede namens de burgemeesters van Lopik,
Montfoort, IJsselstein en de
hoogheemraad van het
waterschap Stichtse
Rijnlanden van harte
feliciteren met uw jubileum.
Wees voor ons als een
spiegel. Wees voor ons als
een stimulans. Maar weet
ook dat de Nota Belvedere
reeds in 1999 voorstelde:
‘behoud door ontwikkeling.’ Behouden in de zin
van conserveren alleen is
niet voldoende, om vitaal te
blijven. Mag ik u ook
oproepen door bij te dragen
aan het nadenken over de
toekomst? Zo, op die
manier, dat onze kinderen
ook opgroeien in een vitale
Lopikerwaard?
Pieter Verhoeve,
Burgemeester Oudewater
Voorzitter Streekplatform
Utrechtse Waarden

De wieg van de Werkgroep Behoud
Lopikerwaard (WBL) stond in
Oudewater: de voormalige kaaskamer van Huis te Hoenkoop. Juist
ja, ‘Het huis in de Ambachtsheerlijkheid Honkoop’. Een klein
gezelschap dat een belangengroepering oprichtte. Een
groepering van vrijwilligers die in 40
jaar tijd tot grootse, aansprekende
daden kwam. Of, zoals Herman de
Man ooit schreef: ,,Toch zit soms in
het kleine het grote verborgen.’’ De
koning van de streekromancier,
zoals Herman de Man ook werd
genoemd. Hij beschreef in zijn
romans het boerenleven, de natuur
en het eeuwenoude cultuurlandschap dat de WBL zoveel
mogelijk wilde koesteren.
De prachtige langhuisboerderij waar
de WBL in 1978 gestalte kreeg,
bevat een gevelsteen die niet alleen
de naam van het huis onthult. De
ingemetselde ‘schrijfsteen’ vermeldt
ook het bouwjaar: 1848. Een
bijzonder jaar. Waarom? Toen werd
de grondwet van Thorbecke
aangenomen. Die vormde de basis
voor de tegenwoordige democratie.
De koning leverde macht in, terwijl
de bevolking meer vrijheden en
rechten kreeg. Van die rechten en
democratische spelregels heeft de
WBL dankbaar gebruik gemaakt. Zo
zien de provincie en gemeenten de
WBL als een serieuze gesprekspartner.
U staat terecht te boek als hoeder
van het eeuwenoude cultuurlandschap. En door de jaren heen
was dat ook nodig. Het door
Herman de Man beminde gebied

kende gedurende vier decennia
nogal wat landschappelijke en
cultuurhistorische bedreigingen.
Ruiverkaveling, ontstane
verrommeling, aantasting van
groen, gifschandalen. Noem maar
op. U houdt de besluitvormers bij de
les. De romans van Herman de Man
gaan over de Lopikerwaard. Over
het boerenleven. Maar vooral over
bewoners van de Lopikerwaard. Op
de Markt eert Oudewater – voor de
Heksenwaag - zijn bekende inwoner
met een beeld: de boerenfamilie. De
begeleidende tekst bij het
kunstwerk zegt eigenlijk alles: ‘een
zoeker naar het hart van mensen die
in het hart van Holland leven.’
De Lopikerwaard maakt onderdeel
uit van dat
hart. Is
misschien
wel dat hart.
Nog niet eens zo
lang geleden besteedde RTV Utrecht
aandacht aan dat hart, ‘uw waard’.
Samen met Maarten van Rossem.
De historicus die Herman de Man
zelfs als de Tolstoj van de
Lopikerwaard betitelde.
De manier waarop RTV Utrecht het
programma aankondigde, zie ik
vooral als een eerbetoon aan de
oprichters van 40 jaar geleden en
alle andere bestuurders tot en met
nu: beschermers van het
karakteristieke landschap van de
Lopikerwaard.
“Lopend over de Lekdijk bij
Jaarsveld is het niet moeilijk om weg
te dromen naar vroegere tijden.
Met een beetje fantasie ziet u de
griendwerkers en teenschillers nog
aan het werk.’’ Zo’n landschap dus.
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Herplantplicht i.k.v. kap op MOB complex Jaarsveld

Compensatie in linten

Foto rechts: Impressie van
het deel Boveneind met
bestaande groep bomen en
in te planten gedeelte.

In het kader van de herontwikkeling van MOB Jaarsveld is 130
are houtopstand geveld. Deze
houtopstand viel onder de werking
van de Boswet (thans wet
Natuurbescherming). De provincie
Utrecht heeft besloten dat deze
houtopstanden elders mogen
worden gecompenseerd maar, dat
daarbij wel een oppervlaktetoeslag
wordt opgelegd, waardoor er 195
are dient te worden aangeplant.
Een beplantingsplan dient ter
goedkeuring te worden voorgelegd
en de compensatie dient uiterlijk 1
mei 2019 te zijn
gerealiseerd.
Het college van Lopik heeft
een paar weken geleden
besloten om niet zomaar
ergens weer wat houtopstand te plaatsen maar
om zodanig te
compenseren dat daarmee
kwaliteitswinst wordt
geboekt. Op advies van de
landschapcoördinator is besloten
om bomen terug te poten in de
linten om die weer een groen
aanzien te geven. Dat past ook beter
bij het gebied. De vraag is of de
provincie Utrecht instemt met dit
voornemen.

element. Karakteristiek in de
Lopikerwaard zijn vooral de
lijnvormige beplantingen langs
wegen, kaden en perceelgrenzen in
de bebouwingslinten. Deze aanpak
sluit eveneens aan bij de provinciale
kwaliteitsgids Groene Hart, (citaat
blz. 103) “We willen de ruimtelijke
kwaliteit versterken en daar hoort
lijnbeplanting bij in gebiedstype “de
Waard””.
De gemeente heeft het voornemen
om de compensatie op de volgende
twee locaties te realiseren.

Het bebouwingslint Boveneind
Benschop
Tussen het Boveneind zuidzijde en
de Benschopperwetering wil de
gemeente een mix aan inheemse
boomsoorten planten. Op dit traject
staan verspreid al enkele groepen
bomen.

Lopik heeft sterke argumenten om
de plannen ten uitvoer te brengen.
Zij hecht er sterk aan dat de
compensatie een bijdrage levert aan
de landschappelijke en recreatieve
kwaliteit.

Met de aanplant ontstaat er een
aaneengesloten laanbeplanting. De
bomen met een maat 12-14 worden
direct op een afstand van 15 meter
geplant.

Houtopstand op het voormalige
MOB-complex Jaarsveld is in de
Lopikerwaard een gebiedsvreemd

De volgende soorten zijn in beeld:
zomereik, zomerlinde, veldesdoorn,
haagbeuk, populier en schietwilg.
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Het gaat om een lengte van ca. 1
km. Het aantal bomen dat wordt
geplant is 55 stuks. Uitgaand van
een kroon-omvang van gemiddeld
170 m² per boom wordt hiermee
93,5 are gecompenseerd.

Het onbeplante deel van de
Tiendweg.

De Tiendweg Willige Langerak
Het oostelijk deel van de Tiendweg
is voor een groot deel onbeplant.
Langs deze weg wil de gemeente
over een lengte van 3 km
knotwilgen en wat laanbomen
planten. De knotwilgen komen op
een afstand van 8 meter uit elkaar
te staan zodat de naastliggende
watergangen nog kunnen worden
onderhouden. De kroonomvang van
de knotbomen zal gemiddeld 20 m²
bedragen. Het gaat dan om ca. 210
knotbomen en 35 laanbomen.
Hiermee wordt 4.200m2 en
5.950m2 = 101,5 are
gecompenseerd.
Door de genoemde aanplant
worden 195 are gecompenseerd en
wordt voldaan aan de
herplantplicht.
Linten in de leegte
In 2008 verscheen de 2-delige
uitgave “Linten in de leegte”. Een
uitgave van de 4 Utrechtse Waarden
gemeentes. In het 1e deel lezen we:
“De weidse rationeel opgezette
polders, die zo kenmerkend zijn
voor het gehele Groene Hart,
worden in de Utrechtse Waarden
afgewisseld met charmante,
gevarieerde bebouwingslinten met
rijen knotwilgen en fraaie
boerentuinen. Het zijn deze linten
waar men zich geborgen voelt ten
opzichte van de grote leegte van de

polder. Juist deze leegte wordt meer
gewaardeerd nu Nederland voller
wordt.”
Werkgroep Behoud Lopikerwaard
De WBL is met de gemeente Lopik
van mening dat deze wijze van
compenseren bijdraagt aan de
landschappelijke kwaliteit van ons
gebied. Lijnvormige beplantingen
langs wegen en perceelranden zijn
zeer bepalend voor de identiteit van
de Lopikerwaard. Door de grote
lengte en de ligging langs openbare
wegen geeft deze vorm van
compensatie een veel grotere
impuls aan de recreatieve beleving.
De beleefbaarheid van de
oorspronkelijke locatie was zeer
laag, vanwege de
ontoegankelijkheid van het terrein.
Bovendien is de ecologische waarde
vergelijkbaar. De aanleg van
lijnvormige beplantingen leveren
geen echt bosmilieu met
bijbehorende soorten op. Dat was
overigens ook niet zo op de
oorspronkelijke locatie.
De houtopstand op MOB Jaarsveld
was zodanig door gebouwen en
wegen versnipperd dat de kwaliteit
van een volwaardig bosmilieu
ontbrak en ook niet te ontwikkelen
was. De kwaliteit van het
compensatieplan ligt vooral in de
grote ecologische waarde die zich in
en op knotwilgen kan ontwikkelen.
We hebben er alle vertrouwen in
dat ook de provincie zich zal kunnen
vinden in deze aanpak die bijdraagt
aan het versterken van de identiteit
van onze fraaie Lopikerwaard.

Kijkt u nog even na of uw contributie/donatie al is
overgemaakt?
Het is mogelijk aan uw aandacht ontsnapt.

