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Het moet rond de kerstdagen geweest
zijn toen ik een e-mail ontving van Wim
Boesten met de kop: “IJsselstein mag
bedrijventerrein niet uitbreiden naar
Lage Dijk”. Wim had net de aandacht
gekregen in een landelijk dagblad. Het
artikel in het AD ging over het
bedrijventerrein De Kroon. Dit mag niet
uitgebreid worden. Bovendien moet
het gebied Lage Dijk-Klaphek ten zuiden
van IJsselstein worden aangewezen als
cultuurhistorisch gebied. Verschillende
instanties, waaronder de Historische
Kring IJsselstein en de Werkgroep
Behoud Lopikerwaard, hadden bij de
provincie bezwaar gemaakt tegen de
uitbreidingsplannen. De provincie heeft
ons in het gelijk gesteld. Een geweldig
resultaat, zou ik zeggen. Iedereen die
langs de rondweg bij IJsselstein om zich
heen kijkt wordt niet blij van o.a. die
megalomane varkensslachterij die als
een zwarte wand hoog in de omgeving
torent. Het zou mooi zijn als het gebied
Lage Dijk zijn cultuurwaarde behoudt
en dit een mooi wandel- en fietsgebied
wordt wat aansluit op Nieuwegein. Een
mooi groen randje. Maar waarom is dit
stukje Lopikerwaard, aan het uiterste
randje weliswaar, zo interessant en het
behouden waard? Twee leden van de
Historische Kring IJsselstein, Wim van
Sijl en Bart Rietveld hebben dit
uitgezocht.
Door de ontginning van de Lopikerwaard werd er overal water weg
gepompt. Hier zorgden de vele molens
voor. Helaas zijn de meeste verdwenen
maar De Middelste Molen in Cabauw
staat nog fier overeind. Of stond, moet
ik helaas zeggen, want de molen
verkeert in zwaar weer. Gelukkig is er
een reddingsplan. Carla Brokking vraagt
uw aandacht.
In de toekomst kunnen we niet kijken,
maar wat we wel weten is dat wij onze
energie op een andere wijze moeten
opwekken. Wim van der Putten, zoon
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van een Brabantse boer, ziet parallellen
tussen toen, de snelle opkomst van de
bio-industrie en nu, de zonneweidegekte. Zijn verhaal geeft weer wat er
gebeurt als men te snel te werk gaat en
er onomkeerbare schade wordt
aanricht aan het milieu en aan het
landschap.
Het voorjaar betekent wandelen en
voor dit Magazine heeft Peter Both De
Grote Zilverreigerroute onder onze
aandacht gebracht. Deze route is vers
van de pers. Dus nog geen platgelopen
paden!
WBL-bestuurslid Irene Schuller bepleit
de biodiversiteit in o.a. de bermen.
Haar inspirerende pleidooi leest u in dit
Magazine. Irene viel in de prijzen bij de
Gebiedscommissie Utrecht-West met
haar projectplan voor het op
natuurvriendelijke wijze beheer van de
openbare buitenruimte.
Wie goed kijkt ziet wellicht een
verandering aan het Magazine. Het
gebruikte papier is anders. We hebben
gekozen voor papier wat volgens ons
beter aansluit bij waar de WBL voor
staat.
Veel leesplezier!
Tineke Honkoop
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De Natuurkalender:
Klimaatverandering in je ‘achtertuin’
In 2001 ging Wageningen University in samenwerking
met het radioprogramma Vroege Vogels en diverse
andere organisaties van start met De Natuurkalender.
Doel is te bepalen wat het effect van verandering in weer
en klimaat is op het moment waarop jaarlijks
terugkerende verschijnselen in de natuur zich voordoen.
Sinds de start zijn al meer dan tweehonderdduizend
zogenaamde fenologische waarnemingen doorgegeven.
Iedereen die één of meerdere soorten kan herkennen
mag meedoen. Belangrijk is wel dat je de waarnemingen
doorgeeft van locaties waar je meerdere keren per week
komt, zodat je ook weet of jouw waarneming de eerste is
voor die plaats.

Wil je deelnemen? Maak dan een account aan op
www.naturetoday.com/intl/nl/registration
Voor scholieren is er ook de mogelijkheid om in
klasverband aan De Natuurkalender mee te doen in het
kader van het GLOBE-programma. GLOBE staat voor
Global Learning and Observations to Benefit the
Environment. Het GLOBE programma is een
internationaal educatief wetenschap- en
milieuprogramma. Duizenden scholieren uit 100 landen
verzamelen milieudata in hun schoolomgeving ten
behoeve van wetenschappelijk onderzoek. GLOBE stelt
scholen in staat om via internet data te verwerken en
met elkaar in contact te komen.

In principe kan iedereen die een paar planten- en/of
diersoorten van het programma kan herkennen
meedoen. Je hoeft dus geen natuurkenner te zijn om aan
De Natuurkalender bij te dragen.
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Van de voorzitter
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Bij bestudering van de Provinciale
Ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 2028
en de daarbij behorende Verordening
(PRS/PRV) viel ons altijd al op dat in de
kaarten rond de Lage Dijk/Klaphek alles
blanco was ingekleurd. Er was noch een
agrarische bestemming noch een
cultuurhistorische bestemming aangegeven (zie de afgebeelde kaarten).
Projectontwikkelaars roken hun
kansen. Dit had onze aandacht, zeker
na het ontdekken van Romeinse
grafheuvels in 2009. Toen deed zich de
vraag voor “hebben hier niet vroeger
de Romeinen geleefd ?” Uit de documenten van “ADC Archeo-Projecten”
bleek duidelijk dat er inderdaad een
aantal Romeinse nederzettingen
geweest moeten zijn ten zuiden van de
grafheuvels, juist in gebied Lage dijk/
Klaphek. Dus het gebied werd vroeger
al bewoond door Romeinen. Dit mag
dan toch nooit het domein zijn van
projectontwikkelaars die er nu
grondposities opkopen.
Daarbij komt nog de afdamming van de
Hollandse IJssel bij het Klaphek rond
het jaar 1285 onder graaf Floris V. Het
Klaphek werd toen Hoppenes
genoemd en de afdamming was
destijds een enorm event. De toen
immense Hollandse IJssel kreeg toen
de huidige proporties.
Als je het gebied zelf wilt ervaren:
Ysselvaert uit IJsselstein vaart over deze
oorspronkelijk Hollandse IJssel, nu
Kromme IJssel genoemd , naar de Rode
Leeuw te Lopikerkapel.
Dit is echt een prachtige tocht. Je kunt
gerust stellen dat hier een pareltje aan
landschap en cultuurhistorie ligt in het
werkgebied van onze WBL.
Het betreft hier niet alleen de cultuurhistorie van IJsselstein.
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In dit gebied wordt de verbinding met
Lopik gelegd. De verbinding naar de
Lopikerwetering, vermeld als Enge
IJssel met Kasteel de Heul en de
Posthoorn bij Graafdijk. Ook de
Achterdijk maakt deel uit van dit
gebied.
Er valt nog veel te beschrijven over de
historie van dit gebied en dat gaan we
in de komende nummers van dit
Magazine ook doen.
Onze zienswijze werd ondersteund
door meerdere partijen uit IJsselstein
waaronder de Historische Kring
IJsselstein (HKIJ) en B&W. HKIJ levert in
deze uitgave haar eigen bijdrage.
Onder de kop “IJsselstein mag
bedrijventerrein niet uitbreiden naar
Lage Dijk” bracht het Algemeen
Dagblad eind december het nieuws dat
het bedrijventerrein “De Kroon” niet
buiten de rode contouren mag
uitbreiden. Bovendien moet het gebied
Lage Dijk/Klaphek, ten zuiden van
IJsselstein, worden aangewezen als
cultuurhistorisch gebied. Daarmee gaf
de provincie aan het eens te zijn met de
WBL en is bebouwing definitief van de
baan.
- naschrift redactie De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
2013-2028 (herijking 2016) (PRS) is
opgesteld om te zorgen voor een
blijvend aantrekkelijke provincie. Via
haar ruimtelijke beleid draagt de
provincie bij aan een kwalitatief
hoogwaardige fysieke leefomgeving,
waarin het ook in de toekomst plezierig
wonen, werken en recreëren is. De
Provinciale Ruimtelijke Verordening
2013 (herijking 2016) (PRV) bevat
algemene regels die gemeenten in acht
moeten nemen bij het opstellen van hun
ruimtelijke plannen. In de PRV zijn
regels opgenomen die noodzakelijk zijn
voor het waarborgen van de provinciale
belangen.
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Bij de PRS behoren een groot aantal
kaarten die elk één van de pijlers onder
de ontwikkelingen tot 2028 weergeven.
Hierboven kaart nummer 5, waarop de
ontwikkeling m.b.t. “cultuurhistorie” is
weergegeven. Aan deze kaart wordt,
mede op aangeven van de WBL, het
hiervoor beschreven gebied
toegevoegd. Op de kaart hieronder de
ontwikkeling m.b.t. “natuur”.
De provinciale ambitie tot 2028:
de provincie aantrekkelijk houden om te
wonen, werken en recreëren. De met

vele regiopartijen opgestelde Strategie
Utrecht2040 is daarbij de stip aan de
horizon. Het ruimtelijk beleidsvizier is
daar op gericht.
De doelen uit Strategie Utrecht2040
vragen om een integrale aanpak die
voor ons ruimtelijk beleid resulteert in
vier pijlers:





duurzame leefomgeving
beschermen kwaliteiten
vitale dorpen en steden
dynamisch landelijk gebied

Kaarten
Van de PRS maken een
visiekaart en een
beleidskaart deel uit. De
visiekaart geeft de door ons
beoogde ontwikkeling tot
2028 weer. In de paragrafen
2.3 en 2.4 zijn de eenheden
op deze kaart toegelicht. De
beleidskaart bestaat uit
kaartlagen en objecten. Aan
elk object is in de PRS beleid
gekoppeld. Ook de PRV is
objectgericht opgebouwd.
In de digitale weergave op
www.ruimtelijkeplannen.nl
en op http://
ruimtelijkeplannen.provincieutrecht.nl zijn de kaartlagen
opgenomen in één kaart en
kunnen deze worden aan- of
uitgezet. In de analoge versie
is elke kaartlaag een
afzonderlijke kaart. Ze
moeten echter wel in
samenhang worden
beschouwd, zoals digitaal
gebeurt. Alle gegevens die
op de kaarten van de PRS/
PRV staan (objecten), zijn
gedetailleerd ingetekend op
ondergronden van de
Topografische Dienst/
Kadaster.
Omdat de ondergrond van
de analoge versie minder
nauwkeurig is, lijkt het soms
dat objecten niet op de juiste
locatie worden
weergegeven. Hier wijkt de
ondergrond af van de
feitelijke situatie, het object
is altijd correct gesitueerd.
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De Kroon, nader bekeken
De locatie ligt aan de rand van
IJsselstein, in de bocht van de
Hollandse IJssel. Deze stroomt rond de
Over Oudlandsche Polder, een hoger
gelegen stroomrug. In de jaren vijftig
van de vorige eeuw is door dit gebied
de snelweg A2 aangelegd. Aan de zijde
van IJsselstein resteert van de
stroomrug slechts een strook van circa
200 meter breed, ingeklemd tussen de
A2 en de N210. Deze strook is het
plangebied voor het Bedrijvenpark A2
zone. Langs de noordzijde stroomt de
Hollandse IJssel met een recreatieve
fietsroute over de mooie, door bomen
begeleide Parallelweg. Vanaf de
Parallelweg wordt het gebied langs de
oostzijde ontsloten via de Zavelweg, die
overgaat in het Hoogland. Aan de
zuidzijde van de locatie vormt de rode
contour een rechte grens in het
verlengde van de N210.Eén perceel
binnen het plangebied is eigendom van
de gemeente Nieuwegein. Met de
gemeente Nieuwegein vindt nog
overleg plaats. De gronden van
Rijkswaterstaat, langs de A2, vallen
volledig buiten het plangebied. Het
plangebied kent momenteel
hoofdzakelijk een agrarisch gebruik met
een aantal perifere functies
(carpoolplaats, motorclubhuis,
baggerdepot), een aantal woningen en
een voormalige boerderij. Het
baggerdepot is eind 2015 verwijderd.

foto: HKIJ

“De Kroon” is ook de naam van een 13
meter hoog en 4,5 meter breed
expressionistisch beeld van cortenstaal.
Het beeld is van Ruud van de Wint en
staat langs de A2 bij IJsselstein. Het is in
2001 geplaatst.
De horizontale beweging van het
verkeer vormt een tegenstelling met het
Spartaanse, verticale beeld. De
doorsnijdingen zorgen voor
doorzichtigheid, waardoor wat achter
het beeld gebeurt zichtbaar blijft.
Samen met de gevouwen staalvormen
geeft dit bij voorbijrijden het effect van
moiré.
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Ook de hoogteverschillen zijn
kenmerkend in het gebied. Zowel de
N210 als de A2 liggen aan de noordzijde
van de locatie hoger dan het
plangebied zelf, terwijl aan de zuidzijde
juist het plangebied iets hoger ligt dan
de snelweg. Langs de N210 ligt een laag
dijkje. Hoogland. Deze weg Hoogland,
die het plangebied halverwege schuin
doorsnijdt, vormt een karakteristiek en
waardevol landschappelijk element in
het gebied. De oorspronkelijke ronde
loop van de Hoge Dijk (nu Hoogland)
volgde uit de ligging van de stroomrug
van de Hollandse IJssel. Met de komst
van de A2 is de Hoge Dijk langs het
tracé van de A2 rechtgetrokken. Met de
aanleg van de N210 is de historische
structuur van het gebied verder
verwaterd. Het laatste stukje van de
oorspronkelijke dijk ligt middenin het
plangebied - een mooi met bomen
beplant laantje. Door de hoek die de
dijk hier maakt met de A2 en de N210
komt deze weg wat vreemd over, maar
is vanuit historisch en landschappelijk
perspectief dus wel degelijk het
behouden waard.
Hoewel ze niet is aangemerkt als
‘monumentaal’, is ook de voormalige
boerderij, Hoogland 7, een waardevolle
identiteitsdrager die ingepast kan
worden. Hoogland heeft als dijk
bovendien een waterkerende functie.
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door Bart Rietveld, voorzitter
Stichting Historische Kring
IJsselstein (HKIJ)

Delta van de Lopikerwaard

Lagedijkgebied IJsselstein

Het gebied ten zuiden van de N210 bij
IJsselstein heeft een bijzondere
cultuurhistorische achtergrond. Je zou
kunnen stellen dat hier de oorsprong
van de Lopikerwaard, zoals wij die
kennen, ligt. Het is graaf Floris V die in
1285, met toestemming van de
Utrechtse bisschop, opdracht geeft tot
het aanleggen van een dam in het
rivierengebied van het lage land
beneden het latere IJsselstein. Deze
dam was belangrijk bij het ‘temmen’
van de meanderende Lek waarmee de
loop van de rivier zijn huidige vorm
kreeg. Voor die tijd takte de rivier zich
ten zuiden van IJsselstein af, als
hoofdstroom (de Hollandse IJssel),
richting Gouda. De ‘Nieuwedam’ die
later ‘IJsseldam’ wordt genoemd zorgde
ervoor dat de Lek hoofdstroom werd
richting IJsselmonde (Rotterdam) en
dat de oude Hollandse IJssel een
‘binnenrivier’ werd. Dit had grote
gevolgen voor de waterhuishouding
rond Utrecht en het gebied van
IJsselstein. Al veel eerder (vanaf 1127)
was door de stad Utrecht de Vaartse
Rijn gegraven richting het huidige
kasteel Oudegein te Nieuwegein. Dit
kanaal was bij Oudegein afgesloten
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door een dam die als ‘overtoom’
fungeerde op de nog niet-afgedamde
Hollandse IJssel. Zo werd de oude
Hollandse IJssel onderdeel van een
belangrijke handelsroute voor Utrecht
richting het Hollandse voor- en Duitse
achterland.
Het gevolg van de aanleg van de
IJsseldam in 1285 bij het latere
buurtschap ‘Klaphek’ was dat de
Utrechtse handel niet meer via de
overtoom bij Oudegein kon gaan. De
toegang tot de Lek was immers
afgesloten! Dat noodzaakte Utrecht de
Vaartse Rijn door te trekken naar het
gebied van Vreeswijk (nu onderdeel van
Nieuwegein). Deze ‘Nieuwevaart’
zorgde voor de ontwikkeling van het
dorp Vreeswijk waar in 1373 een
houten sluis naar de Lek werd
aangelegd (op de plaats van de huidige
Oude Sluis). Deze verbinding met de
grote rivieren bleef eeuwenlang een
van de belangrijkste vaarroutes van
Nederland.
Na het aanleggen van de IJsseldam
werd de dam bij Oudegein
‘doorgeslagen’ (weggehaald).
We kennen dit kanaal nu als de
‘Doorslag’ bij Nieuwegein.
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Het zorgt ervoor dat de
huidige Hollandse IJssel
gevoed wordt door water
uit de Utrechtse Oudegracht
die op haar beurt weer het
water uit de Vecht betrekt.
Het IJsselsteinse
Lagedijkgebied herinnert
ons direct aan de vroegere
open verbinding met de
Lek. De IJsseldam uit 1285 is
duidelijk te herkennen in
het dijklichaam van de
Lekdijk
‘Benedendams’ (hiermee
wordt de IJsseldam
bedoeld). Na het leggen van
de dam werd vanaf 1323 de
aanleg van de huidige
Lekdijk nodig, gezien de Lek het water
alleen nog richting IJsselmonde
(Rotterdam) kon afvoeren, waarmee
het overstromingsgevaar voor de
Lopiker- en Krimpenerwaard te groot
werd.
De IJsseldam heeft het mede mogelijk
gemaakt dat de Lopikerwaard is
ontgonnen en de stad IJsselstein kon
worden gebouwd.
In eerste instantie kon men het water
van de drooggelegde gronden
rechtstreeks op de afgedamde
Hollandse IJssel afvoeren. Door
inklinking van deze ‘polders’ werd later
de inzet van watermolens nodig.
Het gebied van de oorsprong van de
Hollandse IJssel kennen we nu als het
‘Lagedijkgebied’ ten zuiden van
IJsselstein. We kunnen hier spreken van
de ‘IJsselsteinse delta’.
Begrensd door de A2 ten oosten, de
N210 ten noorden en de rivier de Lek
vormt het richting het westen een
cultuur-historisch grensgebied van de
Lopikerwaard en maakt het onderdeel
uit van Het Groene Hart.
Het is een relatief klein weidegebied
waar enkele boerderijen en landhuizen
samen met oude dijkwegen laten zien
hoe dit cultuurlandschap is ontstaan.
Het is inmiddels een geliefde plek voor
fietsers, wandelaars en rustzoekers,
met name de IJsselsteinse inwoners.

De cultuur-historische argumenten en
die van schoonheid, beleving en
recreatie vormen een dringende
aanleiding het gebied met een
waardestelling te vatten waarmee het
beschermd kan worden.
Met een beetje fantasie kan men hier
het oude deltagebied, waarvan het
watertje van de ‘Enge IJssel’ het hart
vormt, terugzien.
De blokverkavelingen als voorlopers
van het Lopikerwaardse
‘slagenlandschap’, de oude rivierdijken
als Lagedijk, Zwartedijk en Hogedijk
bepalen samen met de Lopikse
Wetering en de Enge IJssel vorm en
beleving van het landschap. De
Hogedijk is inmiddels al helemaal
opgegaan in de IJsselsteinse
verstedelijking.
Al deze waarden van het gebied staan
echter verder onder druk door het
oprukkende IJsselstein. Met de
verlengde aanleg van de N210 en de
aanleg van het industriegebied
‘Overoudland’ is al een flinke aanslag
gedaan op het landschap van deze
oude delta.
Hetgeen nog rest is het meer dan
waard om beschermd te blijven.
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kaart: omgeving Klaphek
met in oranje de wandelmogelijkheden.

Het gevolg van de
aanleg van de
IJsseldam in 1285 bij
het latere buurtschap
‘Klaphek’ was dat de
Utrechtse handel niet
meer via de overtoom
bij Oudegein kon
gaan.
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door Wim van Sijl
www.wimvansijl.eu

Ongevraagde adviesgroep van en voor IJsselstein

BB+W
Als adviesgroep BB+W werken Bart
Rietveld (vz. Historische Kring
IJsselstein, HKIJ), Bert Murk (dir.
Museum IJsselstein, MIJ) en Wim van
Sijl (vz. Stichting Boogbrug Vianen,
SBV) sinds 1995 samen om de
leefomgeving van IJsselstein te
verbeteren, waarbij erfgoed, historie,
natuur en kwaliteit van leven, werken
en wonen leidend zijn.
De samenwerking begon bij het behoud
van het Zendergebouw Wereldomroep
Nederland. Zij wisten de weg van de
slopers te blokkeren en het unieke
industriële erfgoed te redden.
Sindsdien zetten zij zich in voor o.a.
realisatie Kasteelpark en Kloosterplantsoen en adviseerden zij bij Nota
Bouwhoogte en Bestemmingsplan
Binnenstad. Bij de behandeling
Structuurvisie 2004 werkten zij aan
behoud van de rode contouren en het
Groene Hart. Met name het kwetsbare
gebied tussen IJsselstein en de Lek, dat
‘hete grond’ was geworden, dreigde
rond 2004 ‘bouwgrond’ te worden.
Vanwege de concentratie op het
uitgebreide landelijke gebied was er
toen weinig aandacht voor een
snippergebied tussen de A2 en het
industriegebied dat toen zonder
discussie binnen de rode contouren is
komen te liggen. Even niet opletten en
het kwaad was geschied.
Hoewel het snippergebied weliswaar
tussen drukke snelweg en
industrieterrein ligt, heeft deze
rafelrand een belangrijke functie: het is
een bufferzone. Sinds 2012 hebben
gemeente IJsselstein en provincie
Utrecht meegewerkt om dit gebied,
onder de naam De Kroon, te
ontwikkelen voor uitbreiding van het
bedrijfsleven.
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Met De Kroon wordt ook de algemene
verrommeling aan de A2 verder
uitgesmeerd. Rijksbouwmeesters Mels
Crouwel en Liesbeth van der Pol ageren
al jaren tegen dit soort wildgroeiprojecten van zichtlocaties aan
snelwegen. Het rijk heeft de
ontwikkeling van De Kroon echter
onvoldoende tegen het licht gehouden.
Voor vergroting van het gebied werd in
2016 een plan ontwikkeld waarmee De
Kroon met 2 ha. buiten de rode
contouren zou worden uitgebreid.
Gemeente en provincie werkte hieraan
mee en in 2018 werd de uitbreiding in
de ‘2e partiële herziening PRS’ bij de
provincie ter beoordeling gelegd. BB+W
heeft hierover meerdere partijen
ingelicht en een zienswijze ingediend
met als bezwaar: aantasting van het
kwetsbare cultuurhistorische
natuurgebied en overschrijding van de
rode contouren.
WBL en HKIJ volgden met gelijkluidende
zienswijzen. Deze gezamenlijke
actiebereidheid leidde tot het
terugtreden van de provinciale
meewerking: de 2 ha. extra uitbreiding
kwam in het conceptbesluit van de PRS
te vervallen.
Door de hernieuwde aandacht op het
kwetsbare gebied kwamen meerdere
ongewenste zaken aan het licht
waaronder de uitbreidingsdrang van
varkensslachterij Westfort. Deze
grootschalige industrie heeft gemeente
IJsselstein binnen haar grenzen
geaccepteerd maar hoort feitelijk thuis
op grote industriegebieden zoals
bijvoorbeeld Het Klooster bij
Nieuwegein en niet tegen het
kwetsbare cultuurhistorische
stroomgebied van de Kromme IJssel.
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Uitbreidingswensen van Westfort met
bijbehorende stankoverlast en
verkeersdrukte, die nu al tot overlast
zorgen, dienen door burgers en politiek
te worden gecontroleerd en eventueel
te worden gestopt.

Om meer aandacht te krijgen voor de
kwaliteit van het kwetsbare
natuurgebied van het Klaphek heeft
BB+W een brief gestuurd naar de
gemeenten IJsselstein en Lopik met
daarin het verzoek om het

Kleinschaliger zijn de ongewenste
ontwikkelingen op de uiterwaarden van
de Kromme IJssel. Meerdere
perceeleigenaren ontwikkelen hier
afgesloten recreatietuintjes met hoge
hekken of hagen die het open karakter
van het rivierenlandschap aantasten.
Handhaving van deze ongewenste
ontwikkeling laat vooralsnog op zich
wachten.

stroomgebied van Kromme IJssel en
Enge IJssel aan te wijzen als
‘Natuurgebied Het Klaphek’. Het zijn
noodzakelijke stappen om bestuurders
en inwoners bewust te maken van hun
historische leefomgeving waarin
gewandeld en genoten kan worden.
Actiebereidheid is en blijft daarbij een
voorwaarde.
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BB+
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Dit jaar was de aanpassing van de
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
(PRS/PRV) heel actueel. Deze
aanpassing vindt normaal gesproken
om de twee of drie jaar plaats.
Er werd gesproken over uitbreiding van
industrieterrein De Kroon te IJsselstein,
gelegen langs de A2 en tegen het Lage
dijk/Klaphek gebied.
Hiervoor hebben we met name
aandacht gevraagd (zie voorwoord). De
WBL heeft aangegeven dat dit gebied
een cultuurhistorische status dient te
krijgen waar geen plaats is voor projectonwikkelaars. Bij dit standpunt kregen
we steun van de Historische Kring
IJsselstein en het Museum IJsselstein.
Intussen is positief gereageerd door de
Provincie en is de WBL uitgenodigd
samen met het waterschap HDSR voor
een gesprek.
Ook hebben we gereageerd op
uitbreiding van bedrijventerrein De
Copen te Lopik. Ook hier heeft onze
zienswijze effect gesorteerd, met name
rond uitplaatsing van het bedrijf De
Heer uit Polsbroek.
De Heer te Polsbroek en de slootdemping aldaar houdt de WBL al sinds
2009 bezig .We hebben in 2013 bij de
Raad van State deze zaak gewonnen.
De betrokken bewonersgroep heeft de
WBL zeer recent uitdrukkelijk gevraagd
om betrokkenheid en om samen op te
trekken naar gemeente en provincie.
We hebben meegedacht over een
bewonersvisie die in oktober bij alle
betrokken partijen en de gemeenteraad
is aangereikt.
Er ligt nu een plan om de sloot terug te
graven, de vervuilde grond te
verwijderen en illegale bewoning niet
meer toe te staan. Onze insteek is ”hou
je aan de wet en aan bestaande
regelgeving”. Bijvoorbeeld “rood voor
groen”. Om daar drie of zelfs zeven
woningen toe te staan past o.i. niet
binnen de kaders.
Het dempen van een sloot en het
rooien van een pestbosje te Willeskop
kon niet worden verijdeld. Over de
rechtszaak hierover is vorig jaar bericht.
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Deze zaak is gewonnen en aan het
herstel wordt de laatste hand gelegd.
De Omgevingsdienst Regio Utrecht
(ODRU) controleert hier stevig. Het
pestbosje en de sloot komen terug.
Bruggen Benschop
Samen met de Klankbord Benschop is
er voortvarendheid bij het opknappen
van de bruggetjes en leuntjes en voor
het jaar 2019 staat verdere uitwerking
op de agenda. Dank hierbij aan Marco
Buitelaar.
De Achterdijk
De gemeente Lopik is meermalen
gevraagd om te handhaven en de
gedempte sloten en de kade te
herstellen maar dit verloopt moeizaam.
Het bestuur beraadt zich op
inschakelen van de ODRU.
Slootdemping
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 Landschapsverordening. Het plan is inmiddels
bijgesteld zodat de sloot kan worden
terug gegraven.
Zeldenrust
We, met name Marco, ook betrokken
namens de Klankbordgroep Benschop,
houden de ontwikkelingen in de gaten.
Wim van der Putten is zeer betrokken
rond de zonnepanelen bij Duurzaam
Lopikerwaard en verkondigt met verve
standpunt WBL, eerst zonnepanelen op
de daken, en bij voorkeur niet in het
weiland.
Tot Slot
Het bestuur is dankbaar voor de inzet
van de vrijwilligers zoals met name de
excursiecommissie, de redactie van het
WBL Magazine en voor het vertrouwen
van allen die de WBL een warm hart
toedragen.

WBL Magazine april 2019 nummer 41-121
foto: Jan Kooijman
tekst: Gemeente Lopik

Jongeren-award 2018 voor WBL bestuurslid

Marco Buitelaar

Op donderdag 10 januari 2019 vond de
feestelijke uitreiking plaats van
de Jongerenaward 2018, tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst van de
gemeente Lopik. Burgemeester Laurens
de Graaf reikte de Jongerenaward uit
aan Simone Pardoel en Marco
Buitelaar, beiden woonachtig in
Benschop.
Motivatie jury
Marco is bestuurslid van de
Klankbordgroep Benschop, van de
Werkgroep Behoud Lopikerwaard en
van de rommelmarktcommissie van de
Hervormde Kerk. Hij is ambassadeur
van de witte bruggetjes over de
wetering in Benschop, geeft leiding aan

het Open Jeugdwerk binnen de
Hervormde Kerk en heeft zitting
genomen in de ateliergroep voor het
‘plan Zeldenrust’. Daarnaast was hij
jarenlang bestuurslid van de Jongerenvereniging van de Hervormde Kerk.
Marco heeft grote interesse in de
samenleving. Hij kan goed creatief
denken en heeft veel energie om
meerdere dingen op te pakken. Zijn
inzet is van maatschappelijk belang. Je
komt het niet veel tegen dat jongeren
zich sterk maken voor hun eigen kern.
Hij brengt veel enthousiasme mee in
een gesprek, wat maakt dat mensen
hem respecteren, op een hele
vriendelijke manier.
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… Hij is ambassadeur
van de witte
bruggetjes over de
wetering in Benschop, geeft
leiding aan het Open
Jeugdwerk binnen de
Hervormde Kerk en heeft
zitting genomen in de
ateliergroep voor het
‘plan Zeldenrust’. ...
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dramatische afname aantallen insecten

Bermen, bloemen en bijen

door Irene Schuller,
bestuurslid WBL

foto hiernaast: smeerwortel
foto linksonder: gehakkelde
aurelia in bermbegroeing

Iedereen weet inmiddels wel dat de
aantallen insecten, bijen en vlinders in
ons land de laatste jaren dramatisch
zijn afgenomen. Het hele ecosysteem
lijdt hieronder want insecten staan
onderaan de voedselketen. Ze zijn het
voedsel voor amfibieën en insectenetende vogels zoals zwaluwen.
In onze prachtige Lopikerwaard
broeden nog relatief veel boerenzwaluwen maar die hebben wel voedsel
voor hun jongen (insecten) nodig. Het
prettige is dat het ook andersom werkt:
Boerenzwaluwen eten veel insecten en
voorkomen daarmee het ontstaan van
plagen. In onze polder komen ook
rugstreeppadden voor. Dat zijn kleine
padjes met (de naam zegt het al) een

roodbruine streep midden over de rug.
Een soort die je lang niet overal ziet en
die we moeten koesteren. Ook zij leven
van insecten. Ze worden gegeten door
reigers en ooievaars en zo blijft het hele
ecosysteem intact.
Als je door de Lopikerwaard rijdt zie je
in het algemeen keurig gemaaide
bermen en daar ligt een geweldige kans
om met weinig kosten de aantallen
insecten fors te vergroten. Gewoon
door minder vaak te maaien en anders
te beheren. Globaal gezegd komt het
erop neer dat twee keer per jaar
maaien genoeg is. Bloeiende planten
krijgen daardoor een kans om zaad te
vormen en zich te verspreiden. In onze
regio is de grond erg vruchtbaar en
daarom moet het maaisel worden
afgevoerd. De grond wordt daardoor in
de loop van de tijd minder voedselrijk
waardoor gras langzamer gaat groeien
en kruiden meer kans krijgen. In het
begin zal je vooral de kruiden van
voedselrijke grond zien zoals zuring,
brandnetel, hondsdraf, boterbloem en
paardenbloem. Daar is niets mis mee,
de alom verguisde brandnetel (mooi is
hij inderdaad niet en hij prikt nog ook)
14

… In het begin zal je
vooral de kruiden van
voedselrijke grond zien
zoals zuring, brandnetel,
hondsdraf, boterbloem
en paardenbloem. ...

WBL Magazine april 2019 nummer 41-121

foto hierboven: reukloze
kamille
foto onderaan pagina:
kleine vos en atalanta op een
sering

is waardplant voor veel dag- en
nachtvlindersoorten. Dat wil zeggen dat
deze vlindersoorten hun eitjes leggen
op brandnetels en de rupsen ervan
leven. De rupsen van dagpauwoog,
kleine vos, gehakkelde aurelia en
atalanta leven van brandnetel en lusten
niets anders. Hele gewone vlindersoorten waarvan de aantallen hard
achteruit gaan. We kunnen ze heel
eenvoudig helpen door minder netjes
te maaien en wat brandnetels te laten
staan. Het duurt een aantal jaren maar
uiteindelijk zal de grond armer worden
als je blijft maaien en afvoeren. Dan
krijgen de kruiden die langzamer
groeien meer kans en de berm wordt
steeds gevarieerder.
De timing van de maaibeurten is ook
heel belangrijk. Veel insecten
overwinteren als eitje of als larve in
dode plantenresten of in de stengels
van verschillende kruiden. Logische
conclusie is dat je niet vlak voor de
winter moet maaien.
Er zijn twee hobbels op weg naar een
insectenvriendelijk bermbeheer: de
publieke opinie en de ingesleten
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gewoontes van bermbeheerders.
Onze bermen worden al jaren kort
gehouden en krijgen nauwelijks de kans
om te bloeien. Het staat netjes en daar
houden Nederlanders van. We gaan nu
zien dat we met dat beleid heel veel
kapot maken. Laten we in de toekomst
vooral gaan genieten van “onkruid” in
de berm!
Polderprof Klaas-Hemke van Meekeren
begeleidt (in opdracht van de provincie)
een netwerk waarin beheerders van
overheden en particulieren kennis
uitwisselen over het stuk bermbeheer
dat zij uitvoeren in 2019. Vanuit de
WBL wil ik mij graag aansluiten bij dit
initiatief om met elkaar na te denken
en te ervaren wat de beste manier is
om weer tot een bloeiende leefomgeving te komen. Daar hebben we
elkaar allemaal hard bij nodig.
We kunnen inmiddels aantonen dat
een insectenvriendelijk bermbeheer
niet méér hoeft te kosten en het levert
heel veel op, dat is ons ijzersterke
argument.
We houden u op de hoogte!
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Gaat de zon ons uiteindelijk voorzien?

Hoe nu verder met die zonneweides?

door Wim van der Putten

Alles moet schoner en
het onnodig vervuilen
van ons gezamenlijke
luchtruim zal uiteindelijk ook
afgestraft gaan worden … de
vervuiler betaalt en
wordt straks ook vast
nog beboet.

De burger aan zet…..
Sinds enkele jaren worden wij als
burger opgezadeld met zorgen over ons
klimaat. Vliegen heeft een zondig tintje
gekregen evenals onbeperkt douchen.
De hoeveelheid CO2 die wij de lucht
inblazen wordt straks de nieuwe maat
voor ons maatschappelijke gedrag.
Afval lozen op sloten of welk
oppervlaktewater dan ook is
langzamerhand wel afdoende in de
taboesfeer beland en is bij overtreding
zelfs strafbaar. We kunnen ons niet
voorstellen dat we dat vroeger zo maar
deden.
Dat we alles nog ongestraft de lucht in
kunnen blazen was tot nu toe nog
redelijk vanzelfsprekend. Daarom is het
nu wel even wennen om dat weer af te
gaan leren. Onze eerste stap was het
verbieden van roken in openbare
ruimtes. Maar dat heeft wel een kleine
10 jaar geduurd en is bijna een
vanzelfsprekendheid geworden.
Nu dan de beurt aan al die andere
gasvormige vervuilingen. Alles moet
schoner en het onnodig vervuilen van
ons gezamenlijke luchtruim zal
uiteindelijk ook afgestraft gaan worden
… de vervuiler betaalt en wordt straks
ook vast nog beboet.
Het is niet alleen meer het probleem
van onze nationale of internationale
overheden maar ook van provincies,
gemeentes en uiteindelijk ook van de
burger zelf. Terecht, want uiteindelijk is
de burger samen met de industrie de
grote veroorzaker van al die “overlast”.
Het woord vervuiler is wel erg negatief
gekozen want wat is erop tegen om je
huis te verwarmen, jezelf te
verplaatsen of goederen te produceren,
laat staan te douchen. Misschien
moeten we het begrip vervuilen meer
gaan koppelen aan verspillen. Nu kan
dat verspillen ook vaak ongemerkt heel
ver gaan en is daarmee voorlopig al
heel veel resultaat te boeken.
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De Politiek aan zet….
We kunnen natuurlijk ook schone
energie gaan opwekken zodat we straks
weer zonder schuldgevoel in het
geruisloze en schone vliegtuig en de
auto naar verre oorden kunnen gaan.
Maar met het opwekken van schone
energie komt de gemiddelde burger
niet erg ver, hooguit wat zonnepanelen
op het dak of een windmolentje in de
tuin. Uitgezonderd op enkele zonnige
en winderige dagen levert deze
investering ook maar een heel beperkte
bijdrage, zeker als we deze opgewekte
energie niet kunnen opslaan voor
momenten dat we er behoefte aan
hebben.
In de tijd van ons eigen nationale
steenkool en aardgas konden we onze
huizen verwarmen zonder afhankelijk
te zijn van het buitenland.
Helaas is het verwarmen van onze
huizen slechts een gedeelte van ons
energiegebruik, ongeveer 25%. Het
grootste gedeelte, ongeveer 50%, is om
al die auto’s, vliegtuigen en schepen
van brandstof te voorzien en wordt
geïmporteerd uit het buitenland. En bij
die laatste 25%, welke nodig is voor
onze elektriciteitsvoorziening, spelen
geïmporteerde kolen ook nog een
belangrijke rol.
Uiteindelijk zal de zon ons toch de
schone energie moeten gaan leveren
waar we allemaal zo veel behoefte aan
hebben. Een uur zonlicht dat op onze
aarde neerdaalt is voldoende om alle
energie die wij in een jaar op aarde
gebruiken te kunnen dekken. Wat een
luxe om met een dergelijk overvloedig
aanbod aan de slag te kunnen gaan. In
onze regio is de zon echter niet de
meest betrouwbare compagnon,
daarvoor moeten we meer richting
onze favoriete vakantiebestemmingen.
Hoe meer naar het zuiden des te meer
zon en het is daar vele malen
goedkoper om deze te exploiteren.
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Tot we in al die woestijnen terecht
komen, waarvan we eeuwen gedacht
hebben dat het verloren gebieden
waren.
Er groeit geen voedsel voor de
mensheid, er is geen schaduw en er zijn
geen buren en zodoende is er een bijna
grenzeloze mogelijkheid om zonneenergie op te wekken. Gelukkig zijn al
die woestijnen verdeeld over heel veel
landen in de diverse continenten. Wat
ons betreft kunnen zij eindelijk aan de
slag om die enorme overvloed aan
zonlicht te benutten voor het algemeen
belang. Daarnaast is het voor heel veel
derdewereldlanden ook nog een ideale
werkgever en kunnen al die werklozen
aan de slag.
Brandschone energie en ook nog voor
miljarden jaren.
Willen wij verder met alleen schone
energie en dat zelf door middel van
wind en zon hier in onze provincie
Utrecht opwekken, zou dat enorme
consequenties hebben.

Wetenschappers hebben berekend dat
wij in deze provincie ongeveer 80
PetaJoule aan totale energie per jaar
gebruiken. Dit zal de meeste mensen
weinig zeggen maar om 1 PetaJoule op
te wekken zou je 400 ha vol moeten
leggen met zonnepanelen of 35
windmolens moeten plaatsen. Ga dat
ook nog maar eens vermenigvuldigen
met voorlopig 80, dan zal er weinig gras
meer te bespeuren zijn. Dus niet alleen
een onmogelijke opgave maar ook
overbodig en zinloos. In de woestijn is
de opbrengst niet alleen 2,5 maal zo
groot, maar zijn ook de
omstandigheden meer ideaal. We
kunnen wel olie uit het Midden-Oosten,
appels uit Australië, wijn uit ZuidAmerika en de rest van onze
benodigdheden uit het verre China of
Japan laten komen, zou dat niet kunnen
met onze energie uit een van die
woestijnen? Natuurlijk mag het wat
kosten maar dat betalen wij met de
opbrengsten van kaas, boter en
bloemen.
17

(foto Karin Verhoef)
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Natuurlijk kan dat niet in een dag
geregeld worden maar dan hadden we
eerder moeten beginnen. Achterstand
inhalen is niet zonder risico.

Voorlopig is de
behoefte om de
weilanden vol te leggen
met zonnepanelen
afgewend, alhoewel de druk
van projectontwikkelaars op
de boeren om in te stemmen
met zonneweides nog niet
van de baan is en worden er
hoge bedragen geboden om
er toch nog in toe te
stemmen.straks één
grote zonneweide
wordt.

Zonder wetenschap geen oplossing…..
Water omzetten in waterstof: Jules
Verne voorspelde dit al ruim een eeuw
geleden. Jammer dat deze wetenschap
niet eerder is doorontwikkeld en we
daarmee nu hals over kop aan de slag
moeten. We hadden al decennia
geleden dit fysisch-chemisch proces
moeten perfectioneren en
industrialiseren, dan hadden we nu
meteen aan die schone energievraag
kunnen voldoen. Helaas was er toen
niemand mee bezig, het was vele malen
aantrekkelijker om al die enorme
voorraden steenkool, olie en gas gratis
uit onze grond te halen. Ook was deze
miljardenopbrengst onmisbaar om al
die haperende staatskassen en
industriëlen mee in de lucht te houden.
We vertrouwden allemaal op onze
overheid, aardgas en economie.
We weten allemaal dat haast en spoed
vaak alleen maar teleurstellingen
oplevert en helaas soms onomkeerbare
processen. Dit geldt ook voor een
overhaaste energietransitie. Als dit
paniekvuur ook nog blindelings wordt
aangewakkerd met subsidies en ander
overheidsgeld kan dit zelfs desastreuze
gevolgen hebben. Het gaat vaak dan
niet meer over het oplossen van
maatschappelijke problemen maar over
geldstromen die helaas vaak de
verkeerde kant opgaan. We hebben dat
nu in de provincie Groningen
meegemaakt maar in het verleden is
dat ook in Zuid-Limburg met de
steenkool zo gegaan. Al de eigenaren
van de particuliere steenkoolmijnen
kwamen uit het buitenland op zoek
naar het grote geld en werden van dit
zwarte goud verheven tot ware
mijnbaronnen.
De roetzwarte kompels verrichtten
voor enkele guldens in de week diep
onder de grond dit gevaarlijke werk en
leefden in hun zwarte drek.
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Iedereen levert zijn bijdrage…
Gelukkig komt hier in de Lopikerwaard
onze uitgebreide agrarische sector ons
tegemoet. Al die enorme lege daken
van kippen-, varkens- en koeienstallen,
komen nu als mini-woestijnen goed van
pas. Leg in Nederland al de daarvoor
geschikte daken vol met zonnepanelen
en volgens Prof. Ad van Wijk zou
daarmee de behoefte aan elektrische
stroom in Nederland dubbel gedekt
zijn. Helaas klinkt dit voorlopig ook als
een tijdelijke oplossing.
Maar wie gaat dat organiseren? Tot nu
toe niet de overheid, die stelt alleen
maar doelen….
Daarom heeft Duurzaam Lopikerwaard
samen met de Werkgroep Behoud
Lopikerwaard en de Land- en
Tuinbouworganisatie uit de
Lopikerwaard afgelopen 19 januari alle
veehouders en grote-daken-bezitters
uit deze streek in Cabauw uitgenodigd
om van gedachten te wisselen over
deze mogelijkheid. Het enthousiasme
was ver boven verwachting, de zaal zat
overvol en na afloop hebben zich al 43
deelnemers aangemeld om hun daken
daarvoor eventueel te gaan benutten.
Hoogstwaarschijnlijk meer dan het
elektriciteitsnet nu kan verwerken, dus
nu is Stedin, de beheerder van het
elektriciteitsnet, aan zet. Jammer dat
we straks al die geproduceerde
elektriciteit niet kunnen opslaan want
volgens diezelfde Professor Van Wijk
zal dat voorlopig met accu’s niet gaan
lukken.
Voorlopig is de behoefte om de
weilanden vol te leggen met
zonnepanelen afgewend, alhoewel de
druk van projectontwikkelaars op de
boeren om in te stemmen met
zonneweides nog niet van de baan is en
worden er hoge bedragen geboden om
er toch nog in toe te stemmen.straks
één grote zonneweide wordt.
Schoenmaker blijf bij je leest…
Laten we oppassen dat de
Lopikerwaard, evenals Groningen,
Brabant en Limburg in het verleden,
opgewaardeerd wordt tot wingewest
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voor de rest van Nederland en niet
straks één grote zonneweide wordt.
Al eeuwen is ons landschap gebruikt
door de melkveehouders om er melk,
kaas, boter en vlees te produceren. Op
bijna iedere boerderij werden deze
producten geproduceerd door de boer,
boerin en hun personeel.
Voor de mens niet eetbaar gras werd
door de koeien omgezet in waardevolle
eiwitten en andere voedingsstoffen.
Daarnaast wordt heden ten dage dit
gras aangevuld met krachtvoer. De
naam krachtvoer suggereert dat het
hoogwaardig voedsel is, maar niets is
minder waar. Het is vooral
samengesteld uit die enorme berg afval
uit onze bier-, aardappel-, suiker-,
graan-, -maïs- en citusvruchtenindustrie. Voor ons allemaal afval maar
niet voor onze koeien die daar prima
mee overweg kunnen. Niet één maag
maar 4 magen, waarvan de pens
eigenlijk een groot gistingsvat is, zorgen
hiervoor. Uiteindelijk wordt al dat
vergiste voedsel uit de pens in de
vierde maag, de lebmaag, en de
darmen opgenomen en gaat een groot
gedeelte hiervan via enorme
bloedvaten naar de uier waar het
omgezet wordt in melk.
De Lopikerwaard is als centrum van het
Groene Hart daarnaast voor
wandelaars, wielrenners en andere
Randstedelingen een aantrekkelijk en
gezond oord om zich te kunnen
ontspannen en even aan de
stadsdrukte te kunnen ontsnappen.
Bezint eer ge begint en al doende denk
dan nog…
Het overhaast vol leggen van deze
polder met zonneweides doet mij
vooral denken aan het na de 2de
wereldoorlog uit de grond stampen van
de bio-industrie. Ik ben als Brabander
heel direct daarbij betrokken geweest.
Ook toen vond een minister dat er wat
moest gebeuren in onze agrarische
voedselproductie. “Nooit meer
honger”, zei de toenmalige minister van
landbouw, Sicco Mansholt en dacht de
kleinschalige landbouw in Brabant,

Limburg en al die anderen arme
zandstreken om te vormen tot het
grootschalige Groningse model. Hijzelf
kwam van een dergelijke grote
Groningse boerderij en blijkbaar dacht
hij ook die kleine zandboertjes om te
kunnen vormen naar dat model. Binnen
10 jaar stonden die provincies
inderdaad vol, maar dan wel met grote
kippen- en varkensschuren. De nodige
subsidie werd verstrekt, maar waar al
die mest en stank moesten blijven, had
ook Sicco niet voorzien. We kennen
maar al te goed de deplorabele afloop.
De boeren werd een zorgeloze
toekomst voorgespiegeld door
meerdere belanghebbenden.
Stallenbouwers, veevoer- en
vleesindustrie, maar ook de Rabobank
zagen het wel zitten en hadden snel
een gevulde portefeuille. Ook de
regerende politieke partijen steunden
de ontwikkeling, want een groot
gedeelte van hun kiezers kwamen uit
die regio. Heel veel geld was ermee
gemoeid en door meerdere partijen
werd er goed aan verdiend, behalve
door de boeren waar het om begonnen
was.
Door de overproductie daalden de
prijzen, bleven laag en werden steeds
maar lager. De enige manier om te
overleven was om nog meer dieren per
bedrijf te gaan houden. Mechanisering
en automatisering deden hun intrede
en maakten dit ook mogelijk. Hoe de
dieren dat vonden kwam niet ter tafel
want een andere keuze was er helaas
niet: je failliet laten verklaren, heb ik in
de boerenstand nog nooit mee
gemaakt. Iedereen had aan die
explosieve ontwikkeling van de bioindustrie veel verdiend, behalve de
boer: die bleef achter met mest en
stank en als maatschappelijke
zondebok.
Overheidssubsidie kan op den duur
ook averechts werken…
Eerst subsidie op de aanschaf van
dieselauto en nu kom je er bijna de stad
niet meer mee in.
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Sicco Leendert Mansholt
(Ulrum, 13 september 1908 –
Wapserveen, 29 juni 1995)
was een Nederlandse boer,
politicus en verzetsstrijder
tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Mansholt
begon tegen het begin van
de jaren 50 voor het eerst te
denken over een
gemeenschappelijke
Europese markt, die ook wel
als de Green Pool werd
aangeduid. Zijn ideeën
konden door interne
tegenstellingen in Europa
echter niet bogen op veel
steun, zodat de
onderhandelingen hierover
strandden in 1953. Mansholt
was er echter van overtuigd
dat een Europese markt de
toekomst had en vormde
binnen de Nederlandse raad
van ministers de grootste
voorstander van Europese
integratie. Voor zijn
verdiensten voor de
landbouw kreeg hij op 9
oktober 1956 van de
Landbouw Hogeschool in
Wageningen een
eredoctoraat.
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Stel dat de boeren in de Lopikerwaard
toch door de knieën gaan: er worden
hoge bedragen geboden door
projectontwikkelaars en dat kunnen ze
met hun koeien niet verdienen?
Bovendien zit de lokale politiek in het
nauw door die waanzinnige eisen die
de overheid stelt om per gemeente
voldoende duurzame energie te
produceren. Straks is de boer eigenaar
van 10.000-en zonnepanelen. Maar die
moeten wel na 25 jaar wel weer
afgevoerd worden. Dit probleem kan
straks nog een veelvoud worden van
hun asbestprobleem van nu, terwijl ook
dat asbest destijds op zijn dak is gelegd
door ‘deskundige’ bouwers. Helaas zijn
na 25 jaar meestal al die deskundigen
uit beeld, failliet, gefuseerd of
overgenomen en blijft de boer achter
met de ellende. Adviseurs zeggen nu
dat het met zonnepanelen geen enkel
probleem gaat opleveren, maar over 25
jaar zijn ook die uit beeld en is de
politiek misschien van idee veranderd.
Wat is het effect van 25 jaar geen
zonlicht op de grond, niemand die het
kan voorspellen.
Gelukkig hebben ondertussen de grote
internationale multinationals zich ook
op duurzame energie gestort, maar
willen ook weer niet te grote risico’s
nemen. Shell gaat een grote
waterstoffabriek in Duitsland bouwen,
want daar heeft men op dit moment
veel te veel zonne- en windenergie, die
ook nog eens op de verkeerde
momenten wordt aangeboden.
Windmolens worden dan maar stilgezet
en de eigenaars worden daarvoor wel
vergoed. Dat heeft vorig jaar
honderden miljoenen gekost. Dus een

prachtig begin van Shell om die
overtollige zonne- en windenergie om
te gaan zetten in waterstof! Dat
waterstof bereid uit wind- en zonneenergie de toekomst wordt is voor veel
wetenschappers een voldongen feit.
Hopelijk gaan Shell en andere grote
energieproducenten straks ook
investeren in de woestijnen. Zij zijn
toch al wereldwijd actief, zelfs in Afrika
dus zal dat voor hen geen probleem
zijn.
Dus laten we de Lopikerwaard verder
gaan met haar voedselproductie voor
de Randstad en een ontspanningsoord
blijven voor de sportieve
Randstedelingen.
Het enige wat de burger het beste kan
doen is erop toe zien geen energie te
verspillen. De energiewaarde van een
kubieke meter gas komt ongeveer
overeen met 1 liter benzine of 10 KWh.
Een vliegtuig dat naar Thailand vliegt
neemt ongeveer 200.000 liter aan
brandstof mee. Een zonnepaneel levert
in een jaar een hoeveelheid energie die
gelijk is aan 20 liter brandstof. Dus een
volle tank voor dat vliegtuig staat gelijk
aan de opbrengst van 10.000
zonnepanelen in een heel jaar.
Onnodige autoritten gedurende een
heel jaar achterwege laten, kunnen ook
heel wat liters benzine uitsparen.
Met 1 kubieke meter aardgas kun je
maar 1 bad nemen of 3 keer douchen
of 6 maaltijden bereiden of gedurende
1 uur je huis verwarmen. Allemaal
druppels op die bekende gloeiende
plaat maar we weten ook dat de
druppel uiteindelijk de steen uitholt.

20

Shell gaat een grote
waterstoffabriek in
Duitsland bouwen,
want daar heeft men op dit
moment veel te veel zonneen windenergie, die ook nog
eens op de verkeerde
momenten wordt
aangeboden.
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Partijen gaan met elkaar in gesprek

Restauratie De Heul komt in zicht
Als de Lekdijk bij Lopik binnen
afzienbare tijd op de schop gaat voor
de geplande dijkversterking, is dat een
unieke gelegenheid om tegelijk de
eeuwenoude afwateringssluis Wiel en
Vogelzang in oude luister te herstellen.
Dat vinden de waterschapsbestuurders
Jan Reerink en Frans van Bork. Op hun
verzoek gaat hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden onderzoeken of
renovatie haalbaar is. Eigenaar van de
sluis naast de T-splitsing Rolafweg ZuidLekdijk is sinds 1993 de gemeente
Lopik. Het object staat op de gemeentelijke monumentenlijst, maar budget
om het te restaureren was er nooit.
,,Als waterschap koesteren we onze
monumenten’’, zegt
initiatiefnemer Jan
Reerink, die al
anderhalf jaar bezig is
met het Lopikse
object. ,,Dit is een
bijzonder stuk
cultuurhistorie,
ontzettend jammer
dat het staat te
verpauperen.’’
Dit is een bijzonder
stuk cultuurhistorie,
ontzettend jammer
dat het staat te verpauperen. Naast het
waterschap, eigenaar van het
dijklichaam, en de gemeente Lopik zijn
nog vier partijen betrokken.
Rijkswaterstaat is eigenaar van het
oostelijke deel langs de buitendijkse
afwatering, Staatsbosbeheer van het
westelijke deel. Financier en medeopdrachtgever van het project “Sterke
Lekdijk” is het Rijk, via de
Deltacommissaris.
De provincie Utrecht behoedt het
historisch-cultureel erfgoed in de
provincie.
,,Het mooist zou zijn als zes partijen
naar rato bijdragen’’, zegt Frans van
Bork, Reerinks fractiegenoot in het

waterschap. Van de kosten hebben zij
nog geen idee.
De heul Wiel en Vogelzang stamt uit
1599. De herdenkingssteen zit er nog.
Bij hoog rivierwater viel de klep dicht,
zodat het Lekwater niet de polders in
stroomde. In 1845 brak het sluisje in de
heul en liep het water de polder in.
Om te voorkomen dat de hele Lopikeren Krimpenerwaard onder zouden
stromen, werd het huis naast de sluis
afgebroken om het puin in de sluis te
storten. De heul werd vervangen door
een gemetselde versie. Op het eind van
de waterloop stond een buitendijkse
molen, waarvan de ruïne nog aan de
rivier ligt.

(omschrijving op de website
www.lopikopdekaart.nl)
De Heul
Gemeentelijk monument
Vlakbij de T-kruising van de
Lekdijk en de Rolafweg ligt
de voormalige
uitwateringssluis of heul in
de Lekdijk. Deze
waterdoorvoer hoorde bij
het oude stoomgemaal dat
werd gebouwd in 1872. Door
de bouw van het gemaal
werd het oude systeem van
molenbemaling en boezem
van de polder Wiel en de
Polder Vogelzang vervangen.
In het metselwerk van de
heul is een gedenksteen
bewaard gebleven met het
jaartal 1599, afkomstig van
de eerste uitwateringssluis
die hier gebouwd is toen
men de uitwatering van de
polders verlegde van de
Lopikerwetering naar de Lek.
In zijn huidige vorm is de
heul geheel in machinale
steen uitgevoerd. Bij de
dijkverzwaring heeft men
een nieuw dijkgedeelte aan
de buitenzijde van de heul
gelegd.

De heul lag aanvankelijk buitendijks. Bij
dijkverzwaring is de dijk verlegd,
waardoor hij binnendijks kwam te
liggen. Reerink: ,,Door de
dijkverzwaring is de gronddruk op de
heul vermoedelijk te groot geworden
en zijn de huidige verzakkingen en
scheuren ontstaan.’’
Naar aanleiding van vragen en klachten
van omwonenden heeft de gemeente
vanaf 2005 enkele keren bezien of
renovatie haalbaar was, tot nu toe
zonder resultaat.
Tegenwoordig maalt het elektrisch
gemaal De Koekoek met drie andere
gemalen het overtollige water uit het
achterland naar de Lek.
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foto: Gemeente Lopik

Tekst van Karin Verhoef
uit Algemeen Dagblad
van 4 maart jl.
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Wandelen in de omgeving

De Grote Zilverreigerroute, 12 km

VERGEET NIET OM
EEN VERREKIJKER
MEE TE NEMEN

De grote zilverreigerroute gaat over
historische wegen, dwars door
weilanden, langs een kronkelend
veenriviertje en sluit af met een
eeuwenoud parkbos. In het voorjaar
buitelen hier de Kieviten en roepen de
Grutto’s hun lied. De slootkanten
kleuren geel van de dotters. De Hooge
Boezem achter Haastrecht is het hele
jaar een waar vogelparadijs voor vele
steltlopersoorten, eenden en ganzen,
maar ook moerasvogels zoals
blauwborst en snor. Ook de lepelaar is
regelmatig te zien. De route is
vernoemd naar de Grote Zilverreiger,
een tamelijk recente broedvogel in
Nederland die na 1990 snel in aantal is
toegenomen. De soort komt van
oorsprong uit het oostelijke,
mediterrane gebied. Tijdens deze
wandeling kun je hem tegenkomen in
de weilanden en wadend in het
ondiepe water van de Hooge Boezem
achter Haastrecht.
Start-/eindpunt: TOP Haastrecht
(P op Concordiaplein Haastrecht)
OV: bushalte Haastrecht centrum lijn
106/107
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Peter Both (TeVoet) bracht
deze wandelroute onder
onze aandacht.

Enkele hoogtepunten
 Voormalig ooievaarsdorp
 Historische tiendwegen,
boezems en houtkade
 Veenriviertje de Vlist
 Wetland en vogelparadijs
de Hooge Boezem achter
Haastrecht
 Historische Overtuin
Bisdom van Vliet

Dit is een Natuur Struin
Route. Deze routes zijn
ontworpen door Bureau
Mens & Groen en
Streekadvies ’t Laage Land
met medewerking van
Vereniging Te Voet, JvdS
coaching training & advies
en routeteam Struinen en
Vorsen. Mogelijk gemaakt
door financiering van:
Provincie Zuid-Holland,
Gemeente Krimpenerwaard,
De Groenalliantie en ZuidHollands Landschap. Naast
deze route zijn er nog andere
Natuur Struin Routes,
herkenbaar aan de
vogelnaam. Een overzicht
van alle routes vind je in de
routefolder o.a. te
downloaden van
www.struinenenvorsen.nl,
route.nl, uitindewaard.nl,
heerlijkbuiten.nl en
zuidhollandslandschap.nl.
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Alarmklok
Middelste
Molen
Cabauw
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Grootscheepse fondsenwervingscampagne

Alarmklok Middelste Molen Cabauw
Het is de nacht van 29 oktober 1772.
Een rode gloed licht de donkere lucht
boven de polder achter Zevender op.
Grote paniek, een van de molens staat
in brand. Maar alle hulp komt te laat.
De molenaar Jan Bartholomeus
Goedhart kan nog net een paar
persoonlijk spullen redden, maar de
Middelste Molen gaat volledig in
vlammen op.
Een paar dagen later zitten de
ingelanden bij elkaar. Wat moet er
gebeuren met de molen? En wat doen
we met de molenaar? Normaal
kenmerken de poldervergaderingen
zich door veel onenigheden; de
belangen en situatie van akkerbouwers
en veehouders lopen vaak nogal uiteen
en niet iedereen houdt de watergangen
zo schoon dat het water ongehinderd
kan stromen en weggepompt kan
worden. De verwijten gaan dan over en
weer en uiteindelijk krijgt de molenaar
vaak de schuld, van te hoog en van te
laag water. Dat betekent oneindig
vergaderen tot men het eens is:
“polderen”.
Maar nu is een beslissing snel
genomen. Want de Middelste Molen is
essentieel voor de polderbemaling.
Deze moet herbouwd worden en snel
ook. Het is nu november en in mei
moeten de koeien weer de wei in. En
de molenaar? Zijn schuld kan niet
bewezen worden, maar hij kan niet
aanblijven en moet zijn biezen pakken.
Op 29 december 1772 krijgt Antonie
van Lith, timmerman en molenbouwer
uit Nieuw-Lekkerland, de opdracht om
voor 7.149 gulden een nieuwe molen te
bouwen. Hij wordt gekozen uit 22
inschrijvers op de aanbesteding. De
molen moet op 1 april klaar zijn, op
straffe van een boete van 5 gulden per
dag, na 2 weken verder oplopend. Als
hij de molen vóór 15 maart op kan
leveren, krijgt Van Lith 400 gulden

extra. Of hij de boete heeft gekregen of
juist de bonus, is niet bekend. Wel is de
molen op 1 mei 1773 feestelijk in
gebruik genomen. Daarvoor heeft hij
nog proefgedraaid, dus waarschijnlijk is
hij wel op tijd opgeleverd. En hij is
degelijk gebouwd, want deze molen
staat er nu nog.
De eerste molens
Vanaf de 10e eeuw ontginnen
kolonisten de moerasgebieden in onze
streken om ze geschikt te maken voor
landbouw. Om het overtollige water af
te voeren graven ze sloten en
watergangen. Maar door inklinking en
oxidatie daalt het land snel en stroomt
het water niet meer uit zichzelf naar de
rivieren. Molens waren dé oplossing.

Zo werd de eerste molen van de
Lopikerwaard in 1454 op deze plek
gebouwd om de langgerekte polders
Lopik, Lopikerkapel en Zevenhoven te
bemalen. Op een gegeven moment
werd deze vervangen door de molen
die in 1772 afbrandde. Al lang daarvoor
kon hij het werk niet meer alleen aan
en werden de Voorste en Achterste of
Kademolen gebouwd. Onze molen
stond in het midden, vandaar
“Middelste Molen”, nu ook bekend als
de “Cabauwse Molen”.
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Carla Brokking heeft iets met
molens. Misschien omdat er
molenaarsbloed door haar
aderen stroomt: haar
overgrootvader maalde
graan in de korenmolen bij
de Fuikebrug. Maar ze wordt
vooral gefascineerd door de
oerkracht die je ervaart in
een molen, met die
natuurlijke wind en het
ingenieuze vernuft toegepast
in eerlijk eikenhout.
Zij is bestuurslid van de
Stichting Vrienden van de
Cabauwse Molen.

cabauwsemolen.nl
actie@cabauwsemolen.nl
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cabauwsemolen.nl
actie@cabauwsemolen.nl

In 1934 werd een groot deel van de
bemaling overgenomen door een
dieselgemaal. Deze werd gebouwd op
de plek van de Voorste Molen. In 1961
werd ook de Achterste Molen gesloopt.
In 1943 verving een elektromotor de
dieselmotor. Na de ruilverkaveling in
1995 werd ook deze buiten gebruik
gesteld. De Middelste Molen is
behouden.
Stilgezet
Maar deze Cabauwse Molen wordt in
zijn voortbestaan bedreigd. Er zijn zulke
ernstige gebreken dat het verder laten
draaien een onaanvaardbaar risico zou
geven. De roeden zouden kunnen
afbreken. Dit betekende dat de molen
in december 2018 moest worden
stilgezet.

Onder in de koker van
de molen heeft de
bonte knaagkever
huisgehouden. De historische
potroeden (de basis van het
wiekenkruis) vertonen
scheuren en vlakbij de askop,
dus op het meest kritische
punt, is de plaatdikte
teruggelopen van 11
mm naar 3,4 mm.

Wat is er aan de hand? De spatstraat is
door onderloopsheid aan het verzakken
en ten gevolge daarvan dreigt de hele
molen scheef te zakken. Onder in de
koker van de molen heeft de bonte
knaagkever huisgehouden. De
historische potroeden (de basis van het
wiekenkruis) vertonen scheuren en
vlakbij de askop, dus op het meest
kritische punt, is de plaatdikte
teruggelopen van 11 mm naar 3,4 mm.
Daarnaast zijn diverse herstelwerkzaamheden aan het bovenhuis
nodig.

Inmiddels is een restauratieplan
opgesteld. De restauratie wordt
voorlopig begroot op € 300.000,00. De
focus ligt nu dus op een grootscheepse
fondsenwervingscampagne, door het
Utrechts Landschap (optredend voor de
eigenaar) en Stichting Vrienden van de
Cabauwse Molen. Dit gebeurt in een
nauwe samenwerking. Het Utrechts
Landschap concentreert zich daarbij op
de grote fondsen en de Stichting
Vrienden op de lokale fondsenwerving
Belang van het behoud en draaiend
houden van de molen
Onze molen behoort, door zijn
authentieke karakter en speciale
historische elementen, tot een van de
belangrijkste molens van Nederland. De
molen is bijvoorbeeld een van de vier
molens in Nederland waar nog originele
voor deze molen bestelde Potroeden
aanwezig zijn. De firma Pot uit Elshout
leverde vanaf 1852 ijzeren geklonken
roeden, ofwel balken voor de wieken
van een molen. Vóór dat jaartal werden
roeden gemaakt van hout.
De beste manier om de kracht en
werking van de molen te ervaren en te
begrijpen is als deze draait en maalt.
Niets is meer illustratief dan zelf alle
geluiden te horen - het geknars, gebonk
en gekraak-, de trillingen te voelen en
alle wielen in elkaar te zien grijpen om
de beweging over te brengen. Je leeft
hier de geschiedenis.
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Nederlandser kan bijna niet hier in
Lopik. We hebben alles. Die brede rivier
die traag door oneindig laagland
stroomt en die karakteristieke
poldermolen. Eentje nog. De laatste in
de gemeente. Een eeuwenoud symbool
van polderbemaling en van ons
poldermodel. Waar we herinnerd
worden aan dat harde werken van onze
voorvaderen waardoor wij hier nu
kunnen wonen, werken en genieten.
Een prachtig monument in ons
landschap. Dat willen we behouden en
weer zien draaien en malen! Toch?
Hoe kunt u helpen?
Om bij de grote fondsen aan te kunnen
kloppen, is het belangrijk te laten zien
dat er draagvlak in de omgeving is.
Daarvoor zijn juist ook gewone
donaties van veel particulieren en
bedrijven nodig.
Op 30 maart heeft Stichting Vrienden
van de Cabauwse Molen het startschot
gegeven voor de fondsenwervende
acties voor de restauratie. Dit houdt in
dat de stichting meer donateurs gaat
zoeken, voor een jaarlijkse bijdrage
(vriend) of eenmalige donatie.
Belangstellenden worden opgeroepen
hun eigen inzamelingsacties te starten.
Ideeën daarvoor vindt u op de website.
Voor het bedrijfsleven zijn er
verschillende sponsormogelijkheden
met aansprekende tegenprestaties.

Dauwtrappen en Nationale
Molendagen
Een leuke manier om geld in te zamelen
is door mee te doen aan het
dauwtrappen op Hemelvaartsdag 30
mei 2019.
U kunt vrienden en familie vragen u te
sponsoren met een bijdrage voor de
molen. Zo kun je een prachtige tocht
maken door het polderland rondom de
molen en tegelijkertijd de molen
helpen. Bij terugkomst staat een
heerlijk ontbijtje te wachten. Zonder
sponsoring meedoen mag overigens
ook; gewoon zoals altijd.
Op zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019
staan de Nationale Molendagen in het
teken van fondsenwerving, met leuke
activiteiten voor kinderen, wafels of
poffertjes eten en een badeendjesrace
met leuke prijzen.
Zie: cabauwsemolen.nl/evenementen.
Aftrekbaarheid giften
Omdat stichting Vrienden van de
Cabauwse Molen een “culturele ANBI”
is geldt een extra giftenaftrek. U kunt in
de aangifte inkomstenbelasting 1,25
keer het bedrag van de donatie
aftrekken (indien de drempel is
bereikt). Een bedrijf kan 1,5 keer het
bedrag aftrekken in de vennootschapsbelasting.
Bij voorbaat heel veel dank!
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Wilt u vriend worden van
de molen of een
eenmalige gift doen?
Info: cabauwsemolen.nl/
wat-kunt-u-doen.
Bankrekening:
NL98RABO0130023396,
t.n.v. Stg. Vrienden van
de Cabauwse molen.
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Project van WBL-bestuurslid valt in de prijzen

Openbaar groen natuurvriendelijk
‘Leefbare linten’, ‘Openbaar groen
natuurvriendelijk beheren’, ‘Integraal
landschapsplan’ en ‘Vluchtsloten’, dat
zijn de namen van de vier ideeën die
tot winnaar gekozen zijn tijdens het
Symposium Landschap en Cultuurhistorie dat donderdag 14 maart
gehouden werd in buitenplaats Doornburgh in Maarssen. In het Symposium
werkten de Gebieds-commissie
Utrecht-West, Landschap Erfgoed
Utrecht en Natuur en Milieufederatie
Utrecht samen om landschap en
cultuurhistorie beter op de kaart te
zetten.
Bijna 100 mensen kwamen bijeen om
met elkaar ideeën te bedenken om het
prachtige oer-Hollandse landschap in
het westen van de provincie Utrecht te
versterken en behouden. Zij lieten zich
inspireren door presentaties van Teo
Wams (directeur Natuurbeheer bij
Natuurmonumenten), Henk Baas
(hoofd Landschap bij de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed) en Rolf
Steenwinkel (loco-dijkgraaf bij
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht).
Daarna gingen ze in vier groepen
(water, cultuurhistorie, landschap en
atuur) uit elkaar. Per thema is één
winnaar gekozen.

Het project van WBL bestuurslid Irene
Schuller werd tot winnaar verkozen in
de themagroep “natuuur”. Bij het
project ‘openbaar groen
natuurvriendelijk beheren’ willen de
initiatiefnemers dat bermen,
plantsoenen en parken zo beheerd
worden dat de biodiversiteit in stand
gehouden wordt of zelfs kansen wordt
geboden. Ecologisch beheren is niet
nieuw, dat gebeurt al jaren op allerlei
kleine proeflocaties en stukjes
berm. Het nieuwe van Irene’s plan is
dat ecologisch beheer de standaard
wordt terwijl de standaard nu frequent
maaien en kort houden is. Dat laatste
zou in het plan de uitzondering zijn,
nodig op sommige plaatsen voor de
verkeersveiligheid.
Onder openbaar groen worden alle
bermen, plantsoenen, speelveldjes en ,
niet onbelangrijk, slootranden verstaan.
De organisatie van het Symposium gaat
de initiatiefnemers van de winnende
ideeën ondersteunen bij het
daadwerkelijk uitvoeren van hun idee.

Fiets-/voetveer ‘De Overkant’ start vaarseizoen
In de maand april wordt er in
hoofdzaak alleen nog in de weekenden
gevaren, tussen 10.00 en 18.00 uur. Op
Goede Vrijdag (19 april) en maandag 22
april (Tweede Paasdag) is het veer op
dezelfde tijden in de vaart.
Vanaf 27 april vaart veer dagelijks
Met ingang van zaterdag 27 april
(Koningsdag) gaat het veer dagelijks
varen. Op doordeweekse dagen van
9.00 tot 21.00 uur. In de weekenden
en op feestdagen (Hemelvaart en
Tweede Pinksterdag) zijn de tijden van
10.00 tot 21.00 uur. Vanaf september
tot en met donderdag 10 oktober

(Paardenmarkt Ameide) wordt op
werkdagen gevaren tussen 09.00 en
18.00 uur en in de weekenden van
10.00 tot 18.00 uur.
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Voor meer informatie over
het fiets-/voetveer kunt u
terecht op de site:
www.voetveer-ameidelopik.nl
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Er opnieuw op uit met de WBL

Excursieprogramma 2019
woensdag 8 mei: Romeinse avond
Voor een avond over de Romeinse tijd is geen grote reis nodig. Op steenworp
afstand van de Lopikerwaard hebben we museum de Hoge Woerd. Het museum is
een eigentijdse herbouw van het castellum dat er ooit stond. Op een prachtige
manier is het Romeinse schip tentoongesteld. Wat dit schip extra bijzonder maakt
is dat ook de inventaris letterlijk boven water is gekomen. De eenvoudige
gebruiksvoorwerpen maken de geschiedenis levend!
We starten om 19.00 uur met een drie kwartier durende rondleiding voor
WBL leden. Om 20.00 uur is er vervolgens een lezing met als thema
'Landschappen langs de Limes in de Romeinse tijd'. De lezing wordt gegeven
door Marieke van Dinter. Tijdens de lezing gaat Marieke, aan de hand van een
door haar gemaakte landschapskaart, in op de invloed van het landschap op
de Romeinse militaire infrastructuur van West Nederland.
Adres: Museum Hoge Woerd, Hoge Woerdplein 1, 3454 PB De Meern
(Indien de navigatie dit adres niet kent toets dan in: Groenedijk 1, De Meern)
De kosten bedragen € 7,50 p.p., ter plaatse te voldoen.
Tijdig aanmelden wordt aangeraden i.v.m. een beperkt aantal deelnemers.
Aanmelden via: excursies@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl

afb.: RomeinenNu

zondag 2 juni:
Fietsexcursie langs de sniepen
van de Lopikerwetering
Lopik is ontstaan in een moeras tussen
ongeveer 1050 en 1076. Er waren
enkele natuurlijke stroompjes die
werden ingezet voor de ontwatering van
het gebied. Zo ontstonden de polder
Lopik en de Lopikerwetering. Langs een
groot deel van deze wetering liggen
sniepen: stukjes land met rondom
water. Wim Scholten heeft historisch
onderzoek gedaan naar het ontstaan
daarvan en kan er veel over vertellen.
We starten om 13:00 uur in de Gerardus
Majellaschool in Cabauw met een
presentatie van ongeveer een half uur.
Daarna stappen we op de fiets om in het
veld bekijken wat er nog te zien is van
de historische ontwikkeling. Onderweg
stoppen we af en toe voor wat uitleg. En
passant pikken we hier en daar ook een
aanpalend historisch onderwerp mee.
We fietsen in totaal 12 km en eindigen
rond 16.00 uur bij de Uitweg. Wie nog zin heeft fietst daarna mee naar Lopik, waar
we afsluiten met een drankje op een terras.
Aanvang 13.00 uur. Adres: kbs Gerardus Majella, Cabauwsekade 51a, 3411ED
Lopik (Cabauw). Deelname is gratis (consumpties voor eigen rekening).
Tijdig aanmelden wordt aangeraden i.v.m. een beperkt aantal deelnemers.
Aanmelden via: excursies@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl
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foto; de Lopikerwetering in
maart
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zaterdag 12 oktober: Wandeling: de Plagroute
De Berkenwoudse Driehoek is een gevarieerd natuurgebied met graslanden,
rietmoerassen en houtkades. 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.
Vorig jaar hebben we hier in juni een wandeling gemaakt. Andere wandelaars
kwamen we niet veel tegen. Blijkbaar is dit natuurgebied nog niet zo bekend bij het
grote publiek. Dat zal zeker niet lang meer duren. Alles waar je in een ander
veengebied naar moet zoeken kwamen we tijdens de wandeling achter elkaar
tegen: veenpluis, orchideeën, teer guichelheil. Wie dit gebied al wel in grote getale
hebben ontdekt zijn de vogels. Vandaar dat we deze wandeling graag nog een keer
maken. In een ander seizoen dus dit keer geen bloeiende planten maar
waarschijnlijk wel veel vogels. Paden zijn onverhard of halfverhard, dus goed
schoeisel wordt aanbevolen. En vergeet de verrekijker niet!
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.
Aanmelden via: excursies@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl

De WBL-excursiecommissie bestaat uit:
Ingeborg Geensen, Piet Mulder en Ruud Vringer
De excursies zijn ook na te lezen op onze website:

www.werkgroepbehoudlopikerwaard.nl/excursies

Noteert u alvast: zaterdag 31 augustus

Donateursdag
Het programma vindt u t.z.t. in de uitnodiging.
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foto: Plagroute, Zuid
Hollands Landschap
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QuickScan voor geïnteresseerden

Zonne-collectief Lopikerwaard
De Stichting Duurzaam Lopikerwaard
heeft in samenwerking met Soft
Energy een collectief opgericht om
ondernemers in de Lopikerwaard te
begeleiden bij het realiseren van
zonne-energie installaties. Dit
initiatief wordt mede mogelijk
gemaakt met steun van Natuur &
Milieu Utrecht (NMU), de Rabobank
Utrechtse Waarden en LTO Zuidwest
Utrecht. Door een collectief te
organiseren wordt het voor
ondernemers financieel aantrekkelijk
en gemakkelijk gemaakt om deel te
nemen.
Werkwijze
Voor geïnteresseerden wordt een
QuickScan uitgevoerd. Tijdens een
telefoongesprek wordt informatie over
de specifieke locatie en de specifieke
wensen ingewonnen. Op basis van deze
informatie wordt een beknopt rapport
opgesteld over de mogelijkheden van
zonne-energie op de locatie. Onder
andere wordt aandacht besteed aan
kosten, terugverdientijd, jaarlijkse
besparing op elektriciteitskosten en aan
fiscale voordelen.
Dit rapport wordt per mail toegestuurd
en aansluitend wordt een afspraak
gemaakt om dit rapport op locatie te
bespreken. Indien de ondernemer deel
wil nemen aan het collectief, wordt een

deelnemersovereenkomst opgesteld.
Soft Energy selecteert na inventarisatie
van de deelnemers een
installatiebureau voor het collectief. Er
wordt alleen gewerkt met
gerenommeerde partijen uit de regio
die kwalitatief goede materialen
gebruiken en degelijk installatiewerk
afleveren. Deelnemers ontvangen van
het geselecteerde installatiebureau een
gespecificeerde offerte voor een zonnestroominstallatie. Deze offerte is
gebaseerd op de Quick Scan.
De ondernemer verleent zelf opdracht
aan het installatiebureau. Soft Energy
ondersteunt en begeleidt de
ondernemer in het installatietraject en
ziet toe op een correcte uitvoering.

Geïnteresseerden die willen
instappen kunnen zich
aanmelden via het formulier
op de website van Duurzaam
Lopikerwaard:
duurzaamlopikerwaard.nl

Planning
In februari is gestart met informatie
verzamelen en het opstellen van de
Quickscans voor de eerste groep van
ruim 45 geïnteresseerde ondernemers.
Rond de zomer wordt met de installatie
gestart, zo is de verwachting.

Meld jouw initiatief aan via:
ajg@leaderweidseveenweiden.nl
De LEADER Aanjaaggroep zoekt
nieuwe initiatieven
In 2019 en 2020 kunnen we nog nieuwe
initiatieven mee ontwikkelen en
steunen. We blijven daarom op zoek
naar vernieuwende ideeën voor het
platteland van Utrecht-West.
We zoeken vooral initiatieven op de
thema's Voedsel van dichtbij en Korte

ketens en kringlopen en duurzaam dorp
of streek. Dus: heb je een idee om de
ketens op jouw bedrijf te verkorten of
te sluiten? Wil je samen met anderen
jouw dorp of streek verduurzamen? Of
heb je een idee om vraag en aanbod
van voedsel van dichtbij bij elkaar te
brengen? Dan zijn we op zoek naar
jouw idee!
30
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Zoogdierenvereniging meldt

2019: Jaar van de egel
tekst: Jeike van de Poel en
André de Baerdemaeker,
Zoogdiervereniging

Het jaar 2019 is uitgeroepen tot het
Jaar van de Egel! Dit prikkelende
zoogdier kan wel een steuntje in de
rug gebruiken. Daarom doet de
Egelwerkgroep van de
Zoogdiervereniging er dit jaar alles aan
om de egel in het zonnetje te zetten.
Wie houdt er nou niet van egels?
Knorrende viervoetertjes die in de
schemering door de tuin schuifelen, de
slakken van de sla plukken en het voer
van de kat opeten. Het lijkt echter niet
zo goed te gaan met de egel in
Nederland, al weten we nog
niet goed waarom. Daarom is
in 2018 de Egelwerkgroep
opgericht. Een werkgroep die
niet alleen wil bijdragen aan
bescherming van de egel, maar
ook aan onderzoek naar het
dier. Het Jaar van de Egel is
daarvoor een mooie start.
Dit is niet de eerste keer dat
een jaar in het teken van de
egel staat. In 2009 leverde het
Jaar van de Egel een schat aan
informatie op over de
verspreiding van dit geliefde
zoogdier. Onderzoekers
ontdekten dat de Nederlandse
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egel (net als Britse egels) het platteland
verruilden voor veiliger achtertuinen in
dorpen en steden.
Waarschijnlijk omdat ze zo de
oprukkende das konden ontlopen.
Nu tien jaar later, wil de Egelwerkgroep
het succes van 2009 herhalen. Het Jaar
van de Egel is officieel van start gegaan
tijdens de Zoogdierdag, op 23 maart in
Nijmegen. Egelexpert Anouschka Hof
(Wageningen University) gaf een lezing
over de kansen en gevaren voor de
West-Europese egel.
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Elders gelezen:

Veel animo voor kleine windmolens bij agrariërs
uit: Nieuwsbrief Utrecht-West, februari 2019
Onder agrariërs is veel interesse voor
windenergie. Dat bleek uit de grote
opkomst bij de informatiebijeenkomst
over kleine windmolens op 21 februari
in boerderij Fortzicht in Groenekan,
waar voor- en nadelen van kleine
windmolens op agrarische bedrijven
werden besproken aan de hand van
praktijkvoorbeelden.
Tijdens de informatiebijeenkomst op 21
februari namen Marcel van der Voort
(WUR) en Tim van de Kruijs (EAZ) de
aanwezigen mee in de wereld van de
kleine windmolens. Dit zijn molens met
een as-hoogte tot 20 meter. Een kleine
windmolen heeft de voordelen van
windenergie maar veel minder impact
op het landschap.
Beide sprekers lieten zien dat met een
combinatie van zon en wind een bedrijf
een stabielere energieproductie
realiseert. “Hierdoor kunnen bedrijven
dan tot zo’n 60% van de energie die ze
opwekken meteen zelf verbruiken,”
vertelt Tim van de Kruijs. “Met alleen
zon blijft dit percentage rond de 30
steken.” Met een combinatie van wind
en zon kan er op een bestaande
aansluiting meer elektriciteit
geproduceerd worden.
Een voordeel want er is geen zwaardere
en duurder aansluiting nodig. “Slechts
op 3% van de tijd geeft een combinatie
van zon en wind teveel elektriciteit,”
merkt Marcel van der Voort op.

Businesscase
Voor een goede businesscase is
voldoende wind de belangrijkste
voorwaarde. Een kleine windmolen
moet passen op het bouwblok en
passen bij de bedrijfssituatie. Het is
maatwerk. Net als bij zon, geldt dat de
businesscase voor bedrijven met een
verbruik onder de 50.000 kWh eerder
sluitend is. Op een kleine windmolen
kan SDE-subsidie aangevraagd worden.
Houd er wel rekening mee dat er,
vanwege deze aanvraag en het feit dat
er een vergunning aangevraagd moet
worden, minimaal een half jaar zit
tussen het moment van aanschaf en de
daadwerkelijke plaatsing.
Traject Energieneutrale
Melkveehouderij
De informatiebijeenkomst over kleine
windmolens is onderdeel van het traject
Energieneutrale Melkveehouderij. In
Utrecht werken de provincie Utrecht,
Gebiedscoöperatie O-gen en
Gebiedscommissie Utrecht-West samen
met de agrariërs toe naar een
energieneutrale melkveesector. De inzet
is dat de sector in 2020 een kwart van
de elektra verbruikt van 2014. De rest is
bespaard of door de sector zelf
duurzaam opgewekt.
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Extra informatiebijeenkomst
Omdat er zoveel
belangstelling was voor deze
informatiebijeenkomst, is
besloten een tweede
bijeenkomst te organiseren.
De datum daarvan is nu nog
niet bekend. Houd
www.lami.nl in de gaten of
abonneer u op de LaMinieuwsbrief via
www.lami.nl/contact.

Het traject Energieneutrale
Melkveehouderij maakt deel
uit van de Agenda Vitaal
Platteland van de provincie.
De provincie Utrecht,
Gebiedscoöperatie O-gen en
Gebiedscommissie UtrechtWest werken samen aan een
krachtig en vitaal landelijk
gebied. Waar iedereen nu,
maar ook in de toekomst van
kan genieten en waar
ondernemers blijvend een
gezond bedrijf kunnen
runnen.
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foto: Harvey van Diek
(leadfoto: gierzwaluw)

Elders gelezen:

Natuurprijs voor versterking biodiversiteit
in bebouwde omgeving
Tijdens de prijsuitreiking op 18
september 2019 kiest een
onafhankelijke jury winnaars in twee
categorieën: kleine initiatieven en grote
initiatieven.

Ook een initiatief
aanmelden?
Dat kan via de pagina
Groene Kroon op
www.provincie-utrecht.nl/.
Daar is ook meer informatie
te vinden over de voorwaarden. Aanmelden van
initiatieven kan uiterlijk
1 juni 2019.

Heeft u een initiatief dat de
biodiversiteit versterkt in en rondom
bebouwd gebied van de provincie
Utrecht? Dan kunt u meedingen naar
natuurprijs de Groene Kroon 2019. Met
deze prijs wil de provincie de
uitvoering van nieuwe initiatieven
stimuleren en zo de bijzondere
Utrechtse natuur beschermen.
Deelnemers maken kans op de
natuurprijs ter waarde van 6.000 euro.
Alle inzendingen worden beoordeeld op
hun effect op het versterken van de
biodiversiteit in de provincie Utrecht.
Ook de mate van innovatie, integraliteit
en opschaalbaarheid wegen mee.

Ruimte maken voor planten en dieren
Utrecht is een drukke provincie met een
gevarieerd buitengebied, grote
stedelijke gebieden en aantrekkelijke
dorpen. De bebouwde omgeving is niet
alleen ónze woonomgeving, maar ook
die van planten en dieren. Steden en
dorpen kunnen daarom een belangrijke
bijdrage leveren aan de biodiversiteit.
Toepassingen als vogelvriendelijke
tuinen, groene daken, bloemstroken en
(ingebouwde) nestkasten kunnen
allemaal onderdeel zijn van
woonwijken, bedrijventerreinen en
individuele woningen.
Ook parken, plantsoenen, bermen en
waterpartijen zijn goed voor de natuur
in de stad, wanneer ze natuurvriendelijk
worden ontworpen en beheerd.
Hierdoor komt er ruimte voor planten
en dieren, met speciale aandacht voor
beschermde en bedreigde soorten.
Bovendien nodigt een groene omgeving
uit tot bewegen, ontspannen en
ontmoeten. En dat draagt weer bij aan
de gezondheid van onze inwoners.

Aanhoudend warm:

Natuur drie weken voor op schema
De gemiddelde temperatuur van 1
februari tot en met 21 maart was 6,8 °
C. Dit is 2,5 °C boven de huidige
normaal en zelfs 4 °C warmer dan vijftig
jaar geleden. Door die aanhoudende
zeer hoge temperaturen ontwikkelt de
natuur zich razendsnel. Overal zie je,
hoor je, ruik je en proef je de lente.
Sinds een paar weken hoor je overal de
tjiftjaffen, trekken padden naar hun
voortplantingswateren en vliegen
citroenvlinders, dagpauwogen en
gehakkelde aurelia’s rond.
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Diverse bomen zijn rond deze tijd in
blad gekomen waaronder de witte
paardenkastanjes, elzen en berken.
Naast het frisgroene blad geven steeds
meer bloemen kleur aan het landschap.
De sleedoorns doen dat momenteel
massaal, maar de oplettende kijker ziet
ook de bosanemoon, witte dovenetel,
maarts viooltje, hondsdraf, fluitenkruid
en pinksterbloem.
Heb je ze nog niet gezien? Let dan de
komende dagen op, want op steeds
meer plaatsen zie je ze.
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foto: Kars Veling: oranje
zandoogje

Elders gelezen:

Nieuwe Rode Lijst Dagvlinders vastgesteld
Uit: Nature Today, 3 maart 2019
Carola Schouten, Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
heeft de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders
vastgesteld. Op deze lijst staat welke
vlinders nu bedreigd zijn of in die
categorie zouden kunnen komen. De
Vlinderstichting heeft het basisrapport
hiervoor gemaakt. Rode Lijsten worden
elke tien jaar door het Rijk
geactualiseerd en vastgesteld.
Op zaterdag 2 maart 2019 presenteren
De Vlinderstichting en het ministerie
van LNV de nieuwe Rode
Lijst Dagvlinders tijdens de Landelijke
Dag van De Vlinderstichting.

De Rode Lijst is gemaakt met data uit
de Nederlandse Databank Flora &
Fauna (NDFF) en het landelijk meetnet
vlinders. Duizenden vrijwilligers helpen
hier aan mee. Dankzij dit meetnet,
onderdeel van het Netwerk Ecologische
Monitoring (NEM), kan De
Vlinderstichting sinds 1990 de
vlinderstand goed bijhouden. Voor het
maken van de Rode Lijst wordt zowel
gekeken naar de zeldzaamheid nu, als
naar de trend in aantal en verspreiding
sinds 1950.

Volgens de Rode Lijst Dagvlinders 2019
zijn:

15 soorten verdwenen uit
Nederland

12 ernstig bedreigd

10 bedreigd

7 kwetsbaar

3 gevoelig
Slechts 29 soorten (38%) zijn niet
bedreigd.
tekst: De Vlinderstichting
foto: Kars Veling: grote vos

Elders gelezen:

Veel waarnemingen van zeldzame vlinders
Uit: Nature Today, 3 maart 2019

De afgelopen periode kreeg De
Vlinderstichting verschillende
waarnemingen binnen van de oostelijke
vos en de grote vos. Deze twee vlinders
zijn in Nederland zeldzaam. Het is niet
vastgesteld dat ze zich in Nederland
kunnen voortplanten, maar het lijkt
erop dat ze zich weer kunnen vestigen
in ons land.
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De grote vos was nagenoeg verdwenen
uit ons land, maar al in 2018 kwam
daar verandering in. Toen werden er in
het voorjaar tientallen grote vossen
gezien. En ook nu zijn er weer op veel
locaties grote vossen gezien, die daar
waarschijnlijk overwinterd hebben. Het
wachten is tot succesvolle voortplanting
wordt vastgesteld, bijvoorbeeld doordat
rupsennesten worden gevonden.
De grote vos overwintert, net als
de dagpauwoog en zijn kleine broertje
de kleine vos, als vlinder. Dit betekent
dat ze ook vroeg in het jaar al te zien
zijn. Tijdens het mooie weer in februari
is deze vlinder overal in Nederland
gezien.
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De volgende uitgave kan uw bedrijf
prominent op deze plaats staan.
Belangstelling? Bel 0348 553006
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UITGAVE VAN DE WERKGROEP BEHOUD LOPIKERWAARD

