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drukt het WBL Magazine 

Adverteren in dit Magazine  
Voor een gering bedrag kunt u uw bedrijf of organi-
satie onder de aandacht brengen bij de lezers van dit 
Magazine. U ondersteunt daarmee de Werkgroep 
Behoud Lopikerwaard en maakt mede de uitgave van 
het Magazine mogelijk. Belangstelling? Stuur dan een 
mailtje naar:  
webmaster@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 
 

Het WBL Magazine voortaan  
digitaal ontvangen? 
Vanaf het volgende nummer bieden wij onze  
leden/donateurs de mogelijkheid om dit Magazine 
niet langer per post te ontvangen maar in plaats 
daarvan een digitale versie. Dit bespaart ons naast 
verzendkosten ook drukkosten en het  
bespaart papier. Alle beetjes helpen.  
Wilt u van deze mogelijk gebruik maken?  
Stuur dan een mailtje naar:  
webmaster@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 
 

Het volgende WBL Magazine verschijnt in  
april a.s. Hebt u ideeën over onderwerpen die u 
graag beschreven ziet worden of wilt u zelf een re-
dactionele bijdrage leveren?  
Neem dan contact op met Tineke Honkoop:  
redactie@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 
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Het moet in 1975 zijn geweest. Als kind 
van 11 kreeg ik op de basisschool een 
canvas tasje met de tekst: Zuinig met 
energie! Op de tas was een wereldbol 
afgebeeld die als kaars aan het opbran-
den was. Het was mijn eerste kennis-
making met het duurzaamheidsvraag-
stuk. Nu 47 jaar later is het een thema 
waar zelfs kleuters al volop mee te ma-
ken hebben en waar we dagelijks over 
worden bijgepraat. Ik woonde in een 
huis met enkel glas, er was een kolen-
kachel en mijn vader reed in een 6e 
hands Ford Taunus met een kolk in de 
tank. Voor eenieder van u zal het een 
zelfde soort verhaal zijn, het zijn tafere-
len die tot het verleden behoren. We 
hebben nu triple glas, zonnepanelen op 
het dak en rijden elektrisch. Was het 
canvastasje toen een eenzame actie 
van het GEB, nu zijn velen partijen met 
duurzaamheid bezig. 
 
In de Lopikerwaard zijn in Lopik, IJssel-
stein Oudewater en Montfoort zeer 
gemotiveerde en enthousiaste mensen 
bezig om samen hun wereld een stukje 
schoner, groener en beter te maken. 
Duurzaam Montfoort laat ons meekij-
ken met hun lokale activiteiten. Samen 
met vele inwoners worden er mooie 
dingen gedaan. Ze willen meer verbin-
ding leggen met de streek en elkaar 
inspireren hoe we ook anders naar een 
duurzame omgeving kunnen kijken. 
Deze initiatieven gebeuren overal in 
Nederland. Ter inspiratie kreeg ik van 
Irene Schuller, bestuurslid bij de WBL, 
de tip om eens contact op te nemen 
met Ons Polderhart uit de polder Gel-
verscop bij Woerden. We hoeven niet 
allemaal het wiel uit te vinden. Met 
elkaar zijn we tot veel originele en vin-
dingrijke ideeën in staat. Het met elkaar 
uitvoeren werkt ook het nabuurschap 
in de hand. Een win-win situatie zou ik 
zeggen. 
 
Ik noem het altijd een gratis voorstel-
ling die verwondert en je blij maakt; 

namelijk het spreeuwenballet. Natuur-
fotograaf Jan van der Greef zat in 2020 
vast in Nederland en besloot naar de 
polders rondom IJsselstein te gaan om 
deze magie te aanschouwen. De foto’s 
van Jan van der Greef en zijn verhaal 
staan in het hart van dit magazine.  
 
In deze uitgave vindt u een aantal inter-
views. Wim Boesten , voorzitter van de 
WBL, interviewt Jan Bunnik, een regio-
naal bestuurder op vele fronten. Wim 
stelt vragen over de herindeling, die 
wellicht in de nabije toekomst op stapel 
staat in de Lopikerwaard. Belangrijke 
vraag aan Jan Bunnik is: “samenwerking 
of herindeling?”. 
In de jaren 90 hebben we het idee van 
de MOL-gemeenten in de prullenbak 
gegooid. Halen we deze straks weer uit 
de mottenballen? Everdien Smeenk 
interviewde Tineke Harlaar, de SBB-
boswachter, o.a. verantwoordelijk voor 
de Lopikerwaard. Zij neemt ons mee 
naar de pareltjes in onze prachtige pol-
der.  

Daarnaast vindt u nog een verhaal over 
wintergasten (foto hierboven: grote 
zilverreiger) van Everdien.  
We hebben weer een mooi dik WBL 
Magazine. Hopelijk brengt het u inspira-
tie voor een heel nieuw jaar. Ik wens u 
gezondheid en veel leesplezier toe. 
 

Tineke Honkoop 

Een woordje vooraf 

COLOFON 
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Van de voorzitter: 
Herindeling in de Lopikerwaard, wel of niet? 
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De laatste tijd bereiken ons berichten 
over financiële tekorten bij de ge-
meente Lopik, van dusdanige aard, dat 
er nu door college van B&W een rond-
gang gemaakt wordt om te inventari-
seren wat de wensen van de bewoners 
zijn. Mochten er stappen nodig zijn tot 
samenwerking en/of herindeling. Wel 
was er vorig week bericht dat de over-
heid een flink bedrag doet toe komen 
aan gemeente Lopik. Misschien is het 
probleem dan minder nijpend. 
 
Ook Montfoort kreeg van de overheid 
een financiële meevaller en kon zo zijn 
begroting sluitend maken. Toch is er 
een discussie gaande, gaat gemeente 
Lopik samen werken met Schoonho-
ven, IJsselstein of zelfs met gemeente 
Woerden? Voor mij aanleiding om Jan 
Bunnik, zeer ervaren bestuurder op dit 
punt, te interviewen. Zijn staat van 
dienst is in de kantlijn op de pagina 
hiernaast beschreven. 
 
  “Jan, zie je meer in samenwerking of 
in een herindeling? “ 
We gaan in eerste instantie uit van sa-
menwerking c.q. herindeling van de 
gemeenten Lopik, Oudewater, 
Montfoort (MOL gemeenten) met of 
zonder IJsselstein. De optie met Woer-
den komt later aan de orde. 
Jan beschrijft dat 
samenwerken op 
zichzelf vrucht-
baar kan zijn, 
maar vaak een 
ingewikkeld pro-
ces. Helaas heb-
ben we een 
slecht voorbeeld 
in de samenwer-
king van IJssel-
stein met 
Montfoort.  
JB: “Zoals de IJs-
selsteinse ge-
meenteraad dit 

dossier behandeld heeft verdiend wat 
mij betreft geen schoonheidsprijs.” 
 
De colleges van B&W in de Lopiker-
waard zijn op allerlei terreinen betrok-
ken bij onderling overleg met Provincie, 
Waterschap en samenwerkingsverban-
den. Bij kleine gemeentes (waaronder 
ook IJsselstein) heb je nl. vele zgn. 
“Gemeenschappelijke regelingen”.  
Naarmate een gemeente groter is kan 
je meer zaken zelf regelen op het ge-
bied van woningbouw, recreatie, groen, 
natuur onderhoud, vuilafvoer en de 
WMO etc.  Bij wat grotere gemeentes 
heeft een gemeenteraad toch over 
meer zaken alleen de zeggenschap. Er 
blijven altijd zaken die je met andere 
gemeentes gezamenlijk moet blijven 
doen; soms zelfs verplicht maar wel 
veel minder.  
 
De huidige burgemeesters en wethou-
ders zitten nu in de besturen van al die 
samenwerkingsverbanden. Zij zitten als 
het ware in een carrousel van vergade-
ringen. Tussentijds moeten ze de voor-
stellen en besluiten van de samenwer-
kingsverbanden terugkoppelen naar 
hun eigen gemeenteraad en eventuele 
afspraken en besluiten in de Raad ver-
dedigen. Echt best een ingewikkeld pro-
ces. 
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Jan Bunnik, geboren op de Ach-
tersloot te IJsselstein, is een 
goede bekende binnen ons 
werkgebied. Hij was o.a. voor-
zitter van de ruilverkaveling 
Lopikerwaard en zoals bekend 
was de ruilverkaveling juist de 
aanleiding om de WBL op te 
richten. Jan was pas 24 jaar 
toen hij bestuurlijk actief werd 
binnen de boeren-organisatie. 
Thuis had hij een goede baker-
mat, want ook zijn vader was 
actief betrokken binnen deze 
geledingen alsmede het water-
schap. Op jeugdige leeftijd werd 
hij gevraagd om bestuurlijk in 
de ruilverkaveling Lopikerwaard 
deel te gaan nemen. Naast zijn 
werkzaamheden voor de ruil-
verkaveling was hij ook actief in 
het bestuur van de Rabobank 
en werd hij in 1978 lijsttrekker 
voor het CDA IJsselstein, waar 
hij voor gedragen werd tot wet-
houder. Die taak vervulde hij tot 
1986. Na zijn periode als wet-
houder werd hij afgevaardigde 
voor het CDA in Provinciale Sta-
ten van 1987 tot 1999. De ruil-
verkaveling, gestart in 1968, 
werd pas in 2007 afgerond en 
tussentijds was Jan nog, als 
voorzitter, bestuurlijk actief 
betrokken bij ruilverkaveling 
RAK Kromme Rijn, van Werkho-
ven tot Wijk bij Duurstede. 
Al met al een geweldige staat 
van dienst, met zeer veel exper-
tise. 

 

 

 

 

 

Een ander argument om wat groter te 
worden is de externe inhuur van des-
kundigen. Hoe kleiner de gemeente hoe 
vaker je externe deskundigheid moet 
inhuren, en dat is financieel meestal 
niet gunstig. Oudewater heeft bijvoor-
beeld al het ambtelijke werk uitbesteed 
aan de gemeente Woerden. Je bent 
dan zelfs geen werkgever meer.   
 
Hoe groter een gemeente hoe meer 
deskundigheid en kwaliteit in huis; en 
dus is er is sprake van betere dienstver-
lening. Een nadeel is wel de afstand 
tussen de burger en burgemeester, 
wethouder, college en gemeenteraad, 
die wordt natuurlijk groter, maar door 
de digitale mogelijkheden van de laat-
ste paar jaar zie je ook dat er veel mo-
gelijk is om die afstand weer te verklei-
nen door commissie-en raadsvergade-
ringen online te volgen. 
 
Nadat je een herindeling hebt gereali-
seerd, is er één wethouder per taak die 
zaken terugkoppelt naar de Raad en 
kun je eigenlijk beter besturen, want nu 
zijn de wethouders als het ware ver-
zeild in vergadercircuits vaak ook nog 
eens buitenshuis. Ook voor mij als WBL 
voorzitter klinken deze argumenten 
uiterst plausibel. 
 
Jan, we horen zo vaak dat de MOL ge-
meenten (Montfoort, Oudewater en 
Lopik ) bang zijn voor de macht van de 
grootste gemeente in de Lopikerwaard 
in dit geval IJsselstein?  “Dan gaat IJs-
selstein ruimte nemen om te bouwen, 
en moeten de windmolens en de zon-
nepanelen-velden naar het platteland“ 
horen we vaak. 
JB: ”die angst is ongegrond. Kijk maar 
naar de inwoneraantallen. Als de Raad 
samengesteld wordt aan de hand van 
de aantallen kiesgerechtigden dan zien 
we de volgende getallen: de MOL ge-
meenten gezamenlijk 38.490 en IJssel-
stein 33.819. Uiteraard is de samenstel-
ling van een nieuw verkozen raad 
afhankelijk van hoe de verschillende 
politieke partijen hun lijsten samenstel-
len en hoe er wordt gestemd. Met an-
dere woorden De MOL gemeenten zijn 
numeriek in de meerderheid.   

IJsselstein heeft er ook geen belang bij 
om te domineren in de regio. Boven-
dien is het van belang dat er voor de 
gehele Lopikerwaardse bevolking wat 
meer gebouwd kan gaan worden. Al-
leen al om onze jongeren meer de gele-
genheid te geven in de regio een wo-
ning te verkrijgen. Daarnaast is het 
denkbaar dat er in een grotere ge-
meente meer voorzieningen in stand 
kunnen blijven dan in de huidige situa-
tie. Zeker ook in de afzonderlijke dor-
pen. Wil je in de toekomst een vitale 
samenstelling van de bevolking nastre-
ven dan zouden naar mijn mening in de 
komende 10 á 15 jaar tussen de 2 en 3 
duizend huizen gerealiseerd moeten 
worden; derhalve 5000 nieuwe inwo-
ners zich moeten kunnen vestigen in de 
Lopikerwaard als geheel.  
 
Als het hele proces vlot zou verlopen, 
kan de nieuwe gemeenteraad in over-
leg met de Provincie beslissen waar 
deze gerealiseerd moeten worden. De 
totale gemeente komt op 72.810 inwo-
ners. Is dat levensvatbaar? 
 
Eerst noemde je 100.000 als gewenste 
grootte voor de nieuwe gemeente. Is 
deze Lopikwaard gemeente wel le-
vensvatbaar? Moeten we niet streven 
naar grotere aantallen? 

WBL Magazine December 2020, jaargang 40 - nr 126 WBL Magazine, April 2021, jaargang 41 - nr 127 WBL Magazine, December 2021, jaargang 41 - nr 129 

INWONERAANTALLEN  

(per 01-01-2021) 

Lopik 14.456 

Montfoort 13.896 

Oudewater 10.138 

Totaal MOL 38.490 

IJsselstein 33.819 

Totaal Lopikerwaard 72.810 

Vijfheerenlanden 56.829 

Woerden 52.694 

Nieuwegein  63.866 
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Het rijksmonument Huis te Vliet in Lo-
pikerkapel is de afgelopen jaren volle-
dig gerestaureerd en omgebouwd tot 
een aantal appartementen, bewoond 
door vier gezinnen.  
Als bewoners zijn we zeer geïnteres-
seerd in de geschiedenis van het pand. 
Daarover is al regelmatig ge-
schreven en er zijn zelfs films 
over gemaakt.  
Wij zijn echter ook benieuwd 
naar de verhalen over en van 
de bewoners van de laatste 
eeuw. Kunt u ons helpen aan 
mooie verhalen over wat er 
zoal in het pand gebeurd is in 
de loop van de tijd? Welke 
geheimen zijn er die we wel-
licht nog niet weten en nu het 
daglicht mogen zien? Kunt u 
ons iets vertellen over de ge-

heime ondergrondse gangen die er zou-
den kunnen bestaan?  
We zijn geïnteresseerd in allerlei oude 
verhalen. We komen eventueel graag 
bij u langs om de verhalen te horen en 
op te schrijven, of nodigen u uit in Huis 
te Vliet.  

 
 

Voor mij is er 
maar één logische 

variant en dat is een 
Lopikerwaard ge-
meente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u verhalen? Neemt u 
dan contact op met 
piet.de.graaf@gmail.com 

 
 

WBL Magazine, April 2021, jaargang 41 - nr 127 

JB: “Nou kijk eens om ons heen; Vijfhe-
renlanden, recent ontstaan uit herinde-
ling 2019 heeft 56.829 inwoners, Woer-
den 52.694 en Nieuwegein 63.866. 
Dus de gemeente “Lopikerwaard“ zit 
ruim boven de middenmoot. Een bijko-
mend voordeel is dat je in Zuid- en 
West-Utrecht bijvoorbeeld in de con-
tacten met provincie en Rijk allemaal 
gelijkwaardig bent.” 
 
Jan, wat vind je van samenvoegen met 
Woerden? 
JB: “Dat wordt geografisch wel een rare 
gemeente met de A 12 ertussen, van 
Kockengen tot de Lek bij Lopik. Ook de 
Schoonhovense variant is onlogisch. 
Schoonhoven maakt al onderdeel uit 
van de gemeente Krimpenerwaard en 
bovendien ligt Schoonhoven in een an-
dere provincie. Daardoor is het niet 
onmogelijk maar wel extra complex.  
 
Voor mij is er maar één logische variant 
en dat is een Lopikerwaard gemeente. 

Tenslotte, wie kan dit proces in gang 
zetten?  
JB: “Het zou goed zijn om een buiten-
staander voorzitter te laten zijn van een 
voorbereidingscommissie.”  Jan weet 
wel enkele geschikte kandidaten, uiter-
aard met politiek-bestuurlijke ervaring. 
Maar het is nu uiteraard eerst nodig de 
inwoners goed te informeren en er 
naar te luisteren. Lopik is daar op dit 
moment erg goed mee bezig mijns in-
ziens. Zonder draagvlak (zeker onder de 
grote zwijgende meerderheid) is het 
een moeilijke zaak.  
Nog wel van belang is te weten dat de 
huidige dorps-en stadsgemeenschap-
pen gewoon blijven bestaan. Dat is ook 
gebeurd toen Benschop, Polsbroek en 
Lopik gingen fuseren. Dat lag toen ook 
erg gevoelig in Benschop. Benschop is 
er als gemeenschap niet door veran-
derd zo te zien. 
Tenslotte ben ik als voorzitter WBL het 
volledig eens met Jan’s visie, en hoop 
dat er stappen gezet gaan worden. 

WBL Magazine, December 2021, jaargang 41 - nr 129 

Huis te Vliet 

Verhalen, anekdotes en  
herinneringen gezocht….. 

mailto:piet.de.graaf@gmail.com
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Tineke Harlaar is al meer dan 25 jaar 
met heel veel plezier en enthousiasme 
boswachter bij SBB. Haar rayon be-
slaat het westen van de provincie 
Utrecht, dus ook onze geliefde Lo-
pikerwaard valt onder haar hoede. U 
moet dan o.a. denken aan Schiereiland 
De Bol, natuurgebied De Horde, polder 
Willeskop, diverse houtkades, de een-
denkooien langs de Noordzijdse Kade, 
het IJsselsteinse Bos etc.  
Tineke koos voor de functie boswach-
ter publiek, omdat zij de verbinding 
tussen mensen en natuur heel belang-
rijk vindt. Onder het genot van een 
paar koppen zwarte koffie heb ik haar 
een paar vragen over haar werk als 
boswachter mogen stellen. 

  
Jij hebt met de nodige omwegen carri-
ère gemaakt. Was boswachter worden 
toch wel een droombaan voor je?  
Ja, zeker wel! Als kind was ik veel bui-
ten, heb ik een natuurclubje opgericht 
omdat wij de dieren wilden helpen...Ik 
kreeg toen mijn eerste verrekijker en 
eerste vogelboek. Vrouwelijke bos-
wachters bestonden toentertijd nog 
niet. Ik ging solliciteren bij de Middelba-
re Bosbouwschool, maar daar namen ze 
geen meisjes aan! Het feit dat ik ben 
opgegroeid in de Zaanstreek hielp uiter-
aard ook niet echt. Wat voor mij een 
geweldige  ontdekking was, waren de 
KNNV biologische werkkampen voor 
onderwijzers. Die waren voor mij een 
warm bad en heel stimulerend!  

Via een HBO opleiding Natuur-en mili-
eueducatie, de Hogeschool van Hall 
Larenstein in Velp en diverse groene 
banen rolde ik het boswachters vak in. 
 
Veel boswachters schijnen te klagen 
over het vele digitale bureauwerk dat 
op hun bord terecht komt, terwijl ze 
veel liever in de natuur werkzaam zijn. 
Heb jij daar ook last van? 
Ja, dat klopt. Met dagelijks grote hoe-
veelheden e-mails die beantwoord 
moeten worden, de lange afstanden die 
ik moet rijden naar de verschillende 
natuurgebieden en het gebrek aan tijd 
en mensen om alles goed te doen, is er 
wel een stuk van de romantiek die om 
ons beroep hangt verdwenen. 
 
Hoe ga je sinds de corona ellende om 
met de hierdoor ontstane druk op onze 
natuurgebieden? Lukt het je om onple-
zierige confrontaties met wandelaars 
in goede banen te leiden? 
Het type mens dat tegenwoordig in de 
natuur te vinden is, verandert. Er wordt 
steeds meer gesport, gemountainbiket 
en het aantal hondenbezitters is sinds 
corona behoorlijk toegenomen. Deze 
laatste categorie is niet altijd even aan-
spreekbaar en gaat vaak wel erg ver in 
het niet willen accepteren dat in be-
paalde gebieden honden aangelijnd 
dienen te worden. Borden met 
“Honden aan de lijn”  worden met 
zwarte verf bespoten of zelfs omge-
zaagd! Ik ben zelf geen boa meer, maar 
handhaving blijft moeilijk, ook al wordt 
er veel samengewerkt met boa’s van 
andere natuurorganisaties. Regels zijn 
niet zo maar meer regels in Nederland 
en deskundigheid wordt steeds meer in 
twijfel getrokken.  
 
Met onze spandoeken “Welkom in de 
kraamkamer van moeder natuur” pro-
beerden wij het publiek beter bewust 
te laten worden van het broedseizoen. 

WBL Magazine, April 2021, jaargang 41 - nr 127 

We zijn een nieuwe 
rubriek gestart.  
Everdien Smeenk  
interviewt voor ons  
personen die actief 
zijn in ons gebied;  
deze uitgave in ge-
sprek met …... 

Tineke  Harlaar,  
boswachter. 
 

 

 
 
Tineke traint vrijwilligers voor 
o.a. struinsafari’s, vleermuistel-
lingen op haar geliefde forten 
en heeft begeleiders nodig voor 
het Vikingenspel…  
Mocht u belangstelling hebben  
voor een van deze activiteiten 
of om een andere reden contact 
willen zoeken met SBB,  stuur 
dan een mailtje naar  
utrechwest@ 
staatsbosbeheer.nl  
Tineke gaat graag in op eventu-
ele zorgen en suggesties van 
mensen die in de buurt van de 
SBB terreinen wonen.  
 

WBL Magazine, December 2021, jaargang 41 - nr 129 

Tineke Harlaar, boswachter 
bij Staatsbosbeheer  

mailto:utrechtwest@staatsbosbeheer.nl
mailto:utrechtwest@staatsbosbeheer.nl
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Bent u nieuwsgierig geworden 
naar het wel en wee van andere 
boswachters: op 16 november 
2021 is uitgekomen “Het pad 
van de boswachter”, wandelge-
sprekken over een droombaan.  

WBL Magazine, April 2021, jaargang 41 - nr 127 

Utrecht west is wel een erg uitgestrekt 
rayon. Lukt het je om met jouw collega  
boswachters zo’n groot gebied te be-
happen?   
Zonder mijn collega’s, onze vrijwilligers 
en bezoekers die vertrouwd zijn met 
een bepaald gebied en onregelmatighe-
den of overlast melden, zou dit niet 
lukken. SBB is blij met alle vormen van 
betrokkenheid van omwonenden en 
vindt het belangrijk om contact te hou-
den en signalen te ontvangen van men-
sen uit de omgeving. We kunnen het 
niet zonder hun betrokkenheid! De ko-
mende jaren gaat er in de Lopikerwaard 
nog van alles spelen, zoals ingrepen in 
de uiterwaarden en ontwikkelingen 
rondom het IJsselsteinse Bos. 
 
SBB was twee jaar geleden nogal ne-
gatief in het nieuws vanwege de rigou-
reuze bomenkap op de Utrechtse Heu-
velrug. Hoe hebben jouw collega’s dat 
ervaren? 
De kritiek was begrijpelijk, maar niet 
terecht. Er wordt zorgvuldig bosbeheer 
gepleegd. Wij moeten nu eenmaal voor 
een deel in ons eigen FSC hout voor-
zien. In het buitenland is er doorgaans 
minder controle op houtkap dan hier. 
Onderhoud is onvermijdelijk, we ver-

dienen er niets aan, maar het beheer 
krijgen wij op deze manier in balans. 
Vanwege de essentaksterfte en de 
letterzetter moeten er helaas ook veel 
bomen gekapt worden. Als er meer 
ruimte moet komen voor de heide 
i.v.m. de biodiversiteit, kan dat even-
min zonder het kappen van bomen. 
Uitleg op borden en tijdens excursies 
blijkt inmiddels niet meer genoeg om 
eventuele ophef te voorkomen, terwijl 
wensen van het publiek vaak ingewil-
ligd kunnen worden. Helaas kunnen wij 
het nooit iedereen naar de zin maken. 

WBL Magazine, December 2021, jaargang 41 - nr 129 
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Vikingen op De Bol 

“Een leuk verhaal over de 
jaarlijkse SBB activiteit 
voor kinderen op ons 
schiereiland De Bol“ 
 
De hoorn van de Vikingko-
ning” is een educatief ge-
beuren voor groep 6, 7 en 
8, dat plaatsvindt op De 
Bol. Tijdens de tocht van 
de Vikingen richting Wijk 
bij Duurstede is de hoorn 
van de Vikingkoning zoge-
naamd zoekgeraakt. De 
kinderen moeten op zoek 
gaan naar die hoorn, een 
soort polder maken aan 
de oever van de Lek en 
het schiereiland in kaart 
brengen op basis van een 
gemaakte wandeling. We 
eindigen met een wed-
strijdje touwtrekken, ter-
wijl hun opgedane kennis 
over natuur, geschiedenis 
en aardrijkskunde wordt 
getest. De kinderen zijn 
altijd laaiend enthousiast! 

WBL Magazine, December 2021, jaargang 41 - nr 129 

Je zei net dat deskundigheid steeds 
meer in twijfel wordt getrokken. Kan je 
daar nog een paar voorbeelden van 
geven? 
Luide protesten tegen het beperkt 
schudden van eieren van de grauwe 
gans, terwijl de aantallen van deze vo-
gel volledig uit de hand zijn gelopen, 
het bijvoeren door particulieren van de 
runderen in het Leersumse Veld omdat 
ze “te mager” zijn aan het eind van de 
winter, zonder besef dat hun hele stof-
wisseling op deze manier ontregeld 
raakt. De sociale media spelen helaas in 
dit soort polariserende  “discussies’’ 
een verontrustende rol. Het goede ge-
sprek wordt veel te weinig meer ge-
voerd. 
 
Hoe houd je als boswachter de zwaar-
moedigheid over de teloorgang van de 
biodiversiteit buiten de deur? 
Ik heb geleerd dat er altijd verbetering 
mogelijk is. De natuur herstelt zich vaak 
sneller dan je denkt. De biodiversiteit in 
het stroomgrasland van de uiterwaar-
den bij Willige Langerak is door beheer-
verbetering verrassend snel toegeno-
men.  

Het succes van de spindotter en de wal-
strobremraap zijn daar mooie voorbeel-
den van. Ik focus niet te veel op wat 
weg is, maar wel op datgene wat goed 
gaat.  
 
Je hebt een paar jaar gelden de ziekte 
van Lyme opgelopen en als gevolg 
daarvan ben je heel erg ziek geweest. 
Speelt dit nog een rol in je werk? 
Ik heb een soort chronische Lyme ont-
wikkeld, hetgeen inhoudt dat ik mijzelf 
wat meer in acht moet nemen en mijn 
werkzaamheden wat meer moet dose-
ren. Lyme speelt nog een rol, maar 
meer op de achtergrond, hoewel ik nog 
wel bang ben voor een terugslag. Ik ga  
zeer goed gewapend de natuur in!  
 
Tineke eindigt met een prachtig ver-
haal over een jaarlijkse SBB activiteit 
voor kinderen op ons schiereiland De 
Bol (zie de kantlijn). Namens WBL dank 
ik haar hartelijk voor de tijd die zij 
heeft vrijgemaakt om ons een indruk 
te geven van wat er als boswachter 
allemaal op je pad komt. Zelfs als bos-
wachter zonder bos…  
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door Wim van der Putten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: cabomba in een aquarium 

WBL Magazine, April 2021, jaargang 41 - nr 127 
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Leeg uw aquarium niet in de sloot! 

Cabomba caroliniana, 
waterwaaier in Lopik 
Het is een waterplant die met haar 
wortels in de bodem zit en af en toe 
met enkele blaadjes of bloemetjes bo-
ven het water uitkomt. Het is een in-
heemse plant uit de subtropische stre-
ken van Zuid-Amerika, maar heeft zich 
verspreid over geheel Amerika, delen 
van Azië en Australië. Nu heeft ze zich 
ook in delen van West-Europa genes-
teld alhoewel de leefomstandigheden 
hier niet altijd optimaal zijn maar door 
het opwarmen van het water nu gun-
stiger. 
 
 De handel in aquarium- en vijver-
planten heeft deze snelgroeiende 
waterplant mede verspreid over 
de wereld. In de aquarium cultuur 
was en is deze plant razend popu-
lair. Ze groeit gemakkelijk en snel 
en zou in het aquarium voor veel 
zuurstof zorgen dat weer gunstig 
is voor de visjes die daarin rond-
zwemmen. 
Het is een lelieachtige plant dus kan 
zich gemakkelijk via wortelstokken ver-
spreiden, maar kan dat bovendien ook 
gewoon met zaad. Via stromend water 
kan ze zich dan weer gemakkelijk ver-
der verplaatsen maar wordt ook ver-
sleept omdat ze aan boten en gereed-
schap blijft kleven. 
 
Al ruim 30 jaar is deze plant in Neder-
land waargenomen maar begint vooral 
de laatste 15 jaar voor overlast te zor-
gen. 
• Ze maken het water zuurstofarm om-

dat bij het afsterven van die uitbundi-
ge plantengroei er door al die drab 
zuurstofgebrek ontstaat, waardoor er 
vissterfte optreedt. 

• Ze verstoppen duikers, sluizen, gema-
len, sloten en vijvers. 

• Varen, vissen en zwemmen wordt 
bemoeilijkt. 

Een reden voor de EU om de verkoop 
van deze plant te verbieden en overhe-
den de verplichting op te leggen deze 
te bestrijden. Voor ons waterschap De 
Stichtse Rijnlanden /HDSR een goede 
reden om hier wat aan te gaan doen. 
Maar op welke manier. Het adviesbu-
reau ‘Natuurzorg’ heeft hiervoor een 
methode bedacht die door het water-
schap gehanteerd wordt: 

Hydro Ventouri Methode 
Dit is dus de huidige bestrijdingsmetho-
de voor deze woekerende aquatische 
soort, totdat er misschien een betere 
methode ontwikkeld wordt. Met een 
krachtige onderwatersproeikop worden 
de wortels uit de bodem losgewoeld 
zodat ze naar boven komen drijven en 
dan met een tweede bootje uit het wa-
ter gevist kunnen worden.  
 
Het valt echter moeilijk te controleren 
of er geen planten in de bodem achter-
blijven Bovendien kunnen er gemakke-
lijk planten tussen het riet langs de 
rand van de sloten en vijvers achterblij-
ven. Dus al de waterwaaiers verwijde-
ren blijft een utopie, een niet uitvoer-
bare wens. Maar hoe nauwkeuriger dit 
gebeurt hoe beter en nacontrole blijf 
dus onontbeerlijk. 
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foto boven: de huidige bestrij-
dingsmethode voor deze woe-
kerende aquatische soort 

 

foto onder: medewerker van 
het waterschap HDSR die in 
Lopik deze plant verwijdert 

 

 

 

 

 

 
Onder water vormen de bladeren van 
deze plant een fijne waaier, boven wa-
ter ronde drijvende bladeren en enkele 
dagen een klein geel bloemetje die 
door een aantal insecten zoals bijen 
bestoven wordt. Deze cabomba caroli-
niana is winterhard en daarom vooral in 
Europa verboden.  
 
Hoe komt deze alles overwoekerende 
waterplant in onze sloten, vijvers en 
andere watergangen terecht? Het is 
een exoot en dus niet van deze streek. 
Exoten zijn organismen zoals dieren, 
planten, schimmels en micro-
organismen die door toedoen van de 
mens ongewild ergens terecht komen 
waar ze voorheen niet thuishoorden. 
Gelukkig zal slechts een klein gedeelte 
hiervan zich thuis gaan voelen. Vaak 
zijn deze uitheemse plantensoorten 
aangekochte tuinplanten die via dum-
ping in de natuur terecht komen en 
daar dan soms gaan verwilderen  
Exoten, zoals ook bv.de Japanse Dui-
zendknoop, waarvan er ondertussen al 
meerdere soorten in ons land voorko-
men, komen daar ook vaak terecht 
door onbekendheid van de mens over 
de risico’s daarvan. Ook deze Japanse 
duizendknoop leek aanvankelijk een 
welkome aanvulling als mooie tuin-
plant, maar helaas….  
 
Zo heeft de tijgermug zich via geïmpor-
teerde oude autobanden met daarin 
restjes besmet water zich hier kunnen 
verspreiden. De legionella- en cholera-
bacterie is via het ballastwater dat door 

lege vrachtschepen overal wordt inge-
nomen over de aarde versleept. De ooit 
ontsnapte of losgelaten halsbandpar-
kiet is zelfs uitgegroeid tot een succes-
volle kolonie. Zo werd ook deze ca-
bomba als aquarium- en vijverplant in 
tuincentra verkocht omdat deze zo 
voorspoedig zou groeien en ook nog 
veel zuurstof zou produceren en welke 
aquariumhouder wil dat niet! 
 
Een belangrijk advies is dan ook om 
deze plant na gebruik in aquarium of 
vijver niet in een sloot te dumpen maar 
in de GFT- container voor groente en 
tuinafval. Gelukkig is deze in de tuin-
centra in Europa niet meer te koop 
maar wordt nog steeds via internatio-
nale websites te koop aangeboden. 

WBL Magazine, April 2021, jaargang 41 - nr 127 WBL Magazine, December 2021, jaargang 41 - nr 129 
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door Wim Boesten, foto’s Wim 
van der Putten 

 

 

 

 

 

 

Eindelijk konden we weer een dona-
teursdag organiseren want corona 
heeft ons toch heel lang dwars gezeten 
en op het moment van dit schrijven 
gaat dat mogelijk weer gebeuren. We 
werden bij Leo van de Berg, na uiter-
aard de coronacheck, hartelijk ontvan-
gen met koffie en heerlijke vers gebak-
ken appeltaart. Na nogmaals gewezen 
te hebben op de coronamaatregelen 
zijn we de wandeling gestart naar het 
bedrijf Vlooswijk te Montfoort.  

Daar werden we onthaald door Maiko 
en Margreet Vlooswijk, een enthousiast 
jong echtpaar dat met alle moeilijkhe-
den die het boeren an sich op dit mo-
ment met zich meebrengt, toch uiterst 
creatief en innovatief blijk gaven van 
hun bedrijfsvoering, een fraai voor-
beeld voor onze regio en daarbuiten. 
 
Dit agrarisch bedrijf gebruikt ruim 
50.000 kw stroom per jaar aan energie  
Maiko en Margreet hebben ingezet op 
zonnepanelen en daarnaast de Campi-
na windmolen aangeschaft, welke laat-
ste rond de vijftigduizend euro gekost 
heeft, en op deze manier met deze 
combi staat via de huidige salderingsre-
geling de teller voor stroom op nage-
noeg nul, in combinatie met nog een 
aantal slimme oplossingen zoals bij-
voorbeeld de warmte gebruiken van de 
koeltank: warmte die vrijkomt bij het 
koelproces. De windmolen hier doet 
mee in de gegevensuitwisseling met 
andere Campina windmolens en is niet 
de hekkensluiter qua opbrengst, maar 

zit wel in onderste regionen door de 
bebouwing in de directe om-
geving en is dus niet de meest 
rendabele windmolen van het 
stel. De kampioen qua op-
brengst staat in Vinkeveen! 
Vanuit Groningen worden de 
windmolens gemonitord en 
mochten er signalen komen op 
schade zoals trillen of iets an-
ders dan kunnen ze worden 
stopgezet voor dat de schade 
optreedt, maar ook de boer 
zelf kan de windmolen met zijn app 
stop zetten.  
Dan maken we ook kennis met Bokashi, 
een product dat uit organische materia-
len met fermentatie omgezet wordt tot 
bodemverbeteraar. 
Tenslotte nog de kippen, die op het 
land rond scharrelen, na de begrazing 
van de koeien om zo het land wat meer 
levendige structuur te geven. Hun con-
tingent omvat 249 kippen die nu op 
vrijwillige basis opgehokt zijn. Heel net-
jes want Maiko en Margreet willen col-
lega kippenboeren in de omgeving niet 
in de problemen brengen! 
Echt, we waren onder de indruk van 
deze jonge ondernemende boeren, die 
op een creatieve manier prachtige re-
sultaten boeken, geen gemor maar 
schouders eronder; is hun devies echt 
een positieve instelling!! 
 
Na afloop kwamen we terug bij Leo, 
waar we genoten van een heerlijke ca-
tering en een gezellig samenzijn, getui-
ge het feit dat we pas om 19:30 de 
meeting afgesloten hebben. 

WBL Magazine, April 2021, jaargang 41 - nr 127 WBL Magazine, December 2021, jaargang 41 - nr 129 

Donateursdag 2021 
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door Wim van der Putten,  

dierenarts en bestuurslid WBL 

 

 

WBL Magazine, April 2021, jaargang 41 - nr 127 

Deze in 1985 ontdekte ziekteverwek-
ker voor runderen, schapen en andere 
dieren is de reden dat dit bordje door 
de boer is geplaatst, met het verbod/
verzoek om niet met uw hond in het 
weiland te gaan lopen. Het risico dat 
deze daar gaat poepen is groot en dat 
is de oorzaak van het probleem. Bij 
opname daarvan kunnen zijn koeien 
daardoor gaan aborteren. De ziekte-
verwekker is geen bacterie of virus 
maar een ééncellig micro-organisme, 
een protozo. Protozoa spelen als oor-
zaak van ziektes een grote rol, zoals 
Malaria, Toxoplasmose enz. Gelukkig 
zijn er ook vele onmisbare protozoa, 
zoals zij die in de pens van de koe voor 
haar het hooi en gras verteren. 
 
Toxoplasmose 
Omdat de verwekker van Neosporiose 
de evenknie van Toxoplasmose is en 
deze al een eeuw eerder werd geïso-
leerd (1908), is daar ook veel meer over 
bekend. De helft van de wereldbevol-
king is met Toxoplasmose besmet en 
heeft antistoffen in het bloed: zo is dit 
de meest voorkomende parasiet bij de 
mens. Toxoplasma gondii is de verwek-
ker van deze door iedere zwangere 

vrouw gevreesde aandoening. Bij Toxo-
plasmose is niet de hond de cruciale 
verspreider maar de alom aanwezige 
kat. Deze Toxoplasmose veroorzaken-
de, wereldwijd voorkomende parasiet 
komt naast de mens ook bij heel veel 
warmbloedige dieren voor waar zij 
vooral naast aborteren ook neurolo-
gische verschijnselen kan veroorzaken, 
omdat de verwekker zich ook in het 
hersenweefsel goed thuis voelt. Meest-
al blijft het bij wat griepachtige ver-
schijnselen, maar bij een verzwakte 
immuniteit kan deze aandoening ook 
dodelijk verlopen. Omdat deze verwek-
ker bij zoveel mensen in de hersenen 
zou voorkomen, worden ook wel aller-
lei karakterveranderingen eraan toebe-
deeld. 
 
De kat besmet zich weer door het eten 
van prooidieren, zoals besmette mui-
zen, vogels en onverhit vlees, die de 
verwekker herbergen. Een besmette 
muis zou minder angstig zijn en dus een 
gemakkelijke prooi zijn voor de kat. On-
geveer 60% van de 1-jarige katten is 
ermee besmet geweest. Na een be-
smetting blijven ze hun hele leven im-
muun.  

WBL Magazine, December 2021, jaargang 41 - nr 129 

Neospora caninum 
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De mens kan zich 
besmetten via 

vuile kattenbakken, 
tuinaarde, maar 
meestal via onverhit 
vlees, dat de verwek-
ker ook onzichtbaar 
en niet proef-
baar kan herber-
gen. 

Als een kat via haar voedsel besmet 
wordt, gaat ze via eitjes, oöcysten ge-
naamd, die in haar darmwand gevormd 
worden, de ziekte verspreiden; gelukkig 
gedurende slechts enkele weken!? Het 
duurt 2 á 3 dagen voor die verse uitge-
poepte oöcysten weer infectieus zijn. 
Dus om te besmetten moet kattenpoep 
wel een paar dagen oud zijn, maar 
daarna kan het jaren infectieus blijven 
en de ‘eitjes’ zitten soms overal, ook al 
is de kattenpoep niet meer te zien! 
De kat kan dus op deze manier de tuin, 
muizen, wormen, vogels en andere die-
ren besmetten. De mens kan zich be-
smetten via vuile kattenbakken, tuin-
aarde, maar meestal via onverhit vlees, 
dat de verwekker ook onzichtbaar en 
niet proefbaar kan herbergen. En die 
kans is niet te verwaarlozen! Gelukkig 
worden de meeste mensen er niet zo 
ziek van, alhoewel bij klachten al snel 
aan griepachtige ziektebeelden wordt 
gedacht. 

Neosporiose 
De hond en zijn wilde soortgenoten 
zijn, zoals de kat bij Toxoplasmose, de 
definitieve gastheer van de Neosporio-
se. Bij hen kan na het eten van onge-
kookt besmet vlees, waarin de verwek-
ker zit, de cyclus beginnen en kan zij 
vervolgens weer met haar ontlasting de 
verwekker volop gaan verspreiden. 
Voor koeien is de aanwezigheid van een 
hond op de boerderij dan ook een grote 
risicofactor. Er bestaat geen vaccin te-
gen deze parasiet. De belangrijkste er-
door veroorzaakte ziekteverschijnselen 
zijn aantasting van het zenuwstelsel, 
spieren en voortplantingsorganen en 
treft dan vooral jonge dieren, zoals dat 
ook het geval is met toxoplasmose bij 
kinderen. 
 
Voor runderen is het de meest belang-
rijke oorzaak van onvruchtbaarheid, 
aborteren en sterfte of hersen- en oog-
afwijkingen van het pasgeboren kalf. 

WBL Magazine, April 2021, jaargang 41 - nr 127 WBL Magazine, December 2021, jaargang 41 - nr 129 



 

15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afbeelding: een oöcyste gevuld 
met 8 ziekteverwekkers 

 
 

WBL Magazine, April 2021, jaargang 41 - nr 127 

De hond speelt een belangrijke rol bij 
deze ziekteverwekker, omdat deze in 
staat is om bij opname van deze para-
siet via zijn voedsel deze massaal via 
zijn ontlasting te gaan verspreiden in 
zijn omgeving. Na besmetting via het 
voedsel gaat de verwekker van Neospo-
riose in de darmwand van de hond mil-
joenen oöcysten vormen. Deze oöcys-
ten zijn hele kleine eitjes, niet zichtbaar 
met het blote oog, met een harde 
schaal waarin weer 8 jonge ziektever-
wekkers zitten. 
 
Komt zo’n eitje in het voedsel van bv. 
de koe terecht, dan komen die 8 ziekte-
verwekkers bij opname in haar darmen 
vrij, dringen door de darmwand het 
lichaam van de koe binnen waarna deze 
ziekteverwekkers,  tachozoieten ge-
naamd, zich overal in het lichaam mas-
saal gaan delen, behalve in de rode 
bloedcellen. Hun grote voorkeur om 
zich blijvend te vestigen zijn vooral de 
hersenen, spieren en baarmoeder. Zit 
er op dat ogenblijk een jong kalfje in die 
baarmoeder dan is de kans groot dat 
dat het loodje legt. Daar zit natuurlijk 
geen boer op te wachten. Een dergelij-
ke oöcyste waarin die 8 ziekteverwek-
kers zitten, kan in de natuur jaren be-
smettelijk blijven omdat deze zo effici-
ënt beschermd is door haar harde 
schaal. 
 
Maar hoe komt die hond aan zijn be-
smetting? We zagen dat bij opname van 
een Neospora oöcyste door een koe, 
schaap of ander dier de ziekteverwek-
kers die daaruit vrijkomen zich niet al-
leen in de baarmoeder nestelen, maar 
ook in de spieren: vlees voor de hond…. 
Deze in het lichaam verspreide ziekte-
verwekkers gaan zich delen en versprei-
den zich maar worden op den duur 
door het immuunapparaat van het dier 
tot staan gebracht. Deze bedwongen 
ziekteverwekkers gaan echter niet dood 
maar verschansen zich in kleine blaas-
jes waar ze niet bereikbaar zijn voor het 
immuunapparaat en wachten daar af 
totdat de omstandigheden weer gunsti-
ger worden. Vanaf dat moment heten 
ze geen tachozoieten maar bradyzo-
ieten, omdat ze zulk een trage stofwis-

seling hebben en zo jaren kunnen over-
leven, vergelijkbaar met de miltvuurba-
cil die ook met op bijna nul gezette 
stofwisseling wel 100 jaar onder de 
grond kan overleven! Krijgt nu een 
hond vlees aangeboden waarin deze 
blaasjes met ziekteverwekkers zitten 
dan barsten die blaasjes in de darmen 
van de hond weer open en komen al 
die duizenden verwekkers weer vrij en 
verschansen zich in de cellen van de 
darmwand, waar ze zich weer verder 
gaan vermenigvuldigen en daar dan die 
miljoenen oöcysten gaan vormen, die 
zich in de natuur jaren kunnen handha-
ven! Al deze ontwikkelingen zijn bij de 
burger-hond niet zo intensief omdat 
het vlees in hondenbrokken verhit is 
waardoor deze bradyzoieten in die 
blaasjes gedood worden. Voor een 
boerderij-hond zijn de risico’s vele ma-
len groter. 
 
Als een koe besmet wordt met Neospo-
ra - en dat komt in Nederland helaas 
vaak voor, 80% van de rundveebedrij-
ven is besmet - bestaat het risico dat ze 
gaat aborteren. De boer vindt dan ’s 
morgens niet alleen een dode vrucht 
met nageboorte in de stal maar ook 
plasjes vruchtwater. Vooral die nage-
boorte en vruchtwater is een lekkernij 
voor de hond en zij heeft deze geduren-
de de nacht allang verorberd voordat 
de boer wakker is. Wat de boer vroeger 
niet wist en zijn hond nu nog niet, is dat 
deze geaborteerde vrucht en vrucht-
vliezen vol zitten met Neospora-kiemen 
welke zich in de darmwand van de 
hond weer verder gaan vermenigvuldi-
gen en al die oöcysten met 8 ziektekie-
men gaan vormen. Zo kan de hond via 
zijn ontlasting de ziekte weer versprei-
den en moet de boer er dus goed op 
toezien dat zijn hond haar behoefte 
niet doet in het voer van de koe: zoals 
hooi of kuilvoer. Maar ook niet in het 
weiland: de koe zal zeker geen gras met 
hondenpoep eten, maar later wordt dat 
gras gehooid en komt het alsnog in de 
maag van de koe terecht!  
Door al die hooimachines wordt de 
hondenpoep fijn verdeeld en zal de koe 
bij haar snelle eten het niet in de gaten 
hebben.  

WBL Magazine, December 2021, jaargang 41 - nr 129 



 

16 

 

 

 

 

afbeelding: een blaasje gevuld 
met duizenden bradyzoieten  

 

 

 

 

 

 

Een paard eet veel kieskeuriger! Die 
Neospora-cysten kunnen jaren infecti-
eus blijven en zo ook het hooi.  
Sinds de jaren tachtig van de vorige 
eeuw, toen Neospora bij de hond ont-
dekt werd, bleek deze ook meteen de 
belangrijkste oorzaak van aborteren bij 
de koe te zijn. Bijna alle melkveebedrij-
ven zijn er mee besmet, met zo nu en 
dan een ware abortusstorm. Heel veel 
koeien hebben de ziekteverwekker in 
hun spieren, hersenen en andere orga-
nen zitten omdat ze in het verleden 
daarmee besmet zijn geweest. Het af-
weerapparaat van de koe probeert de-
ze Neospora wel onder de duim te hou-
den en zo ontstaat er een soort even-
wicht tussen parasiet en gastheer 
 
Verspreid door het lichaam van de koe 
zitten dan al die minuscule, praktisch 
onzichtbare blaasjes van 0.2 mm in 
doorsnede, gevuld met wel soms dui-
zenden bradyzoieten: de ziekte-
verwekkers. Maar de koe heeft 
er dan toch geen zichtbare last 
van?? Maar eet een hond een 
dergelijk stuk vlees met blaas-
jes vol ziekteverwekkers, dan 
gaat die hond deze weer mas-
saal via zijn ontlasting versprei-
den, maar dan in de vorm van 
oöcysten gevuld met weer 8 
verse ziektekiemen per oocyste 
en dat loopt in de miljoenen. 

Helemaal ongevaarlijk zijn die gevulde 
blaasjes met ziekteverwekkers voor de 
koe ook weer niet, ook al zitten ze er-
gens in haar spieren en zijn ze minus-
cuul klein, want krijgt zij een ogen-
schijnlijk gezond kalfje dan is deze toch 
ook al besmet met Neospora. Een be-
smet melkveebedrijf komt dus niet ge-
makkelijk van Neospora af. Via de ont-
lasting van zijn boerderijhond kan de 
besmetting steeds weer actief worden 
als de boer zijn hond niet goed in de 
gaten houdt. Een vers besmette hond 
die dan weer volop oöcysten met verse 
ziekteverwekkers gaat verspreiden kan 
zelfs de oorzaak zijn van een ware abor-
tusstorm. 
Honden- en kattenpoep is in tegenstel-
ling tot de poep van planteneters niet 
alleen onsmakelijk als die onderaan 
schoenen blijft kleven, maar zit ook vol 
met bekende en hoogstwaarschijnlijk 
ook nog onbekende ziekteverwekkers. 
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door Geertrui Verbraak 
(Duurzaam Montfoort) i.s.m. de 
ambassadeurs  
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“Heb je soms een taakstraf?” Dat 
kreeg Hans van der Heiden een aantal 
jaren geleden nog wel eens te horen. 
Maar tegenwoordig wordt zijn bijdra-
ge aan onze natuur en leefomgeving 
steeds meer gewaardeerd en krijgt hij 
positieve reacties. Het valt hem op dat 
in graskanten en slootkanten vaak 
blikjes en ander zwerfvuil liggen. Voor-
al plastics zijn niet goed voor de biodi-
versiteit. Naast zijn zorg voor de na-
tuur, vindt Hans het ook belangrijk dat 
wandelaars en fietsers een mooie 
tocht kunnen maken in een schone 
omgeving. “Het schijnt dat een schone 
omgeving goed werkt om onze herse-
nen meer tot rust te laten komen en 
meer te genieten van de landschap-
pen.”  

Hans is een van de zwerfvuilambassa-
deurs van Platform Duurzaam 
Montfoort en Linschoten. Ook Pedro 
Jooren zet zich in als zwerfvuilambassa-
deur. De drijvende kracht achter de 
zwerfvuilambassadeurs is Sylvia Ben-
schop. “Van kinds af aan ergerde ik mij 
al aan papiertjes en plastic zakjes in de 
natuur. Toen in 2013 een oproep stond 

in de lokale krant van iemand die zich 
ook ergerde aan zwerfafval heb ik con-
tact gezocht. Met de gedachte ‘wie 
goed doet, doet goed volgen’ ruimden 
wij zelf het zwerfvuil op. De gemeenten 
Montfoort en Oudewater omarmden 
ons burgerinitiatief en faciliteerde met 
prikstokken en ophalen van de volle 
vuilniszakken. Mensen haakten aan, 
want er zijn veel mensen die zich erge-
ren. Maar écht de handen uit de mou-
wen, dat doet niet iedereen.” 
Landelijk en wereldwijd zag je dezelfde 
initiatieven ontstaan, van communities 
die stranden schoonmaakten tot lande-
lijke opschoondagen en zelfs een World 
CleanUp. Wat ontstond als een ergernis 
aan dat blikje in het gras of die McDo-
nalds tas met lege milkshake bekers, 
bleek de impact van al dat afval op on-
ze natuur. Plastic verpulvert in vele klei-
ne stukjes die teruggevonden werden 
in de visvangst en zelfs in de groente 
van het land. Sigarettenpeuken veront-
reinigen het grondwater. Kapotte blik-
jes in weilanden veroorzaken leed bij 
koeien. En zelfs verloren of gedumpte 
visnetten brengen schade toe aan het 
zeeleven. Het wordt steeds meer dui-
delijk wat de impact is van onze weg-
werpmaatschappij.  
 
Naast de vrijwilligersclub die Sylvia 
heeft gevormd in Montfoort, sluiten 
ook steeds meer mensen uit Linschoten 
zich aan. Wat de vrijwilligers van het 
platform gemeen hebben, is dat zij zich 
bewust zijn van het belang van een 
mooie en schone leefomgeving voor 
inwoners en gasten én dat zij door zelf 
de handen uit de mouwen te շշkunnen 
steken daar wat aan kunnen doen.  
 
Hans en Pedro hebben ook de proble-
men rondom afval zien veranderen de 
afgelopen jaren. Vroeger was de omge-
ving Cattenbroekerdijk nog bezaaid met 
afval van de schooljeugd van Yuverta 
(voorheen het Wellant College).  

Helpende handen 
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foto: het team Zwerfvuilambas-
sadeurs in Montfoort 
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Door educatie is dat flink minder ge-
worden. Er is veel aandacht voor om 
leerlingen duidelijk te maken dat ze 
deel uitmaken van de gemeente en die 
schoon moeten houden. Voor de school 
ligt elk jaar minder vuil, dus het heeft 
een positief effect! Ook de scholieren 
van de basisscholen leveren hun bijdra-
ge aan een schone en groene omge-
ving. Bewustwording op jonge leeftijd 
zorgt voor positief gedrag later! 
Het overheidsbeleid is ook direct terug 
te zien in het zwerfvuil, valt de vrijwil-
ligers op.  
 
Door de invoering van statiegeld op 
plastic flesjes en het vervallen van de 
mondkapjesplicht vermindert het afval 
drastisch. Intussen zijn ook de flesjes 
lachgas en ballonnetjes gelukkig ver-
dwenen. Bij stopplekken bij weilanden 
lagen er altijd veel. 
 
Maar, er blijft werk aan de winkel. De 
vrijwilligers zien een toename in het 
aantal blikjes. Ook wordt er nog regel-
matig grofvuil gedumpt langs de Lage-
kade in Linschoten. Gelukkig haalt de 
gemeente dit na melding netjes weg. 
En op bepaalde locaties is het afval 
sinds de corona pandemie juist toege-
nomen, zoals langs de Reinaldaweg 
waar mensen gemakkelijk hun 
‘snackafval’ vanuit de auto naar buiten 
gooien. Als het vochtig weer is valt de 
zak snel uit elkaar en moet je alle kleine 
elementen apart wegprikken… 
De zwerfvuilambassadeurs wensen 
voor de toekomst nog meer effectief 
overheidsbeleid, zoals statiegeld op 
blikjes. Ook hopen zij op minder rokers, 
zodat de peuken op hangplekken ver-
minderen, of dat iedereen een omge-
ving van 5 meter rondom huis of erf 
regelmatig schoonhoudt. Dat scheelt al 
een stuk! Maar het mooiste zou zijn als 
mensen hun afval gewoon weggooien 
waar dat hoort. Vuil hoort nu eenmaal 
niet op straat of in het groen. Met klei-
ne stapjes van bewustwording, wetge-
ving en veelvuldig aandacht hiervoor 
vragen, groeit het besef dat dit niet lan-
ger kan. Dat biedt hoop voor de toe-
komst! Platform Duurzaam Montfoort 
richt zich niet alleen op afval.  

Ook energiebesparing is een van de 
thema’s, waarvoor energieambassa-
deurs zoals Arianne van Nostrum en 
Paul van Schie de schouders eronder 
zetten. De energieambassadeurs wor-
den onder-
steund door 
de Natuur en 
Milieu Federa-
tie Utrecht en 
zetten zich in 
om CO2 uit-
stoot te be-
perken door 
mensen te 
helpen met 
hun vragen 
rond energie-
besparing.  
CO2  is een 
broeikasgas.  
 
Door de op-
wekking van 
energie met 
fossiele bron-
nen (olie en 
gas) stoten 
we CO2 uit 
waardoor de 
aarde op-
warmt. Deze 
opwarming 
heeft allerlei 
negatieve bij-
effecten zoals 
hitte stress en 
wateroverlast.  
 
Het vervelen-
de is dat als CO2  eenmaal in de atmos-
feer zit het bijna niet meer afbreekt.  
Om de opwarming van de aarde tegen 
te gaan moeten we onze CO2 uitstoot 
drastisch terugbrengen tot nul. Dit kan 
op twee manieren.  
De eerste is door het verminderen van 
ons energieverbruik, zodat we minder 
energie hoeven op te wekken. De ande-
re is door energie op een andere ma-
nier op te wekken zonder CO2 uit te 
stoten. Dat kan bijvoorbeeld door zon-
nepanelen en windmolens, maar er 
worden ook steeds meer andere tech-
nieken ontwikkelt.  

WBL Magazine, December 2021, jaargang 41 - nr 129 
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Meer weten? Meedoen? 
Neem contact op via de 
website: 
duurzaammontfoort.nl 

WBL Magazine, April 2021, jaargang 41 - nr 127 

Arianne van Nostrum, trekker van de 
werkgroep Energie, vind het belangrijk 
om met de energieambassadeurs de 
helpende hand te bieden. “De meeste 
mensen willen wel energie besparen, 
maar lopen vaak tegen praktische hob-
bels aan. Iedere situatie is ook weer 
anders. Het is bijvoorbeeld niet handig 
om lange gordijnen voor de radiatoren 
te hangen. Dan blijft de warmte name-
lijk achter de gordijnen hangen. Dat is 
zonde. Maar, om nou korte gordijnen 
te nemen die tot op de vensterbank 
komen, dat is vaak niet mooi. Samen 
denken we over alternatieven na. Denk 
aan het naar voren verplaatsen van de 
radiatoren zodat de gordijnen erachter 
kunnen vallen, het overstappen op 
vloerverwarming of het nemen van 
zonwering aan de buitenkant van het 
raam. Dan houd je in de zomer ook de 
warmte buiten. Wat de beste oplossing 
is hangt af van je voorkeur en budget.” 
En zo zijn er een hoop besparingsmaat-
regelen waarover de energieambassa-
deurs adviseren, zowel aan huurders als 
huiseigenaren. Zoals ledverlichting in 
plaats van gloeilampen, korter dou-
chen, isoleren, zonnepanelen of een 
warmtepomp. Minder bekende energie
-bespaarmaatregelen zijn het terug-
brengen van de cv-temperatuur van 80 
naar 60 of het vervangen van de me-
chanische ventilatiebox en van de 
pomp van de vloerverwarming voor 
nieuwe, zuinigere exemplaren. Dat ver-
dien je binnen een paar jaar terug. 
Wij doen al een aantal jaren warmte-
scans bij mensen thuis om warmtelek-

ken op te sporen en geven nuttige tips. 
In het begin deden we dit ook om het 
gesprek over duurzaamheid te kunnen 
voeren voor bewustwording. Inmiddels 
weet iedereen al veel over energiebe-
sparing en de meeste mensen zien er 
ook het belang van in, zo vertelt vrijwil-
liger Paul van Schie. Het is nu meer een 
vraagstuk geworden hoe je dit voor 
elkaar krijgt. Ook de betaalbaarheid is 
belangrijk voor mensen. Daarom ziet 
Paul de (financiële) steun van de over-
heid als noodzakelijk om snel resultaat 
te kunnen boeken.  
Naast energiebesparing, hopen ener-
gieambassadeurs Arianne en Paul voor 
de toekomst dat in onze gemeente 
meer duurzame energie wordt opge-
wekt. Het is het belangrijk om beide te 
doen. En ook voor het opwekken van 
energie is de puzzel niet zomaar gelegd. 
Zo komen wij graag in contact met eige-
naren met een groot dak waar circa 200 
- 300 zonnepanelen op passen, maar 
die zelf geen middelen hebben om ze te 
leggen. We kunnen dan vanuit een col-
lectief helpen, met als doel CO2 uit-
stoot én een goed gevoel. Paul en Ari-
anne verwachten dat gezamenlijke 
energie-initiatieven van buurtbewoners 
steeds vaker plaatsvinden. Wij helpen 
die initiatieven graag op weg! 
 
En zo dragen de zwerfvuilambassadeurs 
en energieambassadeurs van Platform 
Duurzaam Montfoort en Linschoten 
samen hun steentje bij aan een gezon-
de leefomgeving nu en later. Vele han-
den maken licht werk! 
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Duurzaam Montfoort is hét duurzaam-
heidsplatform voor Montfoort en Lin-
schoten. Ons doel is een gezonde leef-
omgeving, nu en later. Dat lukt alleen 
samen. Daarom betrekken we inwo-
ners, gemeente, bedrijven en organisa-
ties actief bij onze activiteiten.  
 
Sinds dit jaar bestaat het bestuur van 
deze stichting uit Geertrui Verbraak 
(voorzitter), Douwe Pot (secretaris) en 
oudgediende Frank Benthem 
(penningmeester).  
 
Wij maken ons zorgen over het klimaat 
en onze leefomgeving. En daarvoor 
zetten we ons met hart en ziel in. Na 
een virtuele start van het nieuwe be-
stuur begin 2021, hebben we afgelopen 
zomer in een inspirerende brainstorm 
bedacht waarop we ons richten in de 
eerstkomende periode, namelijk: 
 
• Het koesteren en uitbouwen van be-

staande, waardevolle activiteiten. 
• Het realiseren van concrete, groene 

(biodiversiteits)pareltjes. 
• Een enthousiaste club vrijwilligers, 

om samen – vanuit ons talent – een 
nuttige en duurzame bijdrage te leve-
ren aan onze leefomgeving.   

 
En we kijken ook verder weg. Zo willen 
we meer verbinding leggen in de streek 
en elkaar inspireren hoe we ook anders 
naar een duurzame omgeving kunnen 
kijken. Waar natuur, boeren en wonen 
bijvoorbeeld meer in een toekomstbe-
stendig evenwicht komen. En we ver-
kennen nieuwe, bijzondere projecten, 
zoals een voedselbos. 
 
Sinds de start in 2018 is een samenbin-
dend platform ontstaan met verschillen-
de werkgroepen, zoals groen, energie 
en afval, met allerlei activiteiten. Bij-
voorbeeld de RRE voucheractie gericht 
op energiebesparing en groen- en kli-
maatacties.  

Acties zoals een regentonnenactie, 
boomspiegels aanleggen en bomen 
planten.  Ook wordt meegedaan aan 
acties zoals Steenbreek en het NK 
Tegelwippen, waarbij Montfoort won 
van uitdager Oudewater!  
 
Recent is het Repair Café van start 
gegaan in samenwerking met de 
SWOM en er wordt gewerkt aan de 
opzet van een project sedumdaken. In 
het voorjaar organiseren wij de duur-
zaamheidsprijs 2022 met het thema 
‘minder verspillen’. Met de prijs zetten 
wij organisaties in Montfoort en Lin-
schoten die zich inspannen voor een 
gezondere, duurzamere wereld in de 
schijnwerpers. We werken in onze acti-
viteiten ook nauw samen met onze re-
cent benoemde klimaatburgemeester 
Matthijs Hombergen.  

In het artikel ‘Helpende handen’, elders 
in dit nummer, vertellen onze energie- 
en zwerfvuilambassadeurs over hun 
vrijwilligerswerk. Want Platform Duur-
zaam Montfoort drijft op vrijwilligers.  
 
Samen zetten we de schouders eronder, 
vanuit ons ‘groene’ hart! 

WBL Magazine, December 2021, jaargang 41 - nr 129 

Ons groene hart 
door Geertrui Verbraak 
(Duurzaam Montfoort)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: het bestuur v.l.n.r. Douwe 
Pot, Geertrui Verbraak, Frank 
Benthem  
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Provincie Utrecht gaat 17 miljoen euro 
extra investeren in het herstellen van 
natuur in Natura 2000-gebieden. De 
Rijksoverheid stelt dit bedrag aan de 
provincie beschikbaar. De investering 
is bedoeld om de Utrechtse natuur te 
versterken en zo de gevolgen van stik-
stofuitstoot beter op te vangen. De 
provincie zet het geld in voor verbete-
ring van de Utrechtse Natura 2000-
gebieden en voor de bescherming van 
bijzondere dier- en plantensoorten.  
 
Een te hoog gehalte stikstof heeft een 
negatief effect op de kwaliteit van na-
tuur en de biodiversiteit. In de provin-
cie Utrecht heeft stikstof een aanwijs-
baar effect op onder meer het laag-
veengebied Botshol, de Oostelijke 
Vechtplassen, de Uiterwaarden van de 
Lek en het Binnenveld. De uitkering van 
het Rijk helpt om extra structurele ver-
sterkingsmaatregelen te nemen en om 
de negen Natura 2000gebieden te ver-
sterken. 
Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “De 
provincie is verantwoordelijk voor na-
tuurbeheer en verhoging van de biodi-
versiteit. Het geld van het Rijk geeft ons 
de kans maatregelen te nemen om on-
ze natuur in de provincie te versterken 
en de gevolgen van de stikstofuitstoot 
te beperken. We gaan samen met de 
natuurbeherende organisaties, particu-
liere terreineigenaren en waterschap-
pen aan de slag.” 
 
Jelka Both, hoofd van de provinciale 
eenheid van Staatsbosbeheer: “We zijn 
blij met deze broodnodige impuls voor 
behoud en kwaliteitsherstel van de 
N2000-gebieden. Fijn dat dit in de hele 
provincie wordt opgepakt en dat zo een 
start wordt gemaakt met robuust sys-
teemherstel van onze N2000-natuur.” 

Maatregelen 
In Utrecht is er per Natura 2000-gebied 
een inventarisatie gemaakt van mogelij-
ke maatregelen. Het gaat om herstel 
van natte rivierbossen, stroomdalgras-
landen, blauw-
graslanden, 
trilvenen en 
voedselarme 
plassen. In de 
praktijk wordt 
dat herstel 
bereikt door 
bijvoorbeeld 
het baggeren 
van watergan-
gen, aanpas-
singen in de 
waterhuishou-
ding, aanplant 
van nieuwe 
bomen en de 
aanleg van 
waterzuiveringsinstallaties in natuurge-
bieden.  Ook kan het geld gebruikt wor-
den om te verkennen welke instrumen-
ten gebruikt kunnen worden voor de 
gebiedsgerichte aanpak stikstof. De 
komende periode werkt de provincie 
de maatregelen samen met betrokken 
partners verder uit. 
 
Bredere aanpak 
De uitkering van 17 miljoen euro is on-
derdeel van de tienjarige stikstofaanpak 
van provincies en het Rijk. Deze aanpak 
bestaat onder andere uit investeringen 
in natuurversterking. Het versterken 
van de natuur moet eveneens gepaard 
gaan met een structurele vermindering 
van stikstofdepositie. De combinatie 
van reductie en natuurherstel moet het 
mogelijk maken dat maatschappelijke 
en economische ontwikkelingen moge-
lijk blijven in de provincie Utrecht. 

Provincie ontvangt 17 miljoen 

euro van Rijk voor versterking 

Utrechtse natuur 
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door prof. dr. Jan van der Greef 

www.janvandergreef.com 
www.beyondoneness.com  
 
 
Jan van der Greef is een veelge-
prezen inspirerende en motive-
rende spreker, met een diepe 
aanwezigheid. Hij staat bekend 
om het ontwikkelen en uitvoe-
ren van visie vanuit een leider-
schap binnenin, met meer dan 
30 jaar ervaring in het leiden 
van internationale onderzoeks-, 
ontdekkings- en innovatieteams 
op het gebied van life sciences 
in het bijzonder systeembiolo-
gie. Zijn presentaties zijn een 
integratie van wetenschap, 
filosofie en beeldende kunst en 
verbinden de innerlijke en de 
uiterlijke wereld. 
Zijn heerlijk emotionele ge-
sprekken geleid door zijn adem-
benemende beelden van de 
natuur zijn impactvol en hebben 
duizenden mensen over de hele 
wereld vermaakt en geïnspi-
reerd. Hij heeft vele prijzen ont-
vangen in de wetenschap en 
van prestigieuze internationale 
fotowedstrijden. Hij is ook een 
begenadigend auteur met drie 
gepubliceerde boeken: 
'Reflections of the Inner Self. 
Dreams and Vison of Nature', 
'Limitless Life, the power pf 
passion and imagination' en zijn 
recente fine art meesterwerk 
'Beyond Oneness, bridging the 
seen and the unseen'. 
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Als de eerste tekenen van de herfst 
zich aankondigen, begint er altijd een 
bijzonder gevoel in mijn binnenste te 
kriebelen. Een gevoel dat versterkt 
wordt als ik de eerste groepen spreeu-
wen al dansend in hun foerageergebie-
den waarneem en in de tijd qua om-
vang zie groeien. “Zouden er deze win-
ter weer fenomenale spreeuwenbal-
letten in de lucht te zien zijn?” Het is 
het verlangen naar het gevoel dat bij 
mij loskomt, als ik de lucht gevuld zie 
met magisch hypnotiserend bewegin-
gen, die de werkelijkheid lijken te ont-
stijgen. 
 
Al vele jaren ben ik gegrepen door die 
onbeschrijfelijke schoonheid van bewe-
ging en bovenal de verbondenheid die, 
staande tussen de spreeuwen, ervaren 
kan worden. Allerlei vragen wierpen 
zich in de loop der jaren op zoals 
‘waarom gebeurt dit, ‘hoe kan zo’n 
wolk gevormd worden zonder leider en 
waarom botsen spreeuwen nooit’. We-
tenschappelijk is er natuurlijk veel over 
gespeculeerd en zijn er ook modellen 
gemaakt die ons meer inzichten heb-

ben gegeven. De wetenschap houdt 
zich echter voornamelijk bezig met het 
beschrijven en het proberen te modele-
ren van het gedrag, maar de vraag wat 
erachter zit is een meer filosofische 
vraag rond ‘Wat is leven’? Ik bemerkte 
bij mijzelf dat hoe meer ik me met we-
tenschap en filosofie bezighield, ik au-
tomatisch meer in mijn hoofd gevangen 
zat met rationele concepten en gevan-
gen werd in woorden.  
Mijn verlangen om dat te verruimen 
heeft me steeds meer in de wereld van 
intuïtie en directe ervaring gebracht, 
eigenlijk de wereld van kunst als ex-
pressie. 
 
Zo ontvouwde zich gaandeweg een in-
tegratie van wetenschap, filosofie en 
kunst.  
Mijn wetenschappelijk werk in de sys-
teembiologie rond gezondheid en wel-
zijn richtte zich op de verbondenheid 
van alles, vanuit een holistisch wereld-
beeld. Vogelfotografie werd mijn in-
gang om die verbondenheid gebaseerd 
op mijn intuïtieve gevoel uit te drukken 
als visuele poëzie.  
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Vrijheid in verbondenheid 

Spreeuwenballet 

http://www.janvandergreef.com
http://www.beyondoneness.com
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https://www.rtvutrecht.nl/
nieuws/2136460/
natuurfotograaf-jan-van-der-
greef-blijft-door-corona-dichter-
bij-huis-ook-hier-wonderschone
-natuur.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de volgende  
2 pagina’s nog meer 
fraaie beelden van 
spreeuwenballet ge-
maakt door  
Jan van der Graaf 

Voor mij is ‘beweging’ gecombineerd 
met structuur en vorm een belangrijke 
karakteristiek van het leven. Daarnaast 
symboliseren vogels ‘vrijheid’ en in de 
spreeuwenwolken ervaar ik een kern 
voor vredevol en respectvol leven: 
‘Vrijheid in verbondenheid’.  
 
Afgelopen jaar was het op vele plaatsen 
in Nederland een heel mooi jaar voor 
de beleving van spreeuwenwolken. In 
vele provincies was het fenomeen 
zichtbaar met vooral in Friesland en 
Groningen extreem grote aantallen. 
Ook in Utrecht was het genieten en dan 
met name rond Nieuwegein, ruwweg 
locaties nabij de Gerbrandy-toren en 
later rond de gemeentelijke begraaf-
plaats in Noord-IJsselstein. Samen met 
mijn vrouw Jetske ben ik daar regelma-
tig op spreeuwensafari geweest. Een 
reportage van RTV-Utrecht geeft daar 
een mooie impressie van (zie internet-
adres in groene zijbalk). 
 
De voor deze reportage geselecteerde 
foto’s zijn een mengeling van scherpe 
opnamen om meer de focus op struc-
tuur en vorm te leggen en impressionis-
tische/abstracte opnamen gemaakt 
met lange sluitertijden om het gevoel 
van beweging vast te leggen. Dit laatste 
is een belangrijke kunstzinnige uitings-

vorm van mij en de spreeuwenwolken 
maken dan ook onderdeel uit van mijn 
recent verschenen boek ‘Beyond 
Oneness”.   
 
De spreeuwen vertegenwoordigen 
daarin het thema ‘Beyond Form’, struc-
turen die elke seconde van vorm veran-
deren en poëtisch aangeduid kunnen 
worden als ‘de oneindige vorm van 
leegte, die alle potentie omsluit’.  
Vol verlangen kijken we uit naar wat de 
natuur ons deze winter gaat bieden en 
hoop ik natuurlijk dat de symboliek van 
de spreeuwen ons hart opnieuw mag 
raken, want verbondenheid voelen met 
de natuur is voor mij een essentiële 
bron van vertrouwen en zelfheling. 
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Dijk 3-daagse, 3 dagen wande-
len tussen Amerongen en 
Schoonhoven. 
 
Met 22 kilometer voor de boeg 
(van IJsselstein naar Schoonho-
ven) op de 3e dag was het de 
langste etappe van de drie. Zo'n 
dertig deelnemers wandelen 
mee op deze dag die in het te-
ken staat van cultuurhistorie, 
natuur en dijkversterking. Wim 
van der Putten liep een deel 
mee en doet verslag.  

 
 
 
 
foto rechtsboven: De voormali-
ge en de huidige dijkgraaf Hen-
drik de Beaufort (links) en Je-
roen Haan (midden) zijn deze 
dame behulpzaam om onge-
schonden de afrastering te pas-
seren. (foto: Wim van der 
Putten) 
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Het waterschap De Stichtse Rijn-
landen/ de HDSR heeft in september 
een compleet georganiseerde wande-
ling georganiseerd van Amerongen via 
Wijk bij Duurstede en IJsselstein naar 
Schoonhoven over een afstand van 55 
km in 3 dagen, dus ruim 15 km per 
dag. Alles tot in detail geregeld met 
prima verzorgd eten en drinken en 
overnachten in tentjes in de natuur. 
Samen met de dijkgraaf en meerdere 
medewerkers, die onderweg tot in de-
tail uitvoerig stilstonden bij allerlei 
plannen en bijzonderheden.  
 
Iedereen kon meelopen, ook de dijkbewo-
ners zelf en ze mochten onderweg hun pro-
blemen aan de kaak stellen. Ook ik ben de 
laatste dag van IJsselstein naar Schoonho-
ven meegelopen met in het dijkhuis in 
Jaarsveld een keurig verzorgde lunch, alles 
in stijl en traditie. 
Aan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-
laden (HDSR) , betalen we elk jaar belas-
ting, maar we hebben vaak geen idee waar-
om en waaraan. Toen een kleine 1000 jaar 
geleden het Hollandse landschap in ontgin-
ning werd gebracht en de bodem ging in-
klinken moest de afwatering in de polders 
geregeld worden. In de winter stond de 
polder vaak onder water, zodat je bij vorst 
van kerk naar kerk kon schaatsen. Hier 
moest wat aan gedaan worden en zo waren 
de waterschappen er al eerder dan ons 
parlement. Het werd dé taak van de water-
schappen, aanvankelijk met windmolens 
maar nu met elektrisch aangedreven pom-
pen. De waterschappen vormen de basis 
van het poldermodel en hebben niets van 
doen met gemeente- en provinciegrenzen, 
maar veel meer met waterlopen. Het is wel 
net als de gemeente en provincie een gede-
centraliseerd overheidslichaam. De boeren 
waren en zijn hierbij nog steeds erg betrok-
ken en moesten aan allerlei verplichtingen 
voldoen, zoals hun sloten schoonhouden, 
maar ook helpen bij het versterken van de 
dijken als die weer eens dreigden door te 
breken. Maar ook de gewone burgers, 
waarvan er steeds meer kwamen, wilden 
graag droge voeten houden en moesten 
ook een beetje mee betalen, zeker nu ook 

de rioolwaterzuivering de verantwoording 
van de waterschappen is geworden.  
In 1950 waren er in Nederland nog 2600 
waterschappen, door fusies nu nog 21.  

De taken van het waterschap bestaan 
nog steeds uit aanleg en onderhoud 
van dijken, kades en gemalen, maar 
een tweede belangrijke taak is de afval-
waterzuivering geworden met haar 
enorme bassins, persleidingen en riool-
gemalen. Met water uit de kraan heb-
ben zij geen bemoeienis. De opbrengst 
van de belastingen dient kostendek-
kend te zijn omdat zij geen subsidie van 
de overheid ontvangen. 
 
De wandeling was vooral georganiseerd 
in verband met de geplande Lekdijkver-
sterking tussen Amerongen en Schoon-
hoven, die de komende jaren van start 
zal gaan en veel impact gaat hebben 
voor de dijkbewoners. 
Een sterke en betrouwbare Lekdijk wil-
len we maar al te graag. Het is dan wel 
250 jaar geleden dat de Lekdijk hier is 
doorgebroken, maar ruim 20 jaar gele-
den was het toch wel weer even span-
nend en moesten mensen en vee in de 
Betuwe massaal worden geëvacueerd. 
Er is ruim 400 miljoen beschikbaar om 
het stuk tussen Amerongen en Schoon-
hoven te versterken en veiliger te ma-
ken. Een doorbraak hier zou funest zijn 
want het water zou Amsterdam en 
Schiphol onder water zetten. 
De plannen om deze aanpassingen mo-
gelijk te maken zijn al ver in ontwikke-
ling en zelfs Salmsteke in Lopik wordt 
grondig aangepast.  
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HDSR: “Samen maken we de 
Lekdijk sterker en mooier 
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foto boven: een van de deskun-
digen vertelt op Salmsteke aan 
het gezelschap wat de plannen 
zijn met dit recreatieterrein 
(foto: WvdP) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto onder: een agrarische dijk-
bewoner die de dijkgraaf en zijn 
medewerkers komt vertellen 
dat hij zijn grasmat beter ver-
zorgt dan zij tot nu toe hebben 
gedaan! 

De wandeling was vooral georganiseerd 
in verband met de geplande Lekdijkver-
sterking tussen Amerongen en Schoon-
hoven, die de komende jaren van start 
zal gaan en veel impact gaat hebben 
voor de dijkbewoners. Een sterke en 
betrouwbare Lekdijk willen we maar al 
te graag. Het is dan wel 250 jaar gele-
den dat de Lekdijk hier is doorgebro-
ken, maar ruim 20 jaar geleden was het 
toch wel weer even spannend en moes-
ten mensen en vee in de Betuwe mas-
saal worden geëvacueerd. Er is ruim 
400 miljoen beschikbaar om het stuk 
tussen Amerongen en Schoonhoven te 
versterken en veiliger te maken. Een 
doorbraak hier zou funest zijn want het 
water zou Amsterdam en Schiphol on-
der water zetten. De plannen om deze 
aanpassingen mogelijk te maken zijn al 
ver in ontwikkeling en zelfs Salmsteke 

in Lopik wordt grondig aangepast.  
 
Het grote probleem is echter dat er 
vooral tussen Lopik en Schoonhoven 
heel mensen behoorlijk dicht aan de 
dijk wonen en zij het eigendom van het 
dijktalud zouden moeten gaan verlie-
zen. Voor veel mensen is het hun voor-
tuin en zij hebben nog steeds geen idee 
wat die dijkwerkzaamheden straks voor 
gevolgen zullen gaan hebben. Wordt 
het straks een grote kale grasvlakte 
waar een paar keer per jaar een loon-
werker het gras komt maaien ? En het 
gaat op de huidige manier toch ook al 
eeuwen goed en is het afstaan van 
jouw eigendom wel nodig om die wa-
terveiligheid te garanderen?  
Alle bomen zullen straks weg moeten, 
uitgezonderd struiken en bomen lager 
dan 5 meter! 
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Waarom wil de HDSR eigenaar van de 
waterkering te worden? 

• Omdat eigendom de beste waarborg 
is om goed en verantwoord beheer en 
onderhoud van de dijk/waterkering te 
garanderen. 
• Als eigenaar kun je het beste onge-
wenste ontwikkelingen tegengaan en 
gemakkelijk voorwaarden stellen aan 
onderhoud. 
• De nieuwe Waterwet stelt hoge eisen 
aan de aangepaste normen voor pri-
maire waterkeringen 
 
Er was altijd al een verordening, de 
“keur”, waar een ieder aan gehouden 
was en nog steeds is die handelingen bij 
het water of een waterkering verricht. 
De bescherming van het watersysteem 
moet bovenal optimaal zijn. Om de 
grond te verwerven zijn er wettelijke 
voorschriften waar ook het waterschap 
aan moet voldoen, om tot onteigening 
te mogen overgaan. 
 
Het dijktalud:  Links op het plaatje bo-
ven is de waterkant en dat gedeelte is 
vaak al eigendom van het waterschap. 
Het rechter gedeelte, het binnentalud, 
is nog eigendom van de aanwonenden. 
De bedoeling van het waterschap is om 
dat ook tot haar eigendom te maken, 
plus nog 5 meter daarnaast, de Beheer-
strook! 

Het Hoogwaterbeschermingsprogram-
ma (HWBP) dat dit hele project bege-
leidt en subsidieert, geeft aan dat het 
waterschap doelmatig en rechtvaardig 
te werk moet gaan en dat verwerven 
van de grond noodzakelijk moet zijn en 
misschien een goede gebruiksovereen-
komst ook kan volstaan.  Het HWBP 
formuleert het als volgt:  
Voor het opstarten van het minnelijke 
project (onteigening) dient per geval te 
worden beoordeeld of verwerving van 
de onroerende zaak noodzakelijk is of 
volstaan kan worden met een gebrui-
kersovereenkomst of verwerving van 
een zakelijk recht. De uitkomst hiervan 
vormt de basis voor de subsidiëring. 
 
Dat de buitenzijde van de dijk die het 
dichtst bij de rivier ligt, goed beheerd 
wordt lijdt geen twijfel maar ook de 
binnenzijde van de dijk, die vaak eigen-
dom is van de aanwonenden, is van 
groot belang voor de stabiliteit van de 
dijk en moet daarom in de ogen van het 
waterschap ook hun eigendom worden, 
anders kun je nooit goed beheren. He-
laas (redactie: volgens HDSR) denken 
veel aanwonenden daar anders over en 
er zijn er zelfs die vinden dat zij een 
betere zorg verlenen aan hun dijktalud 
dan de ingehuurde loonwerkers van het 
waterschap.  De kans bestaat dat de 
rechter moet gaan beslissen! 
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Verslag dijk 3-daagse, het 
traject IJsselstein-
Schoonhoven, door Hoog-
heemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden 

 
 

 
 
 
 
 

foto HDSR: de deelnemers op de 
dijk in Lopik 
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Beheer uiterwaarden 
Marjolijn van de Zandschulp, Hoofdin-
genieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-
Nederland legt halverwege Jaarsveld uit 
hoe belangrijk de uiterwaarden zijn 
voor natuur, maar ook als "bak" om het 
rivierwater snel af te voeren: "We heb-
ben een speciaal team voor het beheer 
van de uiterwaarden, dat samenwerkt 
met mensen van de waterschappen en 
natuurbeheerders. Bijvoorbeeld bij het 
opruimen van de uiterwaarden na 
hoogwater. Wat we na het hoge water 
van afgelopen zomer uit die bak vissen 
aan plastic, dat is niet te filmen!" 
 
Wat als die buien in de Eifel bij ons 
vallen? 
Martijn Looijer vertelt over zijn werk bij 
de Staf Deltacommissaris. "Na de film 
van Al Gore, De ongemakkelijke waar-
heid, vroegen we ons af:  Kunnen we in 
onze delta blijven wonen? Ja, was het 
antwoord, dat kan, maar dan moeten 
we wel wat gaan doen. We moeten 
geld apart zetten voor water, in Den 
Haag; dat hebben we gedaan. En een 
regisseur aanstellen, dat is de Delta-
commissaris geworden. We hebben het 
bij onze staf voortdurend over de 
vraag: Hebben we nog wel tijd? Wat als 
de buien van afgelopen zomer niet in 
de Eifel en de Ardennen waren gevallen 
maar bij ons? We hebben zo langza-
merhand wel een regering nodig die 
aan de slag gaat." 
Els Otterman vult aan: "Het gevaar 
komt niet alleen uit de rivier, maar ook 
uit de lucht. Naast ons dijkversterkings-
project Sterke Lekdijk hebben we daar-
om een programma klimaatadaptatie 
om ons voor te bereiden op extreme 
buien. En dan hebben we ook nog de 
droogte. Welkom in de Delta!" 
 
Salmsteke 
Bij recreatieterrein Salmsteke 
staan Romee Kars en Willem Dabekaus-
sen van TNO Geologische Dienst stil bij 
het 3D model dat van de Lekdijk en de 
ondergrond is gemaakt.  

Projectmanager Steef Severijn van 
De Stichtse Rijnlanden vertelt wat er 
allemaal komt kijken bij de combinatie 
dijkversterking, uiterwaardontwikkeling 
en recreatie, in samenwerking met het 
recreatieschap, Staatsbosbeheer en 
Rijkswaterstaat. 
 
De Heul 
Hoogheemraad Constantijn Jansen op 
de Haar vertelt bij de Heul over de be-
tekenis van deze uitwateringssluis uit 
de 16e eeuw. Dit cultuurhistorisch erf-
goed verkeert in slechte staat. Provincie 
Utrecht, gemeente Lopik en het water-
schap willen het gemeentelijke monu-
ment restaureren. Steef Severijn geeft 
aan dat het de bedoeling is om een be-
levingspunt bij de Heul te maken, als 
onderdeel van de dijkversterking. 
 
Kritische bewoners 
Verderop langs de dijk haken verschil-
lende eigenaren van percelen langs de 
dijk aan bij de groep. Zij vragen bij dijk-
graaf Jeroen Haan en hoogheemraad 
Els Otterman aandacht voor de proble-
matiek van de beheerstrook langs de 
dijk, die het waterschap voor de dijk-
versterking wil verwerven. Voor de 
deelnemers aan de Dijk3daagse een 
illustratie van de soms tegenstrijdige 
belangen die spelen bij dijkversterking. 
 
Waterschapsgrens 
De Dijk3daagse eindigt na 60 kilometer 
op de waterschapsgrens in Schoonho-
ven waar hoogheemraad Paul van den 
Eijnden en archivist Olaf van Twist van 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
de Krimpenerwaard de deelnemers har-
telijk verwelkomen. Olaf vertelt aan de 
hand van de twee oude grenspalen iets 
over de geschiedenis van onze beide 
rechtsvoorgangers: Hoogheemraad-
schap Lekdijk Benedendams en Hoog-
heemraadschap van de Krimpener-
waard. Hij eindigt met een toepasselij-
ke uitspraak: Water zoekt altijd zijn ei-
gen grens. Een mooi motto om deze 
wandeltocht mee af te sluiten! 
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En HDSR meldt ook nog……..  
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door Everdien M. Smeenk,  
foto’s uit het vogeldagboek van 
Adri de Groot. 
Zie ook: www.vogeldagboek.nl 

 

 
 
 
 
 
 

Ook al ziet misschien niet iedereen 
reikhalzend uit naar de winter, voor de  
vogelliefhebbers onder ons geldt dit 
zeker niet! Veel vogels uit Scandinavië 
of Oost-Europa ontvluchten de kou en 
zoeken hun heil in streken waar de 
winters zacht zijn en voedsel door-
gaans in overvloed. Diverse soorten 
ganzen, zwanen, eenden, steltlopers 
en zangvogels kunnen wij alleen ’s 
winters waarnemen. Om oververzadi-
ging  te voorkomen zal ik mij beperken 
tot een aantal wintergasten, die in de 
Lopikerwaard en omstreken te ontdek-
ken zijn. 
 
Een van de eerste wintergasten, die al 
eind september in Nederland arriveert, 
is de Smient. Dit is een prachtig eendje 
met een roze buik en een geel voor-
hoofd, die helemaal van de toendra’s 
naar ons komt toegevlogen. Hij wordt 
ook wel fluiteend genoemd, omdat hij 
een prachtig fluitend geluid maakt. Ze 
overwinteren hier vaak in grote groe-
pen van soms wel meer dan duizend 

exemplaren. Op de Nedereindse Plas en 
in het natuurgebied Willeskop kunnen 
wij ze bewonderen! 
 
Een ander heel leuk eendje waar ik in 
oktober al naar begin te ver-
langen is de Brilduiker. De 
naam verraadt al een beetje 
dat deze eendensoort een 
groot deel van zijn leven on-
der water doorbrengt, een 
zogenaamde duikeend. Zijn 
kopje is markant, vanwege 
het gele oog en het witte 
vlekje tussen oog en snavel, 
een soort brilletje dus. Hij 
legt zijn eieren in een boom-
holte, vaak een oud nest van 
een zwarte specht. De jonge 
eendjes moeten dan een paar meter 
naar beneden springen! Er vallen geen 
doden of gewonden, omdat ze door-
gaans op een dik bladerdek landen. 
Daarna wandelen ze vol vertrouwen 
onder toezicht van hun moeder naar 
het water.  
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De Grote Zaagbek broedt niet alleen in 
boomholtes, maar ook in nestkasten en 
zelfs onder huizen! Het is een forse 
eend met een heel wonderlijke rode 
snavel met een haakje aan de punt. Aan 
de binnenkant van de snavel zitten 
tandjes, zodat hij een glibberige vis niet 
meteen weer in het water laat vallen. 
Zijn kop en rug zijn zwart, zijn buik 
roomkleurig, zodat hij ook wel 
‘boterbuik’ wordt genoemd.  

Als je hem ziet zwemmen heeft hij wel 
iets van een duikboot, drijvend op het 
wateroppervlak. Qua duikvermogen 
kan de grote zaagbek trouwens prima 
wedijveren met zo’n duikboot… We 
kunnen deze zaagbekken o.a. bewon-
deren bij Fort Everdingen. 
 
In oktober hoor ik doorgaans vanuit 
mijn bed en tot mijn grote vreugde de 
eerste Kolganzen binnenkomen. Prach-
tige ganzen met een wit bandje om de 
snavel en zwarte strepen op hun buik. 
Ze hebben dan een tocht van een paar 
duizend (!) kilometer achter de rug van-
uit hun broedgebied op de Noord-
Siberische toendra’s.  
 
Kolganzen produceren een hoog geluid, 
heel wat bescheidener dan het luid-
ruchtige gegak van de grauwe gans en 
vliegen in fraaie V-vormen. Ganzen zijn 
niet bij iedereen populair, maar omdat 
80% (!) van de wereldpopulatie kolgan-
zen in Nederland overwintert, zou het 
afschieten van kolganzen streng verbo-
den moeten zijn.  
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foto’s linker kolom: goudplevier 
in zomerkleed (bovenste) en 
winterkleed (onderste) 
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Het kan niet ontkend worden dat ze 
schade berokkenen aan het raaigras 
van de boer, maar de boeren hebben 
recht op compensatie en in maart zijn 
alle kolganzen weer opgehoepeld.  

Een van onze mooiste steltlopers is de 
Goudplevier. Hij broedt helaas niet 
meer in Nederland. Het laatste broed-
geval dateert uit 1974. Grote aantallen 
arriveren hier al vroeg in de herfst, he-
lemaal of gedeeltelijk nog in zomer-
kleed met zwarte karakteristieke buik. 
Massaal strijken ze neer op de Wad-
deneilanden, maar ook in onze omge-
ving, o.a. in Willeskop en omringende 
weilanden, vaak samen met kieviten. Ze 
zien er prachtig uit met hun goudkleuri-
ge geschubde veertjes. Ik heb eens op 
IJsland een dode goudplevier gevon-
den, waar ik drie dagen lang geen af-
stand van kon doen, omdat ik zo onder 
de indruk was van die subtiel gekleurde 
veertjes. En dan hebben ze ook nog 
eens zo’n  ontroerend mooie melan-
cholische roep! 

Ook de Grote Zilverreiger wordt nog 
steeds als wintergast beschouwd, ook 
al broeden er inmiddels een paar hon-
derd paren in Nederland. Het is een 
grote opvallende witte reiger, die in de 
winter overal te zien is zelfs vanuit de 
auto of de trein.  
 
Het is misschien niet bij iedereen be-
kend dat wij de oprichting van Vogelbe-
scherming Nederland aan de zilverrei-
gers te danken hebben. In de 19e eeuw 
was het onder de vrouwen mode om 
bijzondere veren of zelfs hele vogels (!) 
op hun hoed te dragen. 

Een groep vogelliefhebbers gruwde 
dermate van deze verontrustende ont-
wikkeling, dat zij besloten een vereni-
ging op te richten om aan deze praktijk 
een einde te maken. En zo ontstond in 
1899 Vogelbescherming Nederland!  
 

De grote zilverreigers die bij ons de 
winter doorbrengen komen groten-
deels uit Oost-Europa. In de winter lijkt 
het alsof  de opvallende  “witte reigers” 
in Nederland algemener zijn dan blau-
we reigers. Het is een paar keer voorge-
komen dat een gemengd paar van gro-
te zilverreiger en blauwe reiger nako-
melingen heeft voortgebracht. 
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           Het zijn waan-
zinnig mooie  

vogels: een warrige 
kuif, rood, geel, roze, 
wit en zwart in 
hun verenpak. 
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Van de grote zilverreiger naar het sijsje 
is wel een erg grote stap! Het sijsje is 
slechts 11-12 cm, prachtig geelgroen 
getekend en hoort bij de vinken. Je ziet 
ze in de winter vaak foerageren hoog in 
de elzen, waar ze de zaadjes uit de el-
zenproppen peuteren. Ze hangen daar-
bij vaak als ware acrobaten onderste-

boven en zijn dan voortdurend met el-
kaar in gesprek. Sijsjes opereren altijd 
in groepen, vaak samen met die kleur-
rijke puttertjes. Ze zijn in onze omge-
ving overal te vinden waar elzen staan, 
zelfs in tuinen. Ook in de bossen zijn ze 
te zien, met name in lariksen.  
 
Voor mij is een van de hoogtepunten 
van de winter het zien van een pestvo-
gel! Helaas is deze vreugde mij niet 
jaarlijks gegund, omdat pestvogels zo-
genaamde invasievogels zijn. Dit wil 
zeggen dat ze het ene jaar in grote aan-
tallen in ons land opduiken en daarna 
weer jaren kunnen wegblijven. Zijn de 
bessen schaars in Scandinavië dan zak-
ken ze af naar het zuiden om zich aan 
onze bessenvoorraad te laven. Het zijn 
waanzinnig mooie vogels: een warrige 
kuif, rood, geel, roze, wit en zwart in 
hun verenpak. Pestvogels werden vroe-
ger geassocieerd met onheil, omdat 
hun komst even onvoorspelbaar was als 
de pest. Vandaar hun naam. 
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Dit overzicht van wintergas-
ten is verre van volledig. 
Mocht je geboeid zijn ge-
raakt dan kan je zelf op zoek 
gaan naar o.a. koperwiek, 
kramsvogel, keep, pijlstaart 
en nonnetje, allemaal soor-
ten die ’s winters  in onze 
omgeving te zien zijn.  De 
online vogelgids van Vogel-
bescherming Nederland 
www.vogelbescherming.nl 
kan je bij je zoektocht be-
hulpzaam zijn!  
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Mijn laatste wintergast, de 
klapekster, mag ik jullie niet 
onthouden, ook al is deze niet 
in onze omgeving te zien en 
zullen wij voor hem naar het 
Leersumse Veld moeten afrei-
zen. De klapekster is een heel 
bijzondere lichtgrijze, zwart-
witte vogel met een minuscuul 
haakje aan zijn snavel, helaas 
ook als broedvogel uit Neder-
land verdwenen. Hij brengt 
hier in zijn eentje de winter 
door, zit altijd boven in het 
topje van een boom, speurend 
naar een muis, kikker of zang-
vogel. Lukt het hem een prooi 
te vangen en heeft hij op dat 
moment geen honger, dan 
spietst hij de prooi aan een 
doorn van een boom of struik, 
zodat hij op een later moment 
altijd wat te eten heeft. Van 
deze opgespieste prooien zijn 
prachtige, soms wat bloederi-
ge,  foto’s op het internet te 
vinden.  

http://www.vogelbescherming.nl
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door Jeanet van Zoelen,  
medewerker Vogelbescherming 
Nederland 

 

 

 

 

 

Wilt u eens zo’n mooie 
spreeuwenshow 
zien? Hier staat precies 
beschreven waar u een 
goede kans maakt. 
www.vogelbescherming.nl
/actueel/bericht/in-de-
wolken-met-spreeuwen 
 
 

U bent gaar en op weg naar huis, staat 
buiten op Utrecht Centraal, kijkt niets 
vermoedend omhoog en… ziet plots-
klaps een spreeuwenwolk door de 
lucht wervelen. Wat een show! Dat 
geeft de burger moed. Ze doen het 
niet voor ons, maar waarom wel? En 
waarom knallen ze nooit tegen elkaar?  
 
In de herfst zijn er grofweg even-
veel spreeuwen als mensen in ons land, 
wist u dat? Miljoenen vogels arriveren 
dan uit Rusland en Scandinavië om hier 
te overwinteren (blijkbaar stelt onze 
winter niks voor in het vergelijk). In de 
avondschemering wervelen ze als één 
lichaam door de lucht. Alsof ze elkaars 
gedachten lezen, of instructies krijgen 
van een leider, maar dat is natuurlijk 
niet zo. Het is verbazingwekkend hoe ze 
dat écht doen.  
 
Drie redenen om te zwermen 
De spreeuwen hebben drie redenen om 
met z’n allen bij elkaar te vliegen. Eén: 
aan het eind van de dag verzamelen ze 
zich om te slapen en zo’n grote wolk 
valt op en wijst soortgenoten de weg. 
Samen overnachten is nu eenmaal veili-
ger, want meer ogen hebben de vijand 
sneller in beeld. Ten tweede is het voor 
een sperwer moeilijker een spreeuw te 
pakken uit een verwarrend bewegende 
zwerm. Ten slotte kunnen de spreeu-
wen elkaar ’s ochtends weer volgen 
naar goede voedselplekken.  
 
Knap: geen botsingen 
Zwermende spreeuwen botsen niet en 
dat is knap. Prof. dr. Charlotte Hemel-
rijk (RUG) heeft met een model onder-
zocht hoe dat in zijn werk kan gaan. Het 
blijkt dat spreeuwen allemaal even snel 
vliegen (zo’n 36 km/u), want remmen 
of versnellen kost te veel energie. Dat 
maakt het al makkelijker, want bots 
maar eens met iemand die precies even 

hard gaat. Dat kan alleen als je de bocht 
om gaat.  
 
Zeven buurvogels 
Omdat spreeuwen boven hun slaap-
plaats zwermen, moeten ze toch gere-
geld een bochtje maken. Daar hebben 
ze gelukkig ook een bots-vrije oplossing 
voor: ze houden maximaal zeven buur-
vogels in de gaten en zorgen dat ze 
daar niet tegenaan vliegen. Als een 
paar spreeuwen van koers veranderen, 
dan verspreidt die beweging zich dus 
door de hele wolk, omdat ze zich alle-
maal razendsnel aanpassen aan die ze-
ven buren.  
 
Hoe vormen in zwermen spreeuwen 
ontstaan 
Die prachtige vormen in spreeuwen-
wolken kunnen volgens het model van 
Hemelrijk dus simpelweg ontstaan 
doordat de spreeuwen: 1. samen willen 
vliegen en bochten maken boven een 
slaapplaats 2. niet willen botsen 3. alle-
maal even snel gaan en 4. zeven buur-
vogels in de gaten houden. Daar is geen 
telepathie of leiderschap voor nodig. 
Bijvoorbeeld: voorbij de grens van de 
slaapplaats draaien de voorste vogels 
om, terwijl de achterste nog even door-
vliegen, maar langzaam sijpelt die ver-
andering door via het zeven-buren prin-
cipe en draaien ook de achterste vogels 
om. Hierdoor ontstaat een verdikking in 
de zwerm. 
 
Tijdens zo’n draai, kan een vogel die 
naast je vliegt, ineens je voorganger 
worden, waardoor de zwerm ook weer 
van vorm verandert. En als vogels een 
bocht nemen, hellen ze voorover en 
zakken een beetje naar beneden, waar-
door er een verticale beweging in de 
zwerm ontstaat. Vooral bij grote groe-
pen (2000 vogels of meer) ontstaan zo 
ingewikkelde vormen. 
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Waarom zwermende 

spreeuwen nooit botsen 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/in-de-wolken-met-spreeuwen
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/in-de-wolken-met-spreeuwen
http://www.vogelbescherming.nl/spreeuw
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Bericht van  
Vogelbescherming  
Nederland 

 
 
 
 
 
 
 
De grutto is en blijft een 
zorgenkindje van de Ne-
derlandse natuurbescher-
ming. De achteruitgang is 
al tientallen jaren aan de 
gang, waardoor het aan-
tal broedparen in Neder-
land nu al met twee der-
de is afgenomen ten op-
zichte van dertig jaar ge-
leden. De soort neemt 
met meer dan 5% per jaar 
af (bron: Sovon Vogelon-
derzoek Nederland) en 
staat op de Rode lijst van 
Nederlandse broedvogels.  
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De achteruitgang van de grutto – onze 
nationale vogel –  is niet gestopt on-
danks het weidevogelbeleid van de 
minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) en daartoe ver-
strekte subsidies. Deze ontwikkelingen 
zijn voor de Algemene Rekenkamer 
aanleiding tot zorg over de effectiviteit 
van het weidevogelbeleid voor de 
grutto en gaat daarom hier onderzoek 
naar doen. Vogelbescherming juicht 
dit toe.  
 
Ecologische effectiviteit onduide-
lijk 
Agrarisch natuurbeheer vindt in ons 
land al sinds de jaren tachtig plaats. 
Met als doel om de natuur en het land-
schap van het boerenland te bescher-
men, waaronder weidevogels als schol-
ekster, kievit en grutto. De effectiviteit 
van dit agrarisch natuurbeheer (ANLb) 
staat al langere tijd ter discussie. Het 
ministerie van LNV zelf heeft vorig jaar 
al een tussentijdse evaluatie uit laten 
voeren om te kijken of het huidige stel-
sel werkt. 
Vogelbescherming was niet tevreden 
over deze evaluatie, vooral omdat het 
geen uitsluitsel geeft over de ecolo-
gische effectiviteit ervan. Of het écht 
werkt dus. Dit terwijl uit de Boeren-
landvogelbalans van Sovon Vogelonder-
zoek Nederland blijkt dat de meeste 
boerenlandvogels nog steeds achteruit-
gaan in aantal, ondanks alle inspannin-
gen van de overheid en boeren. 
 
Wat werkt wel? 
Bovendien is binnen het ANLb het niet 
helder welke beheer- en beschermings-
maatregelen genomen moeten worden 
en hoeveel geld er nodig is om de soor-
ten van de Vogel- en Habitatrichtlijn te 
beschermen. Ofwel: in gunstige staat 
van instandhouding te houden of te 

brengen. Voor de bescherming van die 
soorten, waaronder grutto, heeft Ne-
derland internationale verplichtingen. 
Maar deze worden nu niet nageleefd. 
Uit de evaluatie bleek wél duidelijk dat 
het ANLb, ook na het uitvoeren van de 
voorgestelde verbeteringen, onvol-
doende zal zijn om de negatieve trends 
van deze soorten te keren. Voor boe-
renlandvogels is veel meer nodig. Vo-
gelbescherming pleit daarom voor het 
aanwijzen van weidevogelkerngebie-
den, waar beheer gericht op weidevo-
gels het primaire doel is. Het ANLb 
moet met prioriteit in en rond deze ge-
bieden ingezet worden. Belangrijke 
aanvullende voorstellen zijn verder een 
gebiedsgerichte aanpak met inzet op 
inrichtingsmaatregelen, op doelsoorten 
afgestemd peilbeheer en predatiebe-
heer. 
 
Financiering Aanvalsplan Grutto 
nog niet rond 
Deze voorstellen komen ook terug in 
het  Aanvalsplan Grutto. Dit plan is 
door zowel de minister als de Tweede 
Kamer omarmd en een deel van de fi-
nanciële middelen uit het Gemeen-
schappelijk Landbouwbeleid (GLB) van 
de Europese Unie kan hiervoor ingezet 
worden. Maar dat is niet voldoende; 
structurele financiering ontbreekt nog 
altijd en het ministerie en de provincies 
wijzen voor de 
invulling hier-
van naar el-
kaar.  
 
Dat terwijl het 
plan alleen 
effectief kan 
zijn voor de 
grutto als deze 
volledig wordt 
uitgevoerd. 

Vogelbescherming blij met  
Rekenkameronderzoek naar  
effectiviteit weidevogelbeleid 

https://www.vogelbescherming.nl/grutto
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/boerenlandvogelbalans-2020-desastreuze-achteruitgang
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/boerenlandvogelbalans-2020-desastreuze-achteruitgang
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/?tag=aanvalsplangrutto
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Lees meer over het Aanvals-
plan Grutto op: 
www.vogelbescherming.nl/
actueel/?
tag=aanvalsplangrutto 

 
 
Op initiatief van de provin-
cie Utrecht is het Platform 
Kleine Landschapselemen-
ten in 2017 opgericht met 
negen partijen. Het 
platform is inmiddels ge-
groeid naar 23 partijen. De 
afgelopen twee jaar zijn via 
het platform 120 elementen 
in het landelijk gebied aan-
gelegd of hersteld. Ook 
heeft het platform 
de Landschapswijzer  (zie 
elders in dit Magazine) ont-
wikkeld. 
 
Voor nieuwe elementen op 
het grondgebied van de ge-
meenten Lopik, Montfoort, 
Oudewater en IJsselstein 
kunt u contact opnemen 
met de Agrarische Natuur-
vereniging Lopiker-
waard  via  
info@anvlopikerwaard.nl  
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Internationale verplichtingen  
Het gebrekkige beleid van de Neder-
landse overheid is aanleiding geweest 
voor Vogelbescherming om een klacht 
in te dienen bij de Europese Commissie. 
Deze kan op basis van de klacht een 
inbreukprocedure tegen Nederland 
starten en opdragen haar internationa-
le verplichtingen alsnog na te komen. 
De procedure loopt nog en de Europese 
Commissie houdt druk op de Neder-
landse overheid om te zorgen dat Ne-
derland werk maakt van het behoud en 
herstel van de weidevogels. 

Reden temeer voor Vogelbescherming 
om blij te zijn met de aandacht van de 
Algemene Rekenkamer voor de weide-
vogels. Het onderzoek zal zich toespit-
sen op de organisatie van het weidevo-
gelbeleid, op de hoeveelheid subsidie-
uitgaven die zijn besteed aan weidevo-
gelbeheermaatregelen in de jaren 2001
-2020, op de effectiviteit van de maat-
regelen en op de uitvoering van de wei-
devogelbeheermaatregelen door agra-
riërs.  
In december worden de onderzoeksre-
sultaten verwacht. 

De 23 partners van het Platform Kleine 
Landschapselementen hebben voort-
zetting van hun samenwerking symbo-
lisch bekrachtigd door het aanplanten 
van een hoogstamboomgaard in Drie-
bergen.  
 
De provincie Utrecht stelt voor de ko-
mende twee jaar 600.000 euro be-
schikbaar voor de aanleg en het be-
houd van kleine landschapselementen 
(KLE). Dat zijn beplantingen in het lan-
delijk gebied die goed zijn voor de bio-
diversiteit en het landschap een karak-
teristieke uitstraling geven. Met het 
geld kan het platform ook de komende 
jaren aan de slag.  
 
Het Platform Kleine Landschapselemen-
ten bestaat uit de provincie Utrecht, 
zestien Utrechtse gemeenten, Land-
schap Erfgoed Utrecht, Utrechts Parti-
culier Grondbezit en vier Agrarisch Col-
lectieven. De aanleg van kleine land-
schapselementen is van meerwaarde 
voor de landschappelijke en natuurlijke 
kwaliteit. Het gaat bijvoorbeeld om de 
aanleg van poelen, lanen, knotwilgenrij-
en en houtwallen. Een poel is een be-
langrijke kraamkamer voor libellen, een 
houtwal biedt beschutting aan zangvo-

gels en een bomenrij zorgt voor be-
schutting voor vee in de zomer. 

Een klein landschapselement heeft vaak 
ook cultuurhistorische waarde voor het 
landschap. Een poel werd bijvoorbeeld 
vroeger gebruikt als drinkbron voor het 
vee en knotwilgen waren belangrijke 
herkenningspunten in het landschap. 
Deze elementen karakteriseren het 
Utrechtse landschap en zijn daarom van 
waarde voor het landelijk gebied. 
 
Verlenging samenwerking 
De beschikbare 600.000 euro is voor de 
periode tot en met 2023. De samen-
werkingspartners hebben bij het ver-
lengen van de samenwerking besloten 
om sowieso tot en met 2024 samen op 
te trekken voor kleine landschapsele-
menten. De uitvoering verloopt via 
agrarische collectieven. Grondeigena-
ren kunnen een aanvraag doen bij het 
agrarisch collectief in hun gebied. Via 
het platform krijgen aanvragers hulp bij 
het ontwerp, de financiering en de aan-
leg van hun landschapselement. Het 
aanleggen en herstellen van land-
schapselementen kan zowel in agrari-
sche- als natuurgebieden en op land-
goederen. 

Voortzetting samenwerking 
voor verbetering van het 
Utrechtse landschap 

https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/natuur-en-landschap/landschapswijzer/
https://www.anvlopikerwaard.nl/contact/
https://www.anvlopikerwaard.nl/contact/
https://www.anvlopikerwaard.nl/contact/
mailto:info@anvlopikerwaard.nl
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foto boven: Polder Gerverscop 
en Zegveldse weg 
 
 
 
 

Redactie:  
We nemen een kijkje 
in een ander gebied, 
niet ver bij de Lopiker-
waard vandaan. Een 
gebied met dezelfde 
uitdagingen. Lees hoe 
ze het daar aanpak-
ken.  

December 2020 heeft een groep boe-
ren en burgers in het buitengebied 
rond de polders Gerverscop en Breudijk 
(specifiek de wegen Gerverscop, Ro-
dendijk, Zegveldseweg), de handen in-
eengeslagen om samen te werken als 
gebiedscoöperatie ‘Ons Polderhart’. De 
coöperatie bestaat nu uit ruim 10 actief 
deelnemende huishoudens die wonen 
en werken in de polder en heel veel 
enthousiaste overige bewoners. De pol-
ders liggen in Harmelen, gemeente 
Woerden. 
 
De coöperatie wil de agrarische-, cul-
tuurhistorische, natuur- en recreatie-
eigenschappen van het gebied duur-
zaam ontwikkelen, beheren en behou-
den en daartoe als bewoners en onder-
nemers samen zelf een visie ontwikke-
len en de regie voeren. De energietran-
sitie is hierbij het meest urgente vraag-
stuk van deze tijd en ook in onze pol-
der. Net zoals alle gemeenten moet ook 
Woerden een bijdrage leveren aan de 
energietransitie.                                                                     
“Dit was dan ook de directe aanleiding 
voor de initiatiefnemers. In de polders 
spelen rond dit onderwerp verschillen-
de belangen. “Een energieproject is 
voor de agrariërs een mogelijk kans 
voor extra inkomsten. Daar tegenover 
staat dat de polders in de huidige staat 
uniek zijn. Dat vraagt om een goede 
afweging van de impact en belangen”, 
aldus de provinciale vertegenwoordiger 
die Ons Polderhart met advies bijstaat. 

Sinds de start zijn diverse gesprekken 
geweest met de gemeente Woerden 
over de beleidsnota waarin de gemeen-
te Woerden de energiestrategie voor 
de komende tien jaar vastlegt. De co-
öperatie wordt gezien als serieuze ge-
sprekspartner waarin boeren en bur-
gers samenwerken. In die gesprekken 
werd duidelijk dat de gemeente voorlo-
pig geen grote windmolens in deze pol-
ders voorziet. Dat haalde wat druk van 
de ketel en gaf tegelijkertijd energie om 
aan andere, meer in deze polder pas-
sende energieprojecten te werken.  
 
En zoals een van de oprichters het zo 
mooi zegt:” ‘We zien als inwoners en 
ondernemers dat er in onze polders 
veel kansen liggen. Daarbij gaan de 
grond en een duurzame toekomst ons 
aan het hart. Dat gaat niet alleen over 
de manier waarop we boeren. We kij-
ken breder. Hoe laten we de natuur 
groeien en bloeien, hoe houden we 
onze cultuurhistorie in stand, of zorgen 
we ervoor dat je hier ook je vrije tijd 
door kunt brengen? Bovendien is het 
voor ons belangrijk dat we zélf mee-
denken en meebeslissen over de toe-
komst in ons gebied, voordat anderen 
dat voor ons doen. Dat krijg je als indi-
viduele boer of als burgers alleen niet 
zo makkelijk voor elkaar.” 
 
Zo pakt Ons Polderhart diverse pro-
jecten op zoals “Zon op dak voor grote 
daken en voor kleine daken”,  

Een initiatief met gevolgen 

Ons Polderhart 
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foto hierboven: “Zon op dak”, 
het grootste en eerste project 
van de coöperatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto rechts, de initiatiefnemers 
op de oprichtingsbijeenkomst  
 
 
 
 
 
foto: asbestverwijdering 
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“Verwijdering asbestdaken”(om zon op 
dak mogelijk te maken), “kleine wind-
molens “, “Bloeiende bermen” voor 
biodiversiteit. Op deze wijze wordt ge-
probeerd hier eigen invulling aan het 
beleid te geven en de regie in eigen 
hand te houden. 
 
Meer dan alleen het energievraagstuk                                                                                                             
Ons Polderhart is dus niet alléén opge-
richt voor het energievraagstuk, maar 
voor alle zaken die onze polder beter 
en mooier kunnen maken. Het project 
“bloeiende bermen” is daar een goed 
voorbeeld van. Maar er zijn talloze an-
dere onderwerpen die in de toekomst 
opgepakt zouden kunnen worden zoals 
onderzoeken van de mogelijkheden 
voor toerisme, de verbetering van de 
biodiversiteit, het realiseren van een 
voedselbos, aanpak van bodemdaling 
of gezamenlijk optreden als er proble-
men ontstaan zoals bij het glasvezelnet 
of verkeersdrukte. Goed nabuurschap 
speelt hierin een grote rol. Bewoners 
willen samenwerken, boeren en bur-
gers, en iedereen, alleen dan bereik je 
immers meer.  

Een goede leefomgeving in onze polder 
is voor eenieder heel belangrijk. De 
boeren vervullen een belangrijke rol in 
de ontwikkeling en het behoud van de 
polder en zij moeten een goede boter-
ham kunnen verdienen. En tegelijkertijd 
moet de pracht van de natuur, en de 
rust in deze polder behouden blijven. 
 
De coöperatie zet zich in om zon op dak 
voor alle boeren en burgers in de pol-
der mogelijk te maken.  
Met verreweg het grootste project, na-
melijk alternatieve energie opwekken 
via zonnepanelen op grote en op kleine 

daken, zal Ons Polderhart een klimaat-
positieve energieslag maken, die het 
polderlandschap én boeren én burgers 
ten goede kan komen.  
 
Ons Polderhart heeft begin dit jaar bij 
de Provincie Utrecht een startsubsidie 
aangevraagd en gekregen. Hiermee 
werd een op energie gebied ervaren 
projectmanager aangetrokken. In juni 
2021 heeft hij 5 informatieavonden ge-
organiseerd, voor boeren en burgers, 
verdeeld in “grote daken” en in “kleine 
daken”. Hiervoor was veel belang-
stelling. Dit resulteerde in 32 potentiële 
deelnemers voor het vervolg: het haal-
baarheidsfase onderzoek van het Zon 
op dak-project. 70% van de grote daken 
in ons gebied wilden meedoen. 16 
boerderijen wilden ervoor gaan, samen 
hebben zij een potentieel van 4.800 
panelen! Gedurende de haalbaarheids-
fase moest blijken of al deze deelne-
mers daadwerkelijk kunnen en willen 
overgaan tot het leggen van honderden 
zonnepanelen op hun staldaken. En er 
zijn ook 16 deelnemers voor zonnepa-
nelen op woningen. 
 
3000 panelen! 
Na een laatste infoavond in de gemeen-
teraadszaal bleek dat in ieder geval 8 
boeren in aanmerking konden komen 
voor de SDE++ subsidie, dit is de subsi-
die voor grote daken. In totaal zou dat 
goed zijn voor 3000 (!) panelen. Diverse 
anderen bewoners met minder grote 
daken, kunnen in aanmerking komen 
voor de zogenaamde salderingsrege-
ling. In het project wordt samenge-
werkt met gemeente Woerden en Ste-
din. 
 
Windenergie                                                                                                                                                                
In 2022  gaat Ons Polderhart ook met 
windenergie aan de slag. Maar dan wel 
met kleine windmolens. Diverse geïnte-
resseerden hebben zich inmiddels ge-
meld. Door middel van een excursie 
naar een kleine windmolen en informa-
tie-uitwisseling zullen de deelnemers 
verder geïnformeerd worden over alle 
aspecten van deze vorm van energieop-
wekking. 
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foto hiernaast: voorlichting aan 
bewoners, boeren en burgers 

 
 
 

foto hierboven: een klein wind-
molentje zoals ze langzamer-
hand een vertrouwd beeld wor-
den 
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Asbestverwijderingsproject 
Diverse daken van boeren en burgers 
zijn nog van asbest. Een aantal daarvan 
is ook geschikt voor het project Zon op 
Dak. Het is noodzakelijk dat dan eerst 
de asbestdaken vervangen worden. 
Sowieso is het beleid van de overheid 
de asbestdaken te vervangen. Ook ver-
zekeraars dringen hierop aan bij de ei-
genaren.  Om dit te stimuleren heeft de 
provincie Utrecht een subsidieregeling 
opengesteld waarbij de helft van het 
onderzoek van het asbest dak door hen 
wordt vergoed.  
Ons Polderhart wil de boeren en bur-
gers ook hierin helpen met begeleiding 
en ondersteuning. Er is belangstelling 
om gezamenlijk tot aanbesteding van 
het verwijderen van de asbestdaken 
over te gaan.  
Inmiddels zijn de werkzaamheden be-
gonnen bij een van de boeren die ook 
aan zon op dak meedoen. 
 
Bloeiende Bermen                                                                                                                                                   
Om meer biodiversiteit in onze polder 
te krijgen, alle dieren en insecten zoals 
hommels en bijen meer ruimte te bie-
den, wil Ons Polderhart de polder 
“opfleuren”. Daarom is het project 
Bloeiende Bermen gestart. Dit project 
duurt als project 2 jaar, daarna wordt 
geëvalueerd om te beslissen of men dit 
wil continueren. Inmiddels gaan 9 be-
woners meedoen. De eerste paal die 
aangeeft dat een contract is gesloten 
met de gemeente, is geslagen. Eigenlijk 
houdt dat in: hier wordt niet gemaaid 
door de gemeente. Ons Polderhart is 
aangesloten bij Praktijknetwerk Bloei-
ende Bermen. 

Inmiddels heeft de gemeente bekend-
gemaakt dat de Woerdense bermen 
voortaan niet meer gemaaid worden in 
mei. Een niet gemaaide berm in mei 
trekt meer bijen, hommels en vlinders.  
 
Het mes snijdt aan twee kanten, meer 
biodiversiteit, hoger gras dus minder 
droog, minder kosten voor gemeente. 
Drie kanten dus …… 
 
Ook hoopt Ons Polderhart een gratis 
AED te krijgen. Omdat in onze polder 
geen AED aanwezig is en er wel zo’n 70 
aangesloten adressen aan de lange 
straten zijn gelegen heeft Ons Polder-
hart bij de Jacco Versluisstichting Woer-
den gevraagd plaatsing van een AED 
mogelijk te maken. Deze stichting is 
opgericht naar aanleiding van het 
vroegtijdig overlijden van de kopman 
van het wielerpeloton Woerden en or-
ganiseert fonds wervende wielerclas-
sics. 
 
En dat allemaal in krap een jaar! 
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Handig! 
De Landschapswijzer is 
een informatiebron voor 
iedereen die bomen of 
struiken wil herkennen, wil 
weten waar bomen en 
struiken het beste aange-
plant kunnen worden om 
de straat of buurt te  
verfraaien. 
 

Bestellen? 
Je kunt de landschapswij-
zer gratis bestelen via  
info@landschaperfgoedutrecht.nl  
 
 

 

 

Urgenda roept op 
 
 

Meld je hier aan: 
meerbomen.nu 
 
 
 
 

Iedereen die een dag-
je komt helpen oog-
sten, mag zelf ook een 
boom mee naar huis!  
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Wil je weten hoe je de omgeving kunt 
vergroenen? De Landschapswijzer is 
een informatiebron voor iedereen die 
bomen of struiken wil herkennen, we-
ten waar ze het beste aangeplant kun-
nen worden en welke soorten bijdra-
gen aan de biodiversiteit.  Je leest er 
ook over de beste groeiplaats, de 
bloeitijd en of delen van bomen en 
struiken eetbaar zijn. 
 
Verschillende functies 
Bomen en struiken kunnen de tuin, het 
park of het erf verfraaien of als land-
schapselement aangelegd worden. 
Voorbeelden van landschapselementen 

zijn knotbomen, houtwallen en houtsin-
gels. Deze komen veel voor en zijn ken-
merkend voor het Utrechtse landschap. 
Bomen en struiken zijn ook belangrijk  
voor de biodiversiteit, kunnen zorgen 
voor een betere bodemstructuur en 
verkoeling geven in de zomer. 

Landschapswijzer 
Wegwijs met bomen en struiken in de provincie  

WE GAAN ÉÉN MILJOEN BOMEN PLAN-
TEN! DOE JE MEE? 
In 2030 moet de wereldwijde ontbos-
sing stoppen, dat is afgesproken op de 
Klimaattop in Glasgow. Maar stoppen 
met kappen is niet voldoende: we heb-
ben méér groen nodig. Om CO2 vast te 
leggen, steden te verkoelen en de bio-
diversiteit te verhogen. 
Daarom planten wij met Meer Bomen 
Nu één miljoen bomen en struiken in 
vijf maanden tijd. 
Begin november zijn we gestart. In het 
hele land verzamelen vrijwilligers jonge 
boompjes en struiken op plekken waar 
ze niet welkom zijn, of in overdaad aan-

wezig zijn. We hebben (in vier dagen 
tijd!) plek gevonden voor één miljoen 
van deze bomen, bij 1.100 boeren en 
burgers. Zo kunnen veel van de boom-
pjes gelijk weer de grond in, op hun 
nieuwe plek waar ze welkom zijn.  
 
Eén miljoen bomen: daar hebben we 
heel wat extra hulp bij nodig. Doe je 
mee? De hele komende winter kun jij 
helpen door je aan te melden bij Meer 
Bomen Nu om een dagje handen uit de 
mouwen te steken, een oogstlocatie 
aan te melden, bomen te chauffeuren, 
of te helpen met het enthousiasmeren 

van gemeenten en boswachters.  

mailto:info@landschaperfgoedutrecht.nl
https://urgenda.us1.list-manage.com/track/click?u=91ffff7bfd16e26db7bee63af&id=611d16edb9&e=ba87085060
https://urgenda.us1.list-manage.com/track/click?u=91ffff7bfd16e26db7bee63af&id=611d16edb9&e=ba87085060
https://urgenda.us1.list-manage.com/track/click?u=91ffff7bfd16e26db7bee63af&id=f247ffdd65&e=ba87085060
https://urgenda.us1.list-manage.com/track/click?u=91ffff7bfd16e26db7bee63af&id=f247ffdd65&e=ba87085060


 

42 

Bericht van 16 samenwer-
kende Utrechtse gemeenten 
(U16) 
 

Meer informatie (o.a. een 
samenvatting en een vi-
deo) op 
www.utrecht10.nl/
themas/irp/ 
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Met onder andere 80.000 nieuwe ar-
beidsplaatsen, 4.000 hectare nieuw 
natuur- en recreatiegebied en 125.000 
nieuwe huizen willen zestien gemeen-
ten in de regio Utrecht zorgen dat de 
regio klaar is voor 2040. Dit staat in 
het visiedocument dat deze gemeen-
ten naar de gemeenteraden sturen. De 
regio heeft in de afgelopen jaren een 
visie ontwikkeld op gebied van wonen, 
werken, mobiliteit, groen, energie en 
gezondheid voor de periode tot 2040. 
Deze visie vormt een antwoord op de 
groeiende vraag naar woningen in de 
regio en grote maatschappelijke opga-
ven op onder andere klimaatverande-
ring. 

Plek voor iedereen 
‘De regio Utrecht is fantastische plek 
om te leven. We hebben een prachtige 
natuur, mooie dorpen en steden met 
veel cultuurhistorie. Dat willen we be-
houden, en daarnaast ruimte maken 
voor die nieuwe maatschappelijke op-
gaven.  
Door slim om te gaan met onze ruimte 
kunnen we hier een plek voor iedereen 
maken en waar iedereen een goed le-
ven kan hebben’, zegt Sander Jansen, 
wethouder in Zeist en samen met de 
Utrechtse wethouder Klaas Verschuure 
bestuurder in de regio voor het zoge-
noemde Integraal Ruimtelijk Perspec-
tief (IRP). 
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Integraal Ruimtelijk Perspectief: 
regio Utrecht neemt regie op  
woningcrisis, bereikbaarheid en 
behoud van karakter 
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Op deze wijze 
kan er slim en  

(multi-)functioneel ge-
bruik gemaakt wor-
den van ruimte én is 
er voldoende slag-
kracht om de plannen 
te realiseren in nauwe 
samenwerking 
met Provincie en 
Rijk.  

Over het Integraal Ruimtelijk Perspec-
tief 
In het Integraal Ruimtelijk Perspectief 
worden de grote uitdagingen omschre-
ven waar de regio voor staat en welke 
keuzes daarin gemaakt worden. Uitda-
gingen zoals het zorgen voor voldoende 
woningen, dat de regio bereikbaar 
blijft, van duurzame energie wordt 
voorzien en dat de landschappen in de 
regio behouden blijven. ‘We moeten 
goed voorbereid zijn op de grote opga-
ven en veranderingen in onze regio, en 
tegelijkertijd de kwaliteit, karakter en 
kracht van onze regio behouden en ver-
sterken. Onze regio geeft hiermee het 
visitekaartje af”, aldus Verschuure. 
 
Het Integraal Ruimtelijke Perspectief is 
een samenwerking tussen 16 colleges 
van Burgemeesters & Wethouders van 
de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ron-
de Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, 
Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, 
Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heu-
velrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duur-
stede, Woerden en Zeist. Ook de Pro-
vincie Utrecht, waterschappen en vele 
experts hebben meegeholpen aan dit 
IRP. Er vonden binnen de gemeenten 
de afgelopen jaren gesprekken plaats 
met inwoners, bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties over de wensen, 
behoeftes en opgaven waar elke indivi-
duele gemeente voor staat. Dit is door 
de gemeenten ingebracht en afgewo-
gen om tot de beste regionale visie en 
strategie te komen. 

Samen sterker 
Het is belangrijk om als zestien ge-
meenten samen te beslissen over hoe 
we deze uitdagingen aangaan, legt Jan-
sen uit: ‘De optelsom van de wensen is 
op veel plekken groter dan de ruimte 
die we hebben. Als iedere gemeente 
bouwt aan haar eigen toekomst, lopen 
we tegen de grenzen van onze beschik-
bare ruimte aan.’ Een gezamenlijke vi-
sie leidt aantoonbaar tot duidelijke en 
scherpe keuzes die lokale, regionale én 
nationale opgaven met elkaar verbin-
den.  
 
Op deze wijze kan er slim en  
(multi-)functioneel gebruik gemaakt 
worden van ruimte én is er voldoende 
slagkracht om de plannen te realiseren 
in nauwe samenwerking met Provincie 
en Rijk. Jansen en Verschuure noemen 
deze Utrechtse integrale en regionale 
samenwerking dan ook uniek in Neder-
land. 
 
Aankomende maanden wordt het Inte-
graal Ruimtelijk Perspectief behandeld 
in de zestien gemeenteraden. Als deze 
met het IRP instemmen wordt in de 
gemeenten samen met inwoners, on-
dernemers, maatschappelijke instellin-
gen en overheden gewerkt aan de uit-
voering.  
De regio wil elkaar ook hierin vast blij-
ven houden en schouder aan schouder 
staan om de grote regionale, en tegelij-
kertijd nationale, opgaven aan te pak-
ken. 
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uit: HDSR Actueel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In het gebied van 

de Stichtse Rijn-
landen zijn meerdere 
watergangen in het 
onderzoek als geheel 
goed beoordeeld, 
maar de boerensloot 
in Montfoort scoorde 
een 10 voor bele-
vingswaarde.  
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Uit het landelijk burgeronderzoek ‘Vang 
de watermonsters’ van Natuur & Milieu 
is de levendige boerensloot in 
Montfoort naar voren gekomen als een 
waterparel met een goede waterkwali-
teit en met veel verschillende soorten 
waterdieren. In dit onderzoek zijn in 
totaal tien wateren in Nederland gese-
lecteerd waar het goed gaat met de 
waterkwaliteit en die positief worden 
beleefd door omwonenden. Deze tien 
wateren kunnen als voorbeeld dienen 
om meer waterparels in Nederland te 
realiseren. 
 
Meer waterparels 
De tien deelnemende waterschappen 
hebben uit de wateren die in het bur-
geronderzoek het beste scoorden 10 
waterparels gekozen. Deze waterparels 
liggen verspreid over Nederland in zo-
wel natuur-, stedelijke als agrarische 
gebieden. De gevonden waterparels 
laten zien dat het op veel meer plekken 
mogelijk is om waterparels met een 
rijke biodiversiteit en een goede water-
kwaliteit te realiseren. 
In het gebied van de Stichtse Rijnlanden 
zijn meerdere watergangen in het on-
derzoek als geheel goed beoordeeld, 
maar de boerensloot in Montfoort 
scoorde een 10 voor belevingswaarde. 
Een goede reden dus om deze boeren-
sloot te selecteren als waterparel. 
 
Wat is een goede waterkwaliteit? 
Een goede waterkwaliteit is te herken-
nen aan helder water met veel verschil-
lende waterplanten. Daarnaast leven er 
in water met een goede waterkwaliteit 
veel soorten waterdiertjes. Veel water-
planten en dieren zijn tekenen van een 
goede biodiversiteit. 
We zijn natuurlijk heel trots op de slo-
ten die goed gescoord hebben in het 
onderzoek. Maar ook toont het onder-
zoek aan dat de meeste sloten nog niet 
op orde zijn. Daarom zet De Stichtse 
Rijnlanden zich volop in om te werken 
aan schoon en gezond water. De afge-

lopen jaren is al veel gedaan om het 
water schoner en leefbaarder te maken 
voor planten en dieren. Bijvoorbeeld 
door de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers en vispassages. Dat heeft op 
deze plekken geleid tot een aanzienlijke 
verbetering. Maar er moeten nog grote 
stappen gezet worden, zodat er op veel 
meer plekken waterparels ontstaan en 
de doelen van de Europese Kader Richt-
lijn Water (KRW) in 2027 behaald wor-
den. 
 
Verbeteren waterkwaliteit doen we 
samen 
De verbetering van de waterkwaliteit 
vraagt om extra inzet van iedereen. Als 
waterschap beheren we onze sloten en 
slootkanten met zorg voor flora en fau-
na. We bouwen in Houten een installa-
tie die medicijnresten uit het rioolwater 
gaat halen. En we gaan door met het 
aanleggen van vispassages, natuur-
vriendelijke oevers. Planten en dieren 
die van nature niet in Nederland thuis-
horen bestrijden we. 
Daarnaast werken we actief samen met 
inwoners, agrariërs, gemeentes en na-
tuurorganisaties. We proberen zoveel 
als mogelijk concrete afspraken met de 
verschillende partijen te maken en 
steunen graag goede initiatieven. Zo 
werken we samen aan de verbetering 
van de waterkwaliteit en biodiversiteit, 
zodat mooie watergangen met een ho-
ge belevingswaarde ontstaan. 
 
Vang de Watermonsters 
Het burgeronderzoek ‘Vang de Water-
monsters’ is een initiatief van onder 
meer Natuur & Milieu, de ASN Bank en 
tien waterschappen, waaronder Hoog-
heemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 
Mensen in heel Nederland brachten 
deze zomer de waterkwaliteit in kaart 
van bijna 1.100 kleine wateren zoals 
sloten, vennen, vijvers, grachten en 
kleine plassen. Van de metingen zijn er 
70 in het gebied van De Stichtse Rijn-
landen uitgevoerd. 

WBL Magazine, December 2021, jaargang 41 - nr 129 

Boerensloot Montfoort geselecteerd als 
mooie waterparel 
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De Stichting Oude Hollandse Waterlinie 
heeft de Waterlinie Award toegekend 
aan Bernt Feis uit Woerden. Gedurende 
zijn betrokkenheid bij de Stichting 
Groene Hart spande Bernt zich al vanaf 
2003 in om naast de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie ook aandacht te krijgen voor 
de Oude Hollandse Waterlinie.  
 
Als directeur van de Stichting was hij 
daarin zo bedreven dat het grootste 
deel van de projecten met de Linie te 
maken hadden. We hebben toen een 
aantal bestuurders, onder aanvoering 
van Pieter Verhoeve, toen burgemees-
ter van Oudewater, bereid gevonden 
om verantwoordelijkheid te dragen 
voor een stichting geheel gericht op de 
Oude Hollandse Waterlinie. In 2017 is 
die stichting van start met Bernt als eer-
ste directeur. Bernt verdient de erken-
ning in de vorm van Award volkomen.  
 
Bernt Feis was destijds 1 van de oprich-
ters van de Werkgroep Behoud Lopiker-
waard.  

Het wordt voor inwoners en terreinei-
genaren mogelijk om recreatiebankjes 
in de Utrechtse natuur te laten plaat-
sen. Het provinciebestuur van Utrecht 
introduceert een speciale regeling die 
dat volledig faciliteert, na een voorstel 
van Provinciale Staten. De bankjes kun-
nen bijvoorbeeld 
geplaatst worden 
als blijvende her-
innering aan een 
gebeurtenis of 
om een geliefde 
wandelroute aan 
te vullen met een 
rust- of uitzichtpunt. De banken wor-
den ook voorzien van GPS-coördinaten. 
Deze locatiegegevens zijn behulpzaam 
voor hulpdiensten bij calamiteiten in de 
natuur. Kijk voor meer informatie over 
de voorwaarden en de aanvraag op de 
website van de provincie:  
www.provincie-utrecht.nl/actueel/
nieuws/vraag-jouw-bankje-aan-
provincie-maakt-plaatsen-bankjes-
utrechtse-natuur-mogelijk 

foto boven: De waterparel in 
Montfoort kenmerkt zich door 
helder water, het voorkomen 
van kranswieren en krijgt een 
10 voor de beleving.  

 

Bernt Feis 
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Waterlinie Award  
voor Bernt Feis  

Vraag jouw bankje aan 
in Utrechtse natuur  

https://ymlpmail1.com/26c80uwjqbacaewmmhakawsualabhyh/click.php
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Dit najaar gaat Utrechts Landschap vele honderden bo-
men aanplanten in verschillenden natuurgebieden. 
Bomen die door Beschermers zoals u eerder dit jaar 
gedoneerd zijn. 
 
De bomen zijn besteld en het wachten is op de levering 
en de planning van de aannemer. Het is een logistieke 
puzzel om de vele bomen in korte tijd op zes verschillen-
de locaties van Utrechts Landschap aan te planten. Daar-
om kan het zijn dat een deel van de bomen begin 2022 
geplant gaan worden. In ieder geval uiterlijk 15 maart 
wanneer het broedseizoen start. Zodra wij weten wan-
neer de bomen aangeplant worden laten wij dit via de 
website, digitale nieuwsbrief of per e-mail weten. 
In maart 2021 is Utrechts Landschap het project 
‘Bomenrijkdom’ gestart. Beschermers konden een boom 
doneren in één van de natuurgebieden van Utrechts 
Landschap. De actie verliep boven verwachting goed 
want er is voor € 90.000 aan bomen besteld. Dat zijn 
meer dan 1200 bomen.  
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Update bomen planten project ‘Bomenrijkdom’ 
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Beste donateur van de WBL,  
 
Het jaar 2021 loopt alweer ten 
einde, over een paar weken is het 
2022.  
 
Met het nieuwe jaar komt het on-
vermijdelijke verzoek van de pen-
ningmeester om uw jaarlijkse do-
natie over te maken.  
 
Gelukkig is het bedrag hetzelfde 
gebleven: € 20,00 voor één per-
soon en € 25,00 voor een gezins-
lidmaatschap.  
U kunt het overmaken naar NL 39 
INGB 0001 0530 29 t.n.v.  
“Penn Stichting WBL“.   
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

Dit is meteen een goed moment 
om u op de hoogte brengen van 
een bestuurswijziging:  
 
Afgelopen voorjaar heb ik de ta-
ken als penningmeester van Leo 
van den Berg overgenomen. Het 
plan is nu om geleidelijk het werk 
van de 2e penningmeester, Theo 
Hattink over te nemen. Theo weet 
zelf niet meer hoe lang hij al pen-
ningmeester is, hij denkt dat hij 
ergens in de 90-er jaren van de 
vorige eeuw is begonnen en doet 
de ledenadministratie er gewoon 
bij!  
Ik vind het wel heel bijzonder dat 
een vrijwilliger die klus zo lang (en 
zo nauwgezet) blijft doen. 

Dit gegeven gaf mij motivatie om 
de taken als penningmeester/
ledenadministrateur over te gaan 
nemen van Theo met als voor-
waarde dat ik het niet 30 jaar lang 
ga volhouden.  
 
Wij wensen u een gezond en ge-
lukkig 2022 toe! 
 
Irene Schuller en Theo Hattink, 
1e en 2e penningmeester 
 

Bericht van de penningmeester 

Wandelpad 
 

Na een voorbereidingstijd door de 
stichting Cabauw “Samen Sterk” van 
ruim 1 jaar was 26 november 2021 
een heugelijke dag. Toen is namelijk 
de brug geplaatst over de Nieuwe 
Broeik t.b.v. het nieuwe wandelpad 
naar de Tiendweg in Willige Langerak. 

Dit fraaie stukje werk is uitgevoerd 
door Maarten Littel in samenwerking 
met Loon - en Verhuurbedrijf Marcel 
van Kats. Het wandelpad ligt ca. 900 
m. ten westen van de Nicolaas van 
Catsweg en ten zuiden van de paral-
lelweg langs de M.A. Reinaldaweg. 
Het pad ligt verscholen achter het 
daar aanwezige bosschage. 

Het wandelpad gaat over een strook 
weiland van Staatsbosbeheer en komt 
uit op de Tiendweg. 
 
Dit wandelpad sluit aan op een al be-
staand wandelpad van de Tiendweg 
naar de Lekdijk waardoor het mogelijk 
is om een mooie ronde te lopen. 
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