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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 
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Het volgende WBL Magazine verschijnt in december 
a.s. Hebt u ideeën over onderwerpen die u graag be-
schreven ziet worden of wilt u zelf een redactionele 
bijdrage leveren? Neem dan contact op met  
Tineke Honkoop:  
redactie@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl  

WBL ONLINE 
 

www.werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 

facebook.com/WerkgroepBehoudLopikerwaard 
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http://www.werkgroepbehoedlopikerwaard.nl
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Transitie, het is het onderwerp waar we 
met z'n allen niet om heen kunnen. Zo-
wel de energietransitie als de land-
bouwtransitie. Ook de WBL ondergaat 
een transitie.  Wim Boesten zwaait af 
als voorzitter en gelukkig staan er twee 
nieuwe voorzitters klaar. Henriëtte Keij-
zer en Ronald Meijer nemen gezamen-

lijk deze taak op zich. Een heuse duo-
baan. Wim dank ik voor zijn jarenlange 
inspanning en door zijn voortreffelijk 
netwerk heeft de WBL  successen kun-
nen boeken. Bedankt Wim, gelukkig 
blijf je in het bestuur. Henriette en Ro-
nald, de nieuwe schippers, wensen we 
alle wijsheid en succes om ons weer 
door de woelige baren heen te loodsen. 
Ook treft u een aantal zeer lezenswaar-

dige artikelen aan van Leon Snoek, een 
nieuw WBL-bestuurslid uit Montfoort. 
Hij stelt zichzelf aan u voor en laat zijn 
licht schijnen op een aantal urgente 
zaken in de Lopikerwaard.   
 
Wim Boesten heeft de afgelopen maan-
den Janne Fuchs begeleid bij haar mas-
terscriptie met als titel “Historische in-
spiratie voor een duurzame landbouw-
natuurrelatie”, over de landbouw in de 
Lopikerwaard. Door feitenonderzoek, 
door te kijken naar het verleden en op-
lossingen zoekend voor de toekomst 
komen we er met elkaar uit. In dit Ma-
gazine komt u weer veel uiteenlopende 
verhalen tegen bijv. over hooi. Het zal u 
verbazen hoeveel u nog niet wist. Van 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-
landen (HDSR) tref je informatie aan 
over  het Project Klimaatbestendige 
Water Aanvoer Midden Nederland en 
Everdien bracht een bezoek aan de fa-
milie Verkaik en hun weidevogel well-
ness. Wij wensen u  veel leesplezier. 
 
Tineke Honkoop  

Een woordje  

vooraf vanaf de 

redactietafel 
COLOFON 
 
WBL Magazine 
is een uitgave van de  
Stichting Werkgroep Behoud 
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Samenstelling redactieteam 
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Jan Kooijman 
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Het is mij een genoegen om hier een 
aantal veranderingen binnen ons be-
stuur te melden. Zo neemt Leon Snoek 
de taak van penningmeester volledig 
over en kan Theo Hattink eindelijk al 
zijn taken overdragen. Op deze plaats 
een woord van dank aan Theo. We de-
den nooit vergeefs  een beroep op jou. 
Vanuit ‘het verre’ Veenendaal blijf je 
graag betrokken bij de WBL. 
Irene Schuller neemt het secretariaat 
op zich en Henriëtte Keijzer onder-
steunt haar daarin. Dank ook aan Wim 
van der Putten, die zijn focus verlegt 
van het secretariaat naar redactionele 
bijdragen, waarvan we al vele voor-
treffelijke voorbeelden hebben gezien. 
Ook hebben we besloten u vaker te 
berichten via ‘WBL nieuwsflitsen’ over 
allerlei zaken die spelen. De redactie 
van deze nieuwsflitsen gaat bestaan uit 
Marco Buitelaar, Irene en Leon. Marco 
neemt ook het ledenbestand op zich.  
 
Dit zijn aardig wat veranderingen zult u 
denken, maar ook rond het voorzitter-
schap is er het een en ander gewijzigd. 

Ronald Meijer neemt samen met Hen-
riëtte het voorzitterschap op zich. Na 13 
jaar doe ik een stapje terug en blijf als 
vicevoorzitter actief binnen het be-
stuur.  

 
Met een gerust hart draag ik het voor-
zitterschap over aan de nieuwe voor-
zitters die met veel elan al veel taken 
opgepakt hebben. Om beurten zullen 
zij in dit blad een voorwoord schrijven, 
waarbij zij hun aandachtspunten met u 
als donateur en lezer van ons blad de-
len. Ik ben ervan overtuigd dat zij de 
WBL verder brengen en wens hen daar-
bij veel succes. 
 
Wim Boesten 

Een woordje  

vooraf vanuit het 

bestuur 
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Eerste fase: herstel van de collectie 
Door heel IJsselstein staan in het open-
baar groen niet alleen appels, peren, 
pruimen, kersen, aalbessen en walno-
ten. Ook diverse soorten hazelaars zijn 
in de woonwijken te vinden. De unieke 
hazelarencollectie met meer dan 30 
verschillende soorten hazelaars is de 
afgelopen paar jaar hersteld door Kli-
maatneutraal IJsselstein (KNIJ). Een 
deel ervan was namelijk verdwenen.  
De aanleg van het nieuwe hockeyveld 
en het onderhoud bracht veel schade 
met zich mee. Naast het herstellen van 
de collectie is er ook een informatie-
bord gemaakt, dat laat zien welke soor-
ten er zijn en het geeft wat meer infor-
matie over het ontstaan van de collec-
tie. 
 
Biodiversiteit 
De volgende stap: KNIJ is bezig met een 
biodiversiteitsproject rondom de haze-
laarcollectie. Vanaf de winter 2022 is 
het KNIJ team bezig bij de IJsseloever/
hockeyvelden met het uitbreiden van 
de hazelarenroute. 
Er bloeien diverse stinzenplanten, zoals 
daslook, sneeuwroem, en overige bol-
len zoals tulpen en krokusharten. Er zijn 

nieuwe hazelaarrassen geplant en ook 
diverse andere planten. De intentie is 
zoveel mogelijk inheemse beplanting te 
plaatsen. De hazelaarroute wordt 
steeds mooier. Recent heeft Intratuin 
IJsselstein een aantal planten die niet 
tijdens het seizoen waren verkocht, 
beschikbaar gesteld voor het hazelaar-
biodiversiteitsproject.  
 
De hazelarenroute is een unieke collec-
tie met ruim 30 soorten hazelaren in 
IJsselstein.  Een stukje openbare ruimte 
om van te genieten en trots op te zijn. 

WBL Magazine, April 2021, jaargang 41 - nr 127 

door Ivon Vrolijk 
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Hazelaar-Biodiversiteitsproject  
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door Ronald Meijer,  
voorzitter WBL 
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Zoals u kunt lezen in de bijdrage van 
Wim Boesten heeft hij op 7 juli j.l. het 
voorzitterschap van de WBL neerge-
legd. Ruim 13 jaar heeft hij op voor-
treffelijke wijze deze rol vervuld. Hij 
vond het tijd om een stapje terug te 
doen. Gelukkig blijft Wim zijn kennis 
en brede netwerk in een nieuwe rol 
van vicevoorzitter met het bestuur de-
len. Om zijn schoenen te vullen is niet 
makkelijk. Het bestuursbesluit is geno-
men om het voorzitterschap in een 
duo rol te vervullen. Samen met  
Henriëtte Keijzer vind ik het een eer 
het voorzitterschap op mij te mogen 
nemen. Naast de kennis van Wim die 
behouden blijft, bestaat het WBL-
bestuur uit een geweldig team dat ons 
hierbij zeer enthousiast en deskundig 
ondersteunt. Het voorwoord van Hen-
riëtte ziet u elders in het blad. 
 
Iedereen die de ontwikkelingen in ons 
land volgt, ziet en voelt wellicht dat er 
roerige tijden gaande zijn. Vanuit onze 
doelstelling om de Lopikerwaard als 
een van de laatste authentieke groene 
hart gebieden te behouden benoem ik 
alleen al de woningnood, energietransi-
tie, het onderbrengen van vluchtelin-
gen, stikstofbeleid, bedrijfsbeëindigin-
gen van agrariërs en vestigingen van 
industrie en MKB-bedrijven. Voorwaar 
een groot aantal kansen in, maar zeker 
ook bedreigingen van ons eeuwenoude 
open weidelandschap. Leest u voor wat 
betreft het vrijkomen van agrarisch ge-
bied het artikel in dit Magazine van  
Leon Snoek over de vestiging van een 
bedrijf in een vrijgekomen agrarische 
bestemming op Heeswijk 120 in het 
weidelandschap van Montfoort. Dit is 
dan wellicht al een voorbeeld van hoe 
het in onze ogen niet zou moeten gaan.  
Om een goede balans in te vinden in al 
de genoemde dossiers is voorwaar 

geen sinecure. Een sterke en positief 
kritisch ingestelde stichting als de WBL 
kan in vele gevallen het verschil maken. 
Daartoe spannen wij ons in als bestuur. 
Juist de komende jaren is een krachtig 
geluid noodzakelijk om onze Lopiker-
waard duurzaam te vernieuwen, maar 
het kenmerkende landschap niet verlo-
ren te laten gaan. In onze visie gaat het 
om de kracht van het argument. Maar 
een grote achterban kan in sommige 
gevallen helpen. Inmiddels kent de WBL 
gelukkig vele donateurs en daarnaast 
wordt ons voortreffelijke magazine 
door nog meer personen gelezen. Ik 
roep u op als donateur en geïnteres-
seerde lezer van het magazine om de 
WBL bij familie, vrienden en bekenden 
onder de aandacht te brengen. Hopelijk 
ontvangen wij dan nog meer steun en 
kunnen we op nog meer donateurs re-
kenen die ons helpen onze doelstellin-
gen te bereiken.  
 
Tenslotte, onze bestuursleden hebben 
stuk voor stuk een breed netwerk en 
worden van vele kanten geïnformeerd 
over een groot scala aan ontwikkelin-
gen in ons gebied. Daartoe nemen wij 
ook regelmatig contact op met de colle-
ges van onze vier gemeenten. Maar 
toch missen wij wellicht nog de nodige 
dossiers. U als donateur en lezer krijgt 
vast lokale ontwikkelingen mee. 
Schroom niet en neem contact op met 
een bestuurslid. Vooral in de beginfase 
van ontwikkelingen kunnen wij invloed 
uitoefenen. Daarbij gaan wij dan weer 
niet de barricaden op voor een indivi-
dueel belang, maar wel denken wij mee 
en beoordelen het dossier vanuit het 
algemeen belang en onze doelstelling. 
Op onze vernieuwde website kunt u 
naast vele actuele ontwikkelingen ook 
de contactgegevens van onze bestuurs-
leden vinden.  

Heb je al eens een bezoek gebracht aan onze website? 

Bekijk wat de bestuursleden over zichzelf zeggen op: 

www.werkgroepbehoudlopikerwaard.nl/organisatie-wie-is-wie 

https://www.werkgroepbehoudlopikerwaard.nl/organisatie-wie-is-wie/
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J. A. (Janne) Fuchs  
 
Masterscriptie Landschaps-
geschiedenis Rijksuniversi-
teit Groningen.  
 
Utrecht, juni 2022  

 

Historische inspiratie 
voor een duurzame 
landbouw-
natuurrelatie  
 
Het 19e en 20e-eeuwse agra-
risch landschap als inspiratie-
bron voor de natuurinclusieve 
landbouw en een duurzaam 
agrarisch landschap in de Lo-
pikerwaard. 
 
Op deze pagina’s  plaatsen we 
de samenvatting van de mas-
terscriptie. De gehele, zeer le-
zenswaardige scriptie, is te le-
zen op onze website. 
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In de Lopikerwaard staat men voor grote 
landschappelijke uitdagingen. Transities 
worden in gang gezet om de landbouw na-
tuurinclusiever te maken, schone energie 
op te wekken, de stikstofcrisis op te lossen, 
verdroging door klimaatverandering tegen 
te gaan en de bodemdaling te stoppen. Om 
de actuele vraagstukken het hoofd te kun-
nen bieden is het noodzakelijk om het ge-
bruik van het huidige landschap weer in 
harmonie te brengen met de natuurlijke 
karakteristieken van het landschap, zodat 
deze elkaar kunnen versterken. De land-
bouw moet kleinschaliger en extensiever 
worden met meer ruimte voor natuur en 
water. Ook voor de Lopikerwaard zal dit 
grote impact hebben.  
 
De Lopikerwaard kent een lange agrarische 
geschiedenis. Nog steeds is veel grond in 
het gebied bestemd voor agrarisch gebruik. 
Na de modernisering in de tweede helft van 
de 20e eeuw heeft de landbouw echter 
grotendeels de harmonie met het land-
schap en de natuur verloren. Het huidige 
landbouwlandschap is dan ook te mono-
toon en kent een sterke degradatie in biodi-
versiteit. Om de landschappelijke uitdagin-
gen van vandaag aan te kunnen pakken en 
tot een duurzaam en natuurinclusief land-
schap te komen dienen ook het landelijk 
karakter en de cultuurhistorische waarden 
van het gebied behouden te blijven.  
 
Het agrarisch landschap van voor de mo-
dernisatie was kleinschaliger en kende ex-
tensievere gebruiksvormen. In vele opzich-
ten zou men dus veel traditionele beheer-
methoden kunnen toepassen om tot een 
duurzamere vorm van landbouw te komen. 
Kennis van het historische landbouwland-
schap en het historische grondgebruik van 
de periode vóór de modernisatie kan daar-
om inspiratie bieden om het toekomstige 
landbouwlandschap duurzamer in te rich-
ten.  
 
Als eerste thema worden de hoofdlijnen 
van de landschapsontwikkeling in de Lo-
pikerwaard geschetst om te zien welke 
landschappelijke kenmerken de Lopiker-
waard karakteriseren. De Lopikerwaard is 
een overgangsgebied van het rivierenland-
schap en het veenlandschap. Dat de ken-

merken van beide landschappen hier sa-
menkomen maakt het landschap uniek. In 
de Middeleeuwen wilde men het moeras 
dat tot dan het landschap domineerde om-
zetten tot productieve agrarische grond en 
is men begonnen met grootschalige ontgin-
ningen. In twee eeuwen tijd kreeg het land-
schap een metamorfose en ontstonden de 
nu zo karakteristieke langgerekte kavels en 
de lintbebouwingen. Nederzettingen groei-
den langs de oeverwallen en langs de ont-
ginningsassen. Ontwatering is altijd erg 
belangrijk geweest in de Lopikerwaard, 
mede door het gevaar van overstromingen 
vanuit de Lek en de voortgaande bodemda-
ling als gevolg van de ontginningen. Vanaf 
de 15e eeuw werd het ontwateren met 
windbemaling gedaan en vanaf de 19e 
eeuw ging men over op stoombemaling.  
 
De natuurlijke landschapswaarden van de 
Lopikerwaard liggen met name in de grote 
variatie van ecotopen. Deze grote variatie 
komt doordat de Lopikerwaard als over-
gangslandschap elementen van zowel het 
rivierenlandschap als het veenweideland-
schap kent. De specifieke landschapsstruc-
tuur geeft het gebied ook een belangrijke 
cultuurhistorische en cultuurlandschappelij-
ke waarde. Deze landschapsstructuur be-
staat uit een paar belangrijke kenmerken. 
Zo maakt het contrast tussen de meer be-
sloten landschappen op de oeverwallen en 
de langgerekte strokenverkavelingen, lint-
dorpen, graslanden en open landschappen 
van de veenweidegebieden het landschap 
uniek. De langgerekte verkavelingen liggen 
in een doorgaans heel open en weids ge-
bied wat veel vergezichten kent. Lintvormi-
ge elementen geven dit landschap hun 
structuur. Deze lintvormige elementen be-
staan uit bebouwingslinten, weteringen, 
houtkaden, tiendwegen en dijken.  

 
Als tweede thema worden de verschillende 
agrarische grondgebruiken van de Lopiker-
waard in de periode voor de modernisatie, 
in de 19e en 20e -eeuw, gekarakteriseerd. 
Dit agrarisch grondgebruik kan niet zomaar 
overal hetzelfde worden getypeerd, maar 
kent opnieuw een duidelijke tweedeling die 
afhankelijk is van de fysische landschappe-
lijke kenmerken zoals de bodemsamenstel-
ling en waterhuishouding.  

Historische inspiratie voor een 
duurzame landbouw-natuurrelatie  
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op de foto: Janne Fuchs in de 
polder bij Benschop 
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Binnen de Lopikerwaard zijn er zowel ge-
bieden die landschappelijk en landbouw-
kundig de hoofdkenmerken van een rivie-
renlandschap hebben als gebieden die 
meer het karakter van een veenweidege-
bied hebben. Twee casestudy gebieden, 
waarvan één in het veenweidegebied en 
één in het rivierkleigebied, laten zien dat in 
het karakteristieke agrarische landschap 
van de Lopikerwaard in de 19e en 20e 
eeuw de graslanden de belangrijkste com-
ponent vormden. Aan de noord-, oost- en 
zuidkanten van de Lopikerwaard, gebieden 
die grensden aan de Hollandse IJssel en de 
Lek, bevatte het agrarisch landschap nog 
veel meer belangrijke componenten, name-
lijk de grienden, de boomgaarden en in 
kleinere mate de akkerbouwlanden. Juist 
de combinatie van beide typerende 
sublandschappen maakt het landschap zo 
karakteristiek voor de Lopikerwaard. Type-
rende agrarische elementen uit het land-
schap zijn oude boerderijlinten, grasland 
gebruik met sterke zonering, boomgaarden 
(met name kleine boomgaarden), ge-
riefbosjes en pestbosjes, grienden en res-
tanten van hennepakkers. Met name de 
sterke zonering tussen intensief en exten-
sief bemeste graslanden maakte de land-
schappelijke variatie zo groot en zorgde 
daarmee voor een hoge biodiversiteit. Als 
laatste thema wordt onderzocht hoe deze 
karakteristieken en historische agrarische 
kenmerken inspiratie kunnen bieden voor 
toekomstig landgebruik in de Lopikerwaard. 
In de veenweidegebieden kan de histori-
sche gradiëntenzonering weer versterkt 
worden. De intensief gebruikte graslanden 
kunnen door middel van onderwaterdrains 
enigszins beschermd worden tegen verdere 
bodemdaling, verdroging en vernatting. 
Achterin worden de percelen steeds minder 
intensief bemest en wordt het grondwater-
peil verhoogd. Hierdoor wordt een aaneen-
schakeling van natte milieus gecreëerd die 
kan dienen om de ecologische hoofdstruc-
tuur van het gebied te verbeteren en de 
biodiversiteit, waaronder de weidevogels, 

te stimuleren. Deze natte milieus moeten 
kansen creëren als verdienmodel voor de 
boeren. Dit kan door het introduceren van 
natte teelten, het opwekken van duurzame 
energie of door middel van de nieuwe na-
tuurbeheer compensaties vanuit de over-
heid. Het behoud en beheer van geriefbos-
jes en houtkaden versterkt daarnaast de 
ecologische diversiteit van het gebied en 
biedt kansen aan andere flora en fauna om 
zich via de Lopikerwaard te verplaatsen. 
Vanuit het cultuurlandschap gezien zou in 
het toekomstige landschapsbeleid meer op 
behoud en herstel van historische hooilan-
den moeten worden ingezet in samenhang 
met waterberging, dan op het creëren van 
grootschalige natuurontwikkelingsgebie-
den. De Lopikerwaard is immers een zeer 
waardevol cultuurlandschap waar natuur-
waarden vanouds vooral aan het diverse 
menselijk gebruik zijn gekoppeld. Het deel 
van de Lopikerwaard dat onder invloed 
staat van de rivier of van oude rivieraf-
zettingen biedt andere mogelijkheden voor 
een duurzamere inrichting. Uiterwaarden 
moeten weer terug naar hun gemengde 
functie voor agrarisch gebruik en waterber-
ging en -afvoer. Bij deze combinatie kunnen 
zowel natuurlijke als landschappelijke waar-
den beheerd worden. Bij de boomgaarden 
liggen de verduurzamingskansen in de wis-
selteelten en in de zogenoemde agro-
forestry, waarbij het grasland onder de 
boomgaarden gebruikt wordt voor exten-
sieve beweiding van vee. Deze nieuwe 
grondgebruiksvormen zijn in lijn met de 
historische karakteristieken van het agra-
risch cultuurlandschap én kunnen bijdragen 
aan een oplossing van de meest urgente 
actuele vraagstukken. Hierbij vindt een ver-
andering plaats in de agrarische bedrijfs-
voering. Agrariërs produceren niet enkel 
meer voedsel, maar krijgen daarnaast een 
nieuwe rol in het landschapsbeheer. Deze 
verandering moet plaatsvinden binnen een 
nieuw agrarisch verdienmodel waarbij agra-
riërs goed gecompenseerd worden voor 
deze nieuwe rol.  
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door Irene Schuller 

 
Contact opnemen met Irene kan 
via 06-28407546.of e-mail: 
ireneschuller@gmail.com 
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Als je door de Lopikerwaard rijdt zie je 
geregeld zo´n klein boomgaardje. Een 
hobby van de bewoners van de boer-
derij of de plattelandswoning waar het 
boomgaardje bij hoort. Een boom-
gaardje is goed voor de natuur: de 
bloesem trekt veel insecten aan en het 
fruit is goed voor vogels en insecten. 
Het is ook leuk voor de eigenaar, fruit-
bomen zijn prachtig als ze bloeien en 
zelfgemaakte pruimenjam uit eigen 
boomgaard is het lekkerste wat er is. 

Maar wat doe je met het veldje onder 
die fruitbomen? Als je het met de zit-
maaier wil maaien moet je dat heel ge-
regeld doen anders komt de maaier er 
niet meer doorheen. Door geregeld te 
maaien krijg je alleen gras want kruiden 
komen niet tot bloei door al dat maai-
en. Maar we willen tegenwoordig graag 

een kruidenrijk, bloemenrijk veldje.  
Zo’n veldje dat zoemt van de insecten 
en waar vlinders rondfladderen is goed 
voor de biodiversiteit. 
 
In de Lopikerwaard hebben we erg 
vruchtbare grond en daardoor is het 
best lastig om een kruidenrijk veld te 
krijgen. Door het grote voedselaanbod 
groeien soorten als gras, brandnetel, 
zuring en distels heel snel.  
Voor je het weet nemen deze soorten 
de overhand. Om dat te voorkomen 
moet je de grond eerst verarmen, voe-
dingsstoffen afvoeren. Dat doe je door 
te maaien en het maaisel af te voeren, 
in het begin zo’n 4 keer per jaar. Als je 
merkt dat er wat andere soorten gaan 
groeien zoals hondsdraf, ereprijs en 
boterbloemen dan kan je drie keer per 
jaar gaan maaien en afvoeren. Al met al 
veel werk en zodra je het laat versloffen 
komen gras en brandnetels weer snel 
terug.  
Wij hebben ook zo’n boomgaardje en 
een paar jaar geleden hebben we daar 
een koppeltje boerenganzen neergezet, 
gewoon voor de gezelligheid en met 
het idee dat we dan niet zo vaak hoe-
ven te maaien. Nou dat werkt, we hoe-
ven het gras nooit meer te maaien.  
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Het leuke van ganzen is dat ze selectief 
het gras opeten en het heel kort hou-
den. Daardoor krijgen alle kruiden de 
kans om op te komen en in bloei te ra-
ken. De ganzen eten naast gras paar-
denbloemen, grote weegbree, muur en 
melkdistel, de rest laten ze staan. En 
dat zijn nou net de planten die het wei-
tje zo bloemrijk maken. Het is niet zo 
dat ik er niets aan hoef te doen, op dit 
moment heeft hondsdraf erg de neiging 
alles te overwoekeren. Het is een 
prachtig plantje en een hele goede 
soort voor bijen maar alleen maar 
hondsdraf is niet mijn bedoeling. Daar-
om heb ik de laatste twee zomers het 
hondsdraf met de zitmaaier gemaaid en 
ik pas daar het sinusmaaien toe. Daar 
waar het kort is kunnen andere planten 
weer opkomen. Ook maai ik jaarlijks  
het uitgebloeide fluitenkruid en een 
stuk waar de brandnetels nog steeds 
blijven groeien, dat doe ik met de bos-
maaier. 
 
Het aantal plantensoorten neemt nog 
elk jaar toe, afgelopen zomer was 
heemst een nieuwkomer, verder bloeit 
er oa. brunel, zilverschoon, margriet, 
heelblaadjes, madelief, fluitenkruid, 
peen, koninginnekruid, smalle weeg-
bree, penningkruid, valeriaan, wilde 
bertram, ooievaarsbek, vergeet-mij-
niet, ereprijs. Al met al is het een prach-
tig veldje geworden met weinig inspan-
ning en weinig kosten, we hebben niets 
nieuws ingezaaid.  
 
Er zijn wel een paar voorwaarden waar 
je aan moet voldoen als je ganzen wil 
gaan houden: Er moet een hek met 
gaas om de boomgaard staan, 1 meter 
hoog. Ganzen moeten kunnen badde-
ren, wij hebben daarvoor een stuk sloot 
afgezet. Als je ze in een vijver laat bad-
deren moet je het water geregeld ver-
versen want ze maken het erg vies.  
Onze ganzen hebben 1300m2 tot hun 
beschikking, daar staat nog steeds gras 
maar het is altijd kort. Als je ze op een 
te klein stuk grond zet wordt de grond 
kaal en vies door de poep, ik denk dat 
de ondergrens bij 1000 m2 ligt. Als je 
minder grond hebt moet je ze flink 
gaan bijvoeren en dan krijg je overbe-

mesting. Dan groeien er geen kruiden 
meer! Het minimum aantal ganzen wat 
je kan houden is twee, het zijn groeps-
dieren en ze worden erg ongelukkig als 
je ze alleen houdt. Twee vrouwen of 
een paartje gaat goed.  
Al met al ben ik heel blij met mijn gan-
zen. Ze zijn echt heel makkelijk, grap-
pig, waaks en leveren je een bloeiende 
boomgaard op waar je weinig voor 
hoeft te doen! 
 
Als je na het lezen van dit artikel inte-
resse hebt in het houden van ganzen en 
vragen hebt hierover kan je me gerust 
bellen of mailen, ik vertel graag hoe het 
werkt. 
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De provincie Utrecht stelt voor 2022 
en 2023 in totaal 7,5 miljoen euro sub-
sidie beschikbaar om de bodemdaling 
in het veenweidegebied af te remmen. 
De subsidie kan worden aangevraagd 
voor activiteiten die de bodemdaling 
remmen en de uitstoot van broeikas-
gassen uit veenbodems verminderen. 
Bodemdaling en de uitstoot van broei-
kassen uit veenbodems zijn bekende 
gegevens in de provincie Utrecht. In 
het westen en noordoosten van de 
provincie daalt de bodem door het 
oxideren en inklinken van de veenbo-
dems. Dit geeft veel schade voor de 
landbouw, aan woningen en aan we-
gen. Ook komt er bij dit proces vanuit 
de veenbodems CO² vrij en dat ver-
sterkt de klimaatverandering. 
 
Kennis en innovatie 
Om deze ontwikkeling af te remmen is 
het belangrijk maatregelen te nemen 
die de bodemdaling beperken. Dat kan 
bijvoorbeeld door het aanleggen van 
een waterinfiltratiesysteem. De subsi-

die kan aangevraagd worden voor de 
aanleg van zo’n infiltratiesysteem, maar 
ook voor het ontwikkelen van kennis en 
innovatie en voor het creëren van ken-
nis en draagvlak. 
 
Groot Wilnis-Vinkeveen 
Mirjam Sterk, gedeputeerde Natuur van 
de provincie: “De bodemdaling heeft 
grote gevolgen voor inwoners, agrariërs 
en overheden. Als provincie zoeken we 
daarom voortdurend naar innovaties 
om de bodemdaling af te remmen en 
brengen we deze innovaties, samen 
met onze partners in de praktijk. "Zo 
zijn er in Groot Wilnis-Vinkeveen een 
aantal jaren geleden met subsidie van 
de provincie infiltratiebuizen gelegd. 
Hiermee wordt de grondwaterstand 
van de graslandpercelen in droge perio-
den verhoogd, waardoor de bodemda-
ling in die percelen wordt beperkt”. 
 
Subsidie aanvragen 
De subsidie aanvragen kan vanaf 1 sep-
tember.  
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Persbericht Provincie Utrecht 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kijk voor meer informatie over 
bodemdaling op de website van 
de provincie:  
www.provincie-utrecht.nl. 
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af te remmen 
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De gemeenteraad van Montfoort heeft 
in september 2021 de plannen van de 
Regionale Energiestrategie (RES) van 
16 Utrechtse gemeenten afgewezen. In 
de plannen van de RES spreken alle 
deelnemende gemeenten af dat ze in 
2030 gezamenlijk 1,8 TWh 
(terrawattuur) aan duurzame energie 
gaan opwekken via een mix van zon 
(zonnevelden) en wind (windmolens).  
 
De meeste van de 16 gemeenten, 
waaronder Woerden en Oudewater, 
hebben zich achter deze ambitieuze 
doelstelling geschaard. Maar de meer-
derheid van de gemeenteraad van 
Montfoort gaf aan ‘niet de energietuin 
van Utrecht te willen worden’.  
 
Zon 
Verduurzamen wil Montfoort zeker 
maar de gemeenteraad vindt het 
streefgetal van 1,8 TWh veel te ambiti-
eus. Montfoort kiest ervoor de energie 
op te gaan wekken via de zon. In eerste 
instantie via zonnepanelen op daken en 
gevels en daarna via zonnepanelen op 
onbenutte terreinen in bebouwd ge-
bied. Wanneer deze mogelijkheden 
gebruikt zijn, mogen er zonnepanelen 
komen te liggen in landelijk gebied, in 
combinatie met natuur of agrarische 
gebruik.   
  
Buurgemeenten 
Montfoort heeft zich dus nadrukkelijk 
uitgesproken tegen windturbines bin-
nen de eigen gemeentegrenzen maar 
de vrees bestond dat omliggende ge-
meenten als Woerden en Utrecht van 
plan waren om windturbines te plaat-
sen aan de grens van de gemeente 
Montfoort. Daarom heeft de gemeente-
raad in december 2021 de motie ‘geen 
windturbines nabij onze gemeente-
grens’ aangenomen waarin het college 

van Burgemeester en Wethouders op-
gedragen wordt om aan de colleges en 
gemeenteraden van Woerden, Utrecht, 
IJsselstein, Lopik, Bodegraven-Reeuwijk 
en Oudewater schriftelijk kenbaar te 
maken dat: 
· de gemeente Montfoort windturbines 

om moverende redenen heeft uitge-
sloten als optie in haar zoekgebieden 
in het kader van de energietransitie; 

· de gemeente Montfoort om dezelfde 
redenen tegenstander is van het 
plaatsen van windturbines door buur-
gemeenten aan gemeentegrenzen 
van Montfoort; 

· de gemeente Montfoort, indien nodig 
of gewenst, open staat voor een con-
structieve samenwerking om de be-
langen van haar inwoners te kunnen 
behartigen en hierbij alle mogelijke 
middelen aanwendt; 

· de gemeente Montfoort graag 
schriftelijk een reactie wenst te ont-
vangen. 

  
De overwegingen van de gemeenteraad 
hierbij waren:  
· inwoners van Montfoort mogen geen 

overlast ondervinden van windturbi-
nes; 

· de gezondheidseffecten van windtur-
bines op korte en lange termijn zijn 
nog niet eenduidig  wetenschappelijk 
vastgesteld; 

· gezondheidsrisico’s trekken zich niets 
aan van gemeentegrenzen; 

· inwoners van Montfoort kunnen mo-
gelijk gezondheidsrisico's gaan onder-
vinden; 

· een windturbine van 175 meter hoog, 
of zelfs hoger, aan de andere kant van 
de gemeentegrens brengt een onher-
stelbare verminking toe aan polder en 
het landschap dat na vele eeuwen is 
uitgegroeid tot een uniek Nederlands 
landschap. 
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Geen windturbines  
in Montfoort en nabij de  
gemeentegrens van Montfoort 

door Leon Snoek, foto: Leon 
Snoek 
 
 
 
 
 

In april 2022 heeft het 
college van Burgemeester 
en Wethouders van 
Montfoort uitvoering ge-
geven aan de motie door 
een brief te sturen naar 
de colleges en gemeente-
raden van Woerden, 
Utrecht, IJsselstein, Lopik, 
Bodegraven-Reeuwijk en 
Oudewater. Hiermee 
heeft het college namens 
de gemeenteraad haar 
zienswijze op de groot-
schalige opwek van wind-
energie kenbaar ge-
maakt. Ook is in de brief 
aangegeven dat de ge-
meente Montfoort, indien 
nodig of gewenst, open 
staat voor een construc-
tieve samenwerking om 
de belangen van haar in-
woners te kunnen behar-
tigen.   

https://www.ad.nl/woerden/gemeenteraad-woerden-kiest-voor-windmolens-maar-waar-komen-ze~afc24250/
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door Leon Snoek 
 
foto rechtsboven: Google Maps. 
Overige  foto’s: Leon Snoek, 
opslag op de Lage Kade en de 
werkzaamheden aldaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….. Er zouden 255 au-
to’s kunnen parkeren 
en het was de bedoe-
ling dat je met de 
snelwegbus naar 
Utrecht zou reizen. ….. 
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Aan de Lage Kade in Linschoten, nabij 
Woerden langs de oprit van de A12 
richting Utrecht, heeft sinds 2009 een 
bouwvallige parkeerplaats gelegen. Na 
aandringen van de gemeenteraad van 
Montfoort is deze in juli 2022 eindelijk 
ontmanteld en weer teruggebracht in 
de oorspronkelijke staat: weiland.  
 
Utrecht Bereikbaar  
De plek op de rand van een weiland 
was ooit een onderdeel van een groots 
project: Utrecht Bereikbaar. Het idee 
was dat er vanaf verschillende plekken 
rondom Utrecht bussen naar de stad 
gingen rijden. Met als doel dat Utrecht 
bereikbaar bleef tijdens grote werk-
zaamheden tussen 2008 en 2010. 
  
P&R Montfoort 
In november 2009 werd er een tijdelijk 
P&R-terrein – één van de in totaal ze-
ven in de regio – opgeleverd langs de 
A12 tussen Woerden en Linschoten 
(Lage Kade). De naam: P&R Montfoort. 
Er zouden 255 auto’s kunnen parkeren 
en het was de bedoeling dat je met de 
snelwegbus naar Utrecht zou reizen. 
Alles was klaar, tot lantaarnpalen aan 
toe. Maar….in februari 2010 werd de 
parkeerplaats (en die bij Reeuwijk) al-
weer uit gebruik genomen. De animo 
voor de snelwegbus bleek veel te laag 
en daarom werden per 1 februari 2010 
de buslijnen opgeheven. De P&R-
terreinen die op de route lagen waren 
hierdoor niet langer in gebruik. En daar 
vielen P&R Montfoort en nog drie an-
dere parkeerterreinen (onder andere 
Reeuwijk) onder. 
 
Opslag 
Het parkeerterrein in Montfoort was 
voor tijdelijk gebruik en was gebouwd 
op particuliere grond. Door de toenma-
lige projectorganisatie BRAVO (Brede 
Regionale Aanpak Voorkomt Opont-

houd, bestaande uit onder andere 
Rijkswaterstaat en Provincie Utrecht) 
was met de  grondeigenaar een over-
eenkomst van vijf jaar afgesproken. Na 
deze termijn zou het weer weiland wor-
den. Maar een paar maanden na ople-
vering was de P&R al niet meer in ge-
bruik en de jaren erna werd het dan 
maar gebruikt om allerlei bouwmateria-
len neer te zetten.  

Raadsvragen 
Naar aanleiding van raadsvragen in 
2016 gaf het college van Burgemeester 
en Wethouders van Montfoort aan dat 
de plek weer in oorspronkelijke staat 
teruggebracht moest worden. Echter, 
Utrecht Bereikbaar en projectorganisa-
tie BRAVO waren opgeheven en  

Bijna nooit gebruikte parkeerplaats 
langs de oprit van de A12 eindelijk 
ontmanteld 
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daardoor was onduidelijk wie hiervoor 
het initiatief moest nemen: de eigenaar 
van de grond, Rijkswaterstaat of de 
Provincie Utrecht.  
 
Motie 
In september 2020 was het geduld van 
de gemeenteraad van Montfoort op en 
middels een motie heeft ze unaniem 
het college van Burgemeester en Wet-
houders verzocht om ‘te realiseren dat 
de verantwoordelijke partij het voor-
malige P&R-terrein aan de Lage Kade 

(langs de A12) binnen een jaar herin-
richt zodat het weer aan de 
oorspronkelijke bestemming voldoet’. 
Uiteindelijk is de afspraak gemaakt dat 
de Provincie Utrecht het terrein op-
ruimt en weer in overeenstemming 
brengt met het oorspronkelijke be-
stemmingsplan.  
 
De vrijgekomen materialen zouden 
hierbij hergebruikt worden in andere 
werken. In juli 2022 was het eindelijk 
zover…. 
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Even voorstellen: Leon Snoek 

Geboren en getogen in Willeskop en 
vanaf 1989 inwoner van Montfoort. Ik 
heb een financiële achtergrond en in 
het dagelijks leven ben ik als auditor 
werkzaam bij de gemeente Utrecht, 
waar ik onderzoeken verricht voor het 
gemeentebestuur.  
 
De afgelopen jaren ben ik als commis-
sielid respectievelijk raadslid van de 
gemeente Montfoort actief geweest en 
heb me voornamelijk gericht op ruimte-
lijke ontwikkeling (woonkernen 
Montfoort en Linschoten en het buiten-
gebied), ruimtelijk beheer (groen, af-
val), economische ontwikkeling, veilig-
heid, milieu en financiën. Daarnaast 
was ik lid van de financiële auditcom-
missie.  
 
De Lopikerwaard ken ik als mijn broek-
zak, ik heb er immers altijd gewoond en 
fiets veel. De afgelopen decennia is er 
veel veranderd en in de toekomst gaat 

er ongetwij-
feld nog veel 
meer veran-
deren. Zo 
beëindigen 
steeds meer 
agrariërs 
hun bedrijf en blijven er enkele grote 
agrarische ondernemers over.   
Steeds vaker vestigen ‘gewone’ bedrij-
ven zich op vrijkomende agrarische be-
drijven.  
 
Daarnaast zijn er uitdagingen op het 
gebied van de energietransitie, woning-
bouw en de reductie van stikstof en 
CO2. Dit alles heeft consequenties voor 
de Lopikerwaard.  
 
Via de WBL wil ik een bijdrage leveren 
om het eigen karakter van de Lopiker-
waard te behouden en te versterken. In 
het bestuur van de WBL vervul ik de rol 
van penningmeester.  
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door Leon Snoek 
 
 

Oproep: weet u waar na-
tuurcompensatie in de 
Lopikerwaard een optie 
is? Geef dit dan ons door.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….. Het college geeft 
aan dat de vergun-
ninghouder verant-
woordelijk is voor het 
uitvoeren van de om-
gevingsvergunning én 
de gemaakte afspra-
ken. ….. 
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Steeds meer agrariërs beëindigen hun 
bedrijf en dat blijkt als agrarisch perceel 
onverkoopbaar omdat er onvoldoende 
ruimte is om een toekomstgericht, zelf-
standig functionerend agrarisch bedrijf 
te starten. De beschikbare ruimte is 
veelal wel voldoende voor het uitoefe-
nen van een regulier bedrijf. Daarnaast 
is op bestaande bedrijventerreinen re-
gelmatig onvoldoende ruimte en is er 
een tekort aan nieuwe bedrijventerrei-
nen. Bedrijven gaan hierdoor mogelijk-
heden bekijken en benutten om zich te 
vestigen in het landelijk gebied.  
 
Afspraken 
Het verplaatsen van een bedrijf naar 
het landelijk gebied heeft meestal heel 
wat voeten in de aarde. Bij de vergun-
ningverlening worden daarom vaak al-
lerlei afspraken gemaakt. Het nakomen 
van die afspraken is echter niet vanzelf-
sprekend, zeker als de gemeente nau-
welijks aan toezicht en handhaving 
doet. De bedrijfsverplaatsing van be-
drijf Verhart Groen BV is daar een voor-
beeld van. Na jaren van discussies en 
procedures heeft de gemeenteraad van 
Montfoort in 2017 uiteindelijk inge-
stemd met de verplaatsing van het be-
drijf van bedrijventerrein IJsselveld naar 
Heeswijk 120, uiteraard met de nodige 
afspraken.  
 
Inbreuk  
Het bedrijf is per 1 april 2022 officieel 
verhuisd. Ten tijde van de besluitvor-
ming waren er mooie situatieschetsen 
met veel groen, waarop het bedrijfsge-
bouw - zonder grote hekken - nagenoeg 
niet zichtbaar was. Maar in werkelijk-
heid heeft het terrein het karakter van 
een klein bedrijventerrein met veel au-
to’s van het personeel en materieel. 
Van de plannen van de houtsnipperop-
slag is niets terechtgekomen. De afgelo-
pen jaren zijn er natuurlijk allerlei ont-
wikkelingen geweest die deze business 
case niet beter hebben gemaakt.  

De plek waar houtsnipperopslag was 
gepland wordt nu gebruikt als parkeer-
plaats. De landschappelijk inpassing is 
beperkt en aan de achterzijde van het 
perceel is over de volle breedte een 
aarden wal gemaakt. Dit staat niet in 
het erfbeplantingsplan en past ook niet 
in het open landelijk gebied. Al met al is 
er sprake een forse inbreuk op het 
open landschap. 
 
Handhaving  
In november 2021 vermoedde de ge-
meenteraad van Montfoort dat de ge-
maakte afspraken onvoldoende werden 
nagekomen. In een motie heeft ze het 
college van Burgemeester en Wethou-
ders opgedragen om toe te zien op na-
leving van de vergunning, het onderte-
kende Convenant en de overig gemaak-
te afspraken en indien nodig handha-
vend op te treden.  
 
Naar aanleiding hiervan heeft eind no-
vember 2021 een controle plaatsgevon-
den waarbij gebleken is dat inderdaad 
niet aan alle voorschriften en afspraken 
was voldaan, zoals een verkeersveilige 
in- en uitrit, de sloop van bestaande 
gebouwen, landschappelijke inpassing 
en natuurcompensatie.  
Het college geeft aan dat de vergun-
ninghouder verantwoordelijk is voor 
het uitvoeren van de omgevingsvergun-
ning én de gemaakte afspraken.  
 
Verkeersveilige in- en uitrit 
Bij de vergunning voor de bouw van 
een nieuw bedrijfsgebouw behoorde 
tevens de aanleg van een nieuwe ver-
keersveilige in- en uitrit en de aanpas-
sing van het fietspad langs de N228. 
 
Met de provincie Utrecht, de beheerder 
van de weg, was een ontwerp opge-
steld dat onderdeel uitmaakte van de 
verleende vergunning. In februari 2021 
heeft de provincie echter aangegeven 
geen uitvoering te geven aan dit  

Afspraken bij bedrijfsverplaatsing 
naar landelijk gebied 
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foto Leon Snoek, bedrijf van 
Verhart Groen BV, Heeswijk 
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ontwerp omdat bij nader inzien een 
aangepast ontwerp veiliger is. Dit is 
inmiddels door de provincie uitgevoerd. 
Als beheerder en eigenaar gaat de pro-
vincie over de inrichting van de weg en 
de daarop aangesloten in- en uitritten, 
de gemeente Montfoort blijkt hier niets 
over te vertellen te hebben.   
Slopen gebouwen 
In de verleende vergunning is een ver-
plichting opgenomen voor de sloop van 
twee bestaande gebouwen. Tijdens de 
controle is geconstateerd dat één van 
de twee gebouwen slechts gedeeltelijk 
is gesloopt. De gemeente geeft nu aan 
handhavend op te gaan treden wan-
neer de vergunninghouder op korte 
termijn niet alsnog aan de afspraken 
voldoet.  
 
Landschappelijke inpassing  
Volgens het college was in november 
2021 de landschappelijke inpassing van 
het perceel Heeswijk 120 deels aange-
legd en moet dit na ingebruikname van 
het bedrijfsgebouw worden afgerond. 
De gemeente heeft aangegeven toe te 
zien op de uitvoering van de landschap-
pelijke inpassing en de daaraan verbon-
den termijn. 
 
Natuurcompensatie 
De natuurcompensatie betreft de af-
spraken die zijn vastgelegd in een Con-
venant tussen gemeente Montfoort, 
Natuur en Milieufederatie Utrecht 
(NMU) en Verhart Beheer BV. In het 
Convenant is afgesproken dat vergun-
ninghouder na het verkrijgen van de 
vergunning natuurcompensatie zal rea-
liseren. De natuurcompensatie zou ge-
realiseerd worden op de locatie van de 
voormalige vuilstort Mastwijk. De ver-
gunninghouder is echter geen eigenaar 
van deze gronden. De afspraken over 
natuurcompensatie zijn lastig verenig-
baar met de ambities van de daar ge-
plande ‘Energietuin Mastwijk’. Betrok-
ken partijen hebben elkaar (nog) niet 
gevonden in een passende uitvoering 
van eerder gemaakte afspraken. De 
vergunninghouder geeft aan nog altijd 
in gesprek te willen over het realiseren 
van natuurcompensatie op deze of een 
andere plek. Een alternatieve locatie 

van dergelijke omvang (8 tot 10 hecta-
re) is momenteel echter niet beschik-
baar in de gemeente Montfoort.  
 
Zienswijze 
De Werkgroep Behoud Lopikerwaard 
(WBL) was tegen deze bedrijfsverplaat-
sing. Samen met de NMU heeft de WBL 
in februari 2012 (!) een zienswijze 
‘Ontwerp bestemmingsplan Heeswijk 
120’ ingediend, waarin zij aangeven 
beide tegen de bedrijfsverplaatsing te 
zijn omdat het te grootschalig is en het 
open gebied te veel aantast. Nu de be-
drijfsverplaatsing een feit is constateert 
de WBL dat de landschappelijke inpas-
sing nog steeds niet is afgerond en de  
natuurcompensatie niet is gerealiseerd. 

Daarnaast staan rondom het terrein 
hoge lichtmasten. Voor lichtmasten in 
het buitengebied is geen regelgeving en 
bedrijven mogen deze zonder vergun-
ning plaatsen. De WBL vraagt zich af of 
dit passend is en welke effecten dit 
heeft op flora en fauna van het landelijk 
gebied. Al met al is de WBL van mening 
dat indien de vergunninghouder de ge-
maakte afspraken niet of onvoldoende 
nakomt, de vergunningverlener 
(gemeente) handhavend moet optre-
den.  
 
Een evaluatie met alle betrokkenen - na 
afloop van het proces -  zou ondersteu-
nend kunnen zijn bij het volledig nako-
men van alle gemaakte afspraken. 
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door Wim van der Putten,  
dierenarts en bestuurslid WBL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afbeelding boven: koe met haar 
4 magen en afbeelding onder: 
paard met enorme dikke darm 
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De meeste mensen weten nog wel wat 
hooi is maar dit aantal zal zeker min-
der gaan worden. Het weidegras dat 
gemaaid wordt om vervolgens in de 
zon te drogen om dan in de winter te 
kunnen gebruiken als voeding voor de 
koeien, schapen en al die andere plan-
teneters, zelfs voor konijnen zeer ge-
zond. In een kleine week tijd moet 
door de zon het vochtgehalte van 80% 
van weidegras naar 20% worden terug-
gebracht waardoor het dan zonder 
bederf bewaard kan worden. Bij voor-
keur in een hooiberg naast de boerde-
rij waar het nog verder kan doordro-
gen want die gewenste 20% is onder 
onze wisselende weersomstandighe-
den niet altijd haalbaar. Is het hooi net 
niet droog genoeg, dan kan de zeer 
ongewenste hooibroei gaan optreden 
waarbij de suiker in het hooi wordt 
omgezet/verbrand waarbij de tem-
peratuur tot gevaarlijke hoogtes kan 
oplopen met een enkele keer brand 
tot gevolg. Dit dan ook liever buiten in 
de hooiberg dan op de hooizolder in 
de boerderij. 
 
Cumarine 
De typische geur van hooi om ons heen 
op het platteland wordt dus ook met de 
jaren steeds schaarser. De meeste men-
sen vinden het een aangename geur die 
veroorzaakt wordt door de stof Cumari-
ne, welke ook in kaneel voorkomt. Cu-
marinederivaten worden ook in de ge-
neeskunde gebruikt als antistollings-
middel (Bloedverdunner) omdat het de 
bloedstolling remt. Het wordt ook inge-
zet als rattengif omdat het bij dagelijkse 
inname de bloedstolling gaat blokkeren 
en de ratten inwendig gaan verbloeden. 
Het hangt allemaal af van de dagelijkse 
dosis die ingenomen wordt. Ook de 
hond vindt die smakelijke korrels met 
rattengif wel prima en tot grote schrik 
van de eigenaar is het in de maag van 
de hond verdwenen. Gelukkig is een 
eenmalige inname ongevaarlijk.  

De prettige geur van het opgeslagen 
hooi speelde een belangrijke rol op de 
boerderij. Niet alleen voor de romanti-
sche boerenmeid en – knecht, maar 
hooizolders waren een zeer favoriete 
speelplaats voor de kinderen op de 
boerderij en natuurlijk al de buurkin-
deren. Toen de koeien nog achter de 
keukendeur stonden aangebonden, 
werd er hooi gevoerd in plaats van het 
toen ook al snelle maar helaas vaak 
zuur stinkende kuilvoer. Men heeft 
geen zin om op school of in de kerk het 
verwijt te krijgen dat men naar kuilvoer 
stinkt. In de moderne ligboxenstallen, 
ver van het privé-gebeuren, wordt nu 
praktisch alleen nog het kuilvoer ge-
voerd. 

Het verteren van hooi en kuilvoer gaat 
niet vanzelf. Maag en darmen van de 
planteneters vormen een complex gis-
tingsvat met miljarden microben die 
wel raad weten met deze stengelige 
gewassen. Het gaat er hierbij vooral om 
die taaie en dikwandige plantaardige 
celwand open te kunnen breken, want 
binnenin zit het zoet! Herkauwers zoals 
de koe, het schaap en de geit bezitten 
hiervoor 4 magen waarbij de pens een 
enorm gistingsvat is die bijna de gehele 
buik opvult.  
 
Paarden hebben net als wij maar één 
maag, zij herkauwen ook niet maar  
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foto’s: kuilvoer zomer (boven) 
en winter (onder) 
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hebben daarvoor in de plaats een 
enorm volumineuze dikke darm die 
keurig en efficiënt opgevouwen ligt in 
de buik en zodoende toch nog voor een 
sierlijke uitstraling zorgt. 
 
De voedingswaarde van hooi zou voor 
de mens negatief uitvallen, het kost 
meer energie om het te verteren dan 
het oplevert, maar voor planteneters is 
het een fantastisch en vooral gezond 
voedingsmiddel. Het meest ideale hooi 
is dat na het maaien snel en intensief 
kan drogen in zon en wind en was ooit 
de maand juni verkozen tot hooimaand. 
Bij voorkeur moet het hooi een beetje 
grofstengelig zijn zodat de dieren er 
lang op moeten kauwen en later her-
kauwen waarbij dan heel veel speeksel 
gebruikt wordt en voorkomt dat de 
maag en darmen gaan verzuren. Een 
koe produceert tot wel 200 liter per 
dag, een mens hooguit 1 liter.  
 
De koe is wel 4-7 uur per dag bezig met 
het herkauwen, liggend met een duide-
lijk zichtbare malende beweging van de 
kaken, ongeveer 60 slagen per her-
kauwbrok. Wanneer de koe hooi eet 
maar ook als ze loopt te weiden kauwt 
ze haar voedsel veel te kort om het 
goed te kunnen verteren, dat komt la-
ter wel! Als ze flink wat gegeten heeft 
gaat ze liggen waarbij ze steeds een 
brok voedsel vanuit de maag weer te-
rugbrengt in de mondholte d.m.v. een 
antiperistaltische (een soort braakbe-
weging) beweging op commando en 
het herkauwproces kan beginnen.  
 
De moderne boer heeft in tegenstelling 
tot de koe zelf het hooi liever niet zo 
langstengelig omdat de koe daar min-
der melk van produceert. Een beetje 
vergelijkbaar met het snelle en langza-
me zetmeel dat wij eten en wielrenners 
in de Tour de France dan ook volge-
stouwd worden met spaghetti, pasta’s 
en ander snel zetmeel.  
 
Om het gemaaide gras binnen een 
week om te vormen tot hooi en vol-
doende droog te krijgen is ons klimaat 
te wispelturig. Vaak op het laatste mo-

ment van oogsten toch net weer een 
stortbui en kan de boer weer vooraan 
beginnen, het hooi weer keren en 
schudden en dat vroeger allemaal nog 
met een hooivork en rijf. Maar nog be-
langrijker is dat de voedingswaarde met 
de dag achteruit holt. 

Kuilvoer/Silage 
Men was op de boerderij gewend om 
zuurkool in grote Keulse stenen potten 
te conserveren voor de winter door 
deze met een 
houten deksel 
van de buiten-
lucht af te slui-
ten en er een 
grote zware 
steen op te 
leggen zodat 
er geen lucht 
bij kon komen 
en gistingsgas-
sen konden ontsnappen. Een beetje 
vergelijkbaar met het maken van wijn, 
bier en brood, met dit verschil dat hier 
dan het vergistingsproduct uit alcohol 
en koolzuurgas bestaat. Waar het bij 
het bier om de alcohol gaat is dit bij 
brood het koolzuurgas dat zorgt voor 
de luchtigheid en bij het bakken de al-
cohol weer verdampt. Bij kuilvoer is dit 
melkzuur en koolzuurgas.  
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foto: voermengwagen met een 
mix van kuilvoer en krachtvoer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

…..Vaak wordt er bij 
het inkuilen nog extra 
suiker in de vorm van 
melasse toegevoegd 
om het fermentatie-
proces snel op gang te 
brengen. ….. 
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Dit principe is men ook met weidegras 
gaan toepassen, allemaal begonnen in 
Duitsland en later geperfectioneerd 
door de Fransman Augusta Goffart. De 
Fin Virtanen heeft er mede zijn Nobel-
prijs aan te danken. Begin vorige eeuw 
verschenen binnen korte tijd overal 
achter de boerderijen ronde betonnen 
silo’s waarin men het vers gemaaide 
gras opsloeg met daaroverheen een 
laag zand om het goed aan te drukken 
zodat lucht en bederf geen kans zouden 
krijgen. Maar de resultaten waren vaak 
teleurstellend en hooi bleef populair. In 
de loop van de eeuw werden de tech-
nieken voor een betere kwaliteit kuil-
voer verbeterd. Enkele dagen laten dro-
gen, verzamelen in speciale sleufsilo’s 
en daarna met zware tractoren goed 
vastrijden zodat alle lucht er tussenuit 
geperst wordt en na afloop een dikke 
laag modern plastic eroverheen en toe-
gedekt met afgedankte, in overvloed 
aanwezige autobanden, alhoewel een 
dikke laag zand beter is maar helaas 
bewerkelijker!  De aanwezige lucht 
moet eruit want die zorgt voor het be-
derf omdat al die rottingsbacteriën en 
schimmels niet zonder zuurstof kunnen 
overleven. Vaak wordt er bij het inkui-
len nog extra suiker in de vorm van me-
lasse toegevoegd om het fermentatie-
proces snel op gang te brengen. Want 
de kwaliteit van deze wintervoeding is 
afhankelijk van dit fermentatieproces 
waarbij vooral de van nature aanwezige 

melkzuurbacteriën de aanwezige suiker 
in het gras omzetten in melkzuur en 
koolzuurgas. Dit melkzuur is van wezen-
lijk belang omdat het al die verschillen-
de rottingsprocessen ten gevolge van 
ongewenste schimmels en allerlei 
rottingsbacteriën die ook van nature 
voorkomen op het gras voorkomt. Ook 
hier geldt die belangrijke natuurwet: 
alles is overal, maar zorg dat het zich 
niet kan ontwikkelen. 
 
Ook een systeem met gebreken omdat 
vogels en ratten op zoek naar eten en 
warmte het plastic waarmee de meeste 
kuilvoerhopen bedekt zijn om de lucht 
buiten de deur te houden, openrijten 
en de dan binnenstromende lucht voor 
rottingsprocessen gaat zorgen.  
Zelfs is het ooit in mijn praktijk voorge-
komen dat er een complete autoband, 
een van de vele die de kuilvoerhoop 
bedekte, in de voermengwagen terecht 
kwam, daar in stukjes werd gemalen en 
er duizenden stukjes autobanden-
ijzerdraad in het voer van de koeien 
zaten verstopt. 
 
De boer had het niet gezien omdat het 
’s morgens vroeg nog pikdonker was en 
hij met een trekker met voorlader het 
voer opschepte om vervolgens in de 
voermengwagen te storten waarin het 
dan gemengd werd met krachtvoer. De 
koe als slordige eter slikte alles gewoon 
door, en kwamen al die vlijmscherpe  
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weinig buigzame ijzerdraadjes vervol-
gens in de netmaag van de koe terecht 
waar ze met die vlijmscherpe puntjes 
gemakkelijk de wand konden doorbo-
ren om vervolgens het hartzakje aan te 
prikken met de dood tot gevolg. Een 
cascade aan doden met het ziektebeeld 
“Scherp In”, wel bekend bij de boeren. 
 
Engels raaigras 
Het meest geteelde gras in Nederland 
en is niet zomaar toeval. Het was al 
eeuwen het meest populaire gras in 
Engeland niet alleen voor de weilanden 
maar ook de parken en voetbalvelden. 
Het heeft een sterke en goed aanslui-
tende en vitale graszode die tegen een 
stootje kan. Bovendien genereert het 
een grote opbrengst met hoge voe-
dingswaarde, ideaal voor koeien die 
daar zo maar per dag 25 liter melk uit 
kunnen genereren. Voor een paard te 
calorierijk, die zou er moddervet van 
worden. Ook zijn paarden nog extra 
gevoelig voor de sporadisch in Neder-
land voorkomende, Engelse raaigras-
vergiftiging waarbij het paard verlamd 
raakt, omdat zij het gras met hun tan-
den erg kort kunnen eten en daardoor 
de verwekker, een giftige schimmel, in 
hoge concentraties binnenkrijgen. Een 
koe eet het gras met haar tong omdat 
deze in haar bovengebit geen snijtan-
den heeft. Deze schimmel zit vooral in 
het onderste deel van het gras en dan 
vooral bij heet en droog weer, dat bij 
ons ook steeds meer voor gaat komen! 
Nederland is een ideaal land voor dit 

gras omdat het goed onderhoud en 
veel bemesting vereist en veel water en 
er is hier genoeg zonlicht om een goede 
kwaliteit gras te produceren met veel 
suiker en eiwit, in de herfst laat dat wel 
te wensen over! Dit terwijl de grasmat 
maar 1% van het zonlicht dat op haar 
neer komt gebruikt om zichzelf in leven 
te houden en al deze voedingswaarde 
op te bouwen. Slechts 10% van die op-
genomen 1% zonne-energie wordt 
weer omgezet in suiker en eiwitten. Dit 
geldt overigens ook voor peren, appels 
enz. enz. De 10% regel in de natuur: 
10% van de opgenomen energie wordt 
doorgegeven aan de volgende genera-
tie, die andere 90% gebruikt ze voor 
eigen onderhoud, misschien geldt dat 
ook wel voor mensen! Bij eventuele 
voedingstekorten valt hier nog heel 
veel te winnen. 
 
Onze huidige zonnepanelen gebruiken 
al 20% van de opgenomen zonne-
energie. In tegenstelling tot de boer is 
de burger meer gesteld op een kleurrij-
ke bloemetjesweide. Maar daarvoor is 
in Nederland de agrarische grondprijs 
van een kleine 80.000 euro per ha veel 
te hoog en dan te realiseren dat het 
streven is dat de boer maar 2 koeien 
per ha mag gaan houden. Er zouden 
ook gemakkelijk 30 huizen op gebouwd 
kunnen worden.  
 
Het huidige kuilvoer is veel weker en 
fijner van structuur dan vroeger, dit om 
nog meer melkproductie te genereren  
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het contact geweest 
was met vee en hooi 
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auto-immuunziektes 
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maar voor de koe vereist dat wel een 
aanslag op haar gezondheid. Haar spijs-
verteringapparaat is ingesteld op grof-
stengelig, veel speekselproductie als 
antizuur en bovendien gaat door de 
prikkeling van de maagwand deze beter 
haar maalwerking verrichten. Is het 
maagdarm weer eens compleet ver-
zuurd en spuit de mest er achteruit, 
heeft de boer meestal nog wel weer 
wat hooi achter de hand om die onge-
wenste verzuring weer te neutraliseren. 
 
Veel minder smakelijke grassen en gifti-
ge kruiden zoals bv de boterbloem en 
Jakobskruiskruid worden in het weiland 
door de koe gemeden. Door het te 
hooien verdwijnt meestal de giftigheid 
daarvan zoals bv van de veelvoorko-
mende boterbloem. Helaas niet van alle 
giftige planten en onkruiden zoals het 
Jacobskruiskruid dat tegenwoordig heel 
veel in natuurgebieden voorkomt. 
Vooral boeren maar ook paardeneige-
naren zijn dan ook argwanend over het 
aangeboden hooi uit deze natuurgebie-
den want 50 gram van dat Jacobskruis-
kruid kan het einde van het paard of 
koe betekenen Het lot betreft meestal 
paarden omdat melkveehouders dit 
maar al goed weten en geen zin hebben 
in dat hooi. 
 
Hooikoorts 
Bijna 20% van de bevolking in ons land 
heeft er last van. Wekenlang geïrriteer-
de slijmvliezen van ogen en luchtwe-
gen. Al vele eeuwen geleden was het 
ziektebeeld bekend en aanvankelijk 
was men ervan overtuigd dat de damp 
van het hooi de oorzaak was. Later 
bleek dat het niets met hooi te maken 
had, maar veroorzaakt werd door het 
stuifmeel van planten, bomen maar 
vooral van grassen. Ook koorts was een 
verkeerde aanname want men heeft 
helemaal geen koorts, maar hoogst-
waarschijnlijk aangenomen omdat het 
ziektebeeld zoveel op verkoudheid lijkt. 
Maar zoals vaak is de naam toch geble-
ven en weet wat je bedoelt. Dat er een 
verband met hooi werd verondersteld 
was wel begrijpelijk omdat het pollen/
stuifmeel seizoen samenvalt met dat 
van de hooioogst. Maar het hooikoorts-

seizoen is veel langer omdat bomen in 
het begin van de zomer bloeien en 
grassen in de nazomer. Honden- en 
kattenhuidschilfers maar ook huisstof-
mijt weer meer in de winter. Die over-
dreven reactie van het lichaam op deze 
natuurlijke pollen heeft veel immunolo-
gen aan het werk gezet omdat het im-
munologisch veel overeenkomsten ver-
toond met auto-immuunziektes waar-
van er ondertussen al wel 50 zijn vast-
gesteld. Ook werd gekeken welke be-
volkingsgroep het meest van te lijden 
had.  
 
Het bleek dat de jongste kinderen uit 
grote boerengezinnen die opgegroeid 
waren op de wat kleinere boerenbedrij-
ven het minste last hadden. Hoe inten-
siever het contact geweest was met vee 
en hooi des te minder last van auto-
immuunziektes en hooikoorts. De ge-
boorte van de “Hygienehypothese “was 
daarmee een feit. Nu weet men dat 
wanneer het immuunapparaat te wei-
nig geprikkeld wordt, dit minder goed 
gaat functioneren en afwijkende reac-
ties het gevolg kunnen zijn. 
 
De hooioogst, ook een vorm van hooi-
koorts 
Altijd geweest en nog steeds een race 
tegen de klok en aangewakkerd door 
de voorspelde weersverwachtingen. 
Gaat het toch weer onverwacht rege-
nen, kan al het werk weer opnieuw be-
ginnen maar nog erger de kwaliteit van 
het hooi verandert steeds meer in die 
van mest, een onsmakelijke, stinkende 
en energieloze waardeloze massa. 
Eeuwenlang werd het gras met de zeis 
gemaaid, met een hooivork meerdere 
malen omgekeerd totdat het voldoende 
droog was om vervolgens met een rijf 
bij elkaar te harken en om op een kar 
vervoerd te worden. Er kwamen toen al 
jonge mannen uit Duitsland om hier dat 
zware seizoenswerk te komen verrich-
ten, de zgn. Hannekemaaiers waarvan 
meerdere na het maaien met de boe-
rendochter aan de haal gingen, vitale 
ondernemende mannen vielen blijk-
baar in de smaak. Dit arbeidsintensieve 
handwerk is de afgelopen 50 jaar ra-
zendsnel gemechaniseerd.  
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Grasmaaiers getrokken door paarden, 
later trekkers, machines om het gras te 
schudden, bij elkaar te harken en te 
verzamelen. Grote krachtige hooibla-
zers om het in de hooibergen te blazen 
maakte het laatste handwerk overbo-
dig.  
 
Toen de eerste hooipersen ten tonele 
verschenen en al dat losse hooi in 
mooie rechthoekige pakjes kon worden 
geperst was dat weer een zeer prakti-
sche verbetering. Aanvankelijk met een 
gewicht van 25 kg per pakje, gemakke-
lijk te hanteren en door haar vorm ge-
makkelijk te vervoeren en te stapelen. 
Later werden het pakken tot wel 500 kg 
en niet meer te tillen ook niet door de 
sterkste boer, alleen de trekker kan 
daar nog mee omgaan.  

De hooi- en strotouwtjes 
Die pakjes hooi en stro werd bij elkaar 
gehouden door 2 strotouwtjes die door 
de hooipers op een ingenieuze manier 
geknoopt werden. Nu zijn die touwtjes 
van een nylonachtige stof 
Maar aanvankelijk van natuurmateria-
len zoals hennep of sisal.  
 
Met duizenden van die pakjes hooi op 
een boerderij had de boer op het einde 
van de winter wel heel veel van dat 
strotouw verzameld, want bij praktisch 
geen enkele boer belandde dit 
”afvalproduct” in de afvalcontainer 
maar werd bewaard en hergebruikt. 
 Al de balen hooi en stro werden met 
zorg van hun touwtjes ontdaan en pre-
cies doorgesneden achter de knoop en 
in overzichtelijke bosjes opgehangen. 
Sindsdien werd er door geen boer nog 
touw gekocht en werden de verzamel-
de strotouwtjes voor de meest diverse 
doeleinden gebruikt. Was een touwtje 

te dun en niet sterk genoeg dan werden 
van meerdere touwtjes dikkere touwen 
gevlochten, met dezelfde techniek zoals 
vlechten in het haar. Op de lange win-
teravonden als de boerin aan het kou-
sen stoppen was, trok de boer met een 
dikke bos van die touwtjes naar de war-
me koestal om er dikkere touwen van 
te vlechten. Meestal werd het begin 
gemaakt aan de achterste staldeur om 
zo over de lengte van de stal te kunnen 
doorvlechten. Sterk genoeg om koeien-
halsters van de maken, hekken mee 
vast te zetten en zelfs springtouw en 
voor de kinderen van te maken, het 
werd overal voor gebruikt! 
 
Zo was er een veehouder die er al zijn 
pasgeboren kalfjes mee vastzette aan 
een ring in de muur. Al de muren in de 
kalverruimte waren voorzien van ringen 
en zo kon hij heel wat kalfjes huisves-
ten. De kalfjes staan dan zover van el-
kaar dat ze elkaar niet kunnen bezuigen 
omdat na de geboorte die zuigreflex zo 
heftig is dat de kalfjes dit bij elkaar gaan 
botvieren met allerlei nare gevolgen 
vandien. Ook deze kalfjes stonden na-
tuurlijk aangebonden met eigen ge-
vlochten strotouw. Dit was al jaren het 
gebruik en verliep tot nu toe volle te-
vredenheid. Dit jaar was het helaas an-
ders, alle kalveren werden in de loop 
van een week ziek en stierven zonder 
herkenbare ziekteverschijnselen. Een 
kalfje overleefd en had ook nog eens 
nergens last van en zag er vitaal en ge-
zond uit. De dierenarts werd uitgeno-
digd, en vond het wel heel vreemd dat 
slechts een kalfje de dans had ont-
sprongen. Wat hem opviel was dat al 
de gestorven kalveren aan een eigen 
gevlochten strotouw waren vastgezet 
behalve het gezonde kalf, deze aan een 
hondenriem.   
 
Een verband met het strotouw was wel 
voor de hand liggend! Er werd contact 
gezocht met de fabrikant van het touw. 
Deze had al jaren veel klachten gekre-
gen dat het touw na verloop van tijd 
spontaan brak en de pakjes weer los 
hooi of stro werden. Onderzoek wees 
uit dat de touwbreuk werd veroorzaakt 
door een schimmel in het touw.  
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foto boven: boerenwagen met 
gemakkelijk hanteerbare pakjes 
hooi of stro van 25 kg  
 
foto onder: koeien met halster 
 
 

De fabrikant besloot het ongemak te 
verhelpen door een antischimmel door 
het touw te mengen. Hoogstwaar-
schijnlijk heeft hij zich niet gerealiseerd 
dat zijn strotouw geen afvalproduct 
was, maar een bijproduct en dat kalfjes 
een enorme zuigreflex hebben.  

Hij zou zeker dat giftige middel achter-
wegen gelaten hebben. Toen diezelfde 
dierenarts een half jaar op een andere 
boerderij kwam en de boer hem vertel-
de dat zijn kind aan een onverklaarbare 
ziekte leed en hij op de stal aan een 
balk een van strotouw gemaakt kinder-

schommeltje zag hangen, gingen de 
bellen rinkelen. Ook de zuigreflex was 
het kind was haar bijna fataal gewor-
den. 
 
In de landen om ons heen met een ver-
gelijkbaar klimaat zoals Duitsland en 
België is het hooi voor 90% verdrongen 
door het kuilvoer. Maar ook in landen 
met een gunstig hooiklimaat zoals 
Frankrijk ligt dit ook al op 50%.  
Door de vaak indringende zure lucht en 
de niet gewenst rottingsgassen van het 
kuilgras in vergelijking met de aangena-
me hooigeur is het voor de boer en zijn 
gezin maar ook voor de gasten een gro-
te stap terug. Ook voor de koe heeft 
het eerder een negatieve dan een posi-
tieve toegevoegde waarde op haar ge-
zondheid. Het kuilvoer kan al na een 
paar dagen geoogst worden en voor-
komt mislukte hooioogsten die daar 
bijna een week voor nodig hebben.    
 
Dat hooi eeuwenlang een belangrijke 
rol heeft gespeeld in onze samenleving 
blijkt wel uit de gezegdes die met hooi 
te maken hebben. Te veel hooi op je 
vork en die speld in de hooiberg en te 
hooi en te gras en een mond als een 
hooischuur, worden vooral door de ou-
dere generatie nog steeds veel ge-
bruikt. ‘Als het hooi het paard volgt wil 
het gegeten worden’, is ook wel een 
gezegde maar toch wel wat ingewikkel-
der. 
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door Leon Snoek,  
foto boven: ©Ricardo Smit 

 
 
 
 
….. Volgens WBL en 
SHK schaadt het colle-
ge met hun voorne-
men evident het ver-
trouwen van de partij-
en die in het verleden 
met veel inzet en 
zorgvuldigheid te 
werk zijn gegaan. ….. 
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Zorgen en verbazing 
Werkgroep Behoud Lopikerwaard 
(WBL) en Stichting Hugo Kotestein 
(SHK) hebben in maart 2022 een brief 
naar de gemeente Montfoort gestuurd. 
Hierin spreken zij hun verbazing uit 
over het feit dat het college van Burge-
meester en Wethouders van Montfoort 
overweegt om het bedrijf Daiwa House 
Modular Europe (DHME, voorheen Jan 
Snel BV) toestemming te geven voor 
het plaatsen van containers op een ge-
deelte van het terrein dat in het vige-
rende bestemmingsplan de specifieke 
bestemming ‘vrachtwagenparkeer-
terrein’ heeft. Volgens WBL en SHK 
schaadt het college met hun voorne-
men evident het vertrouwen van de 
partijen die in het verleden met veel 
inzet en zorgvuldigheid te werk zijn ge-
gaan. Zij verzoeken het college de 
handhaving weer op te pakken en er-
voor te zorgen dat het terrein wordt 
gebruikt in overeenstemming met de 
bestemming.  
Daarnaast vragen WBL en SHK aan-
dacht voor het bijzondere bottom-up 
participatietraject dat voor de provincie 
Utrecht als voorbeeld heeft gediend 
voor andere locaties. Volgens WBL en 
SHK kan dit niet zomaar ongedaan ge-
maakt worden. 
 
Informatieavond 
Op 11 mei 2022 organiseerde DHME 

een informatieavond voor omwonen-
den en vertegenwoordigers van WBL en 
SHK. Dit naar aanleiding van het onge-
mak dat in de buurt was ontstaan door 
de opslag van containers op het terrein 
dat bestemd is voor het parkeren van 
vrachtwagens. Het terrein is aan twee 
kanten omgeven door een aarden wal 
met struiken dat zorgt voor een groene 
uitstraling en voor het uit het zicht hou-
den van de vrachtwagens. Echter, sinds 
enkele maanden staan zogenaamde 
‘modulaire bouwsystemen’ 2 tot 3 hoog 
opgestapeld en deze waren zelfs vanuit 
natuurgebied Willeskop zichtbaar. In de 
zomer van 2021 hebben een aantal om-
wonenden tezamen met een belangen-
organisatie een verzoek om handhaving 
ingediend omdat het gebruik (opslag 
containers) in strijd is met het bestem-
mingsplan. Het bedrijf zegt nu dat ze 
vastloopt op het terrein en daarom het 
gehele terrein anders wil inrichten. 
Hiertoe heeft ze een bestemmingswijzi-
ging ingediend bij de gemeente 
Montfoort. Deze avond wil het bedrijf 
overleggen hoe het verder kan en 
moet.  
 
Inrichting terrein 
Montfoort is de hoofdproductielocatie 
van DHME. Het bedrijf heeft grote am-
bities. Zo worden momenteel twee gro-
te loodsen gebouwd. Het bedrijfsonder-
deel van de verhuur van units verhuist  
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begin 2023 naar een nieuwe locatie 
langs de A12 in Bunnik. Daardoor ver-
dwijnen de gele, herbruikbare units en 
is er geen opslag meer langs de provin-
ciale weg N228. Daar zijn nu parkeer-
plaatsen voor auto's van medewerkers. 
Bij de overname door DHME is het 
grootste gedeelte van de vrachtwagens 
verhuisd naar Zevenhuizen. 
 
Voor een deel van de opslag wordt het 
terrein heringedeeld, dat betekent 
schuiven met de m2 parkeerplaatsen 
en m2 opslag binnen de contouren van 
het terrein. Het bedrijf wil de opslag 
van ‘modulaire bouwsystemen’ ver-
plaatsen naar de kant van de steen-
oven, waar nu het vrachtwagenpar-
keerterrein is. Hier wordt dan opslag 
van 4 meter hoog (1 laags) gerealiseerd 
- vergelijkbaar met de hoogte van de 
betonnen muur en de aarden wal - en 7 
meter hoog (2 laags) tegen de produc-
tiehallen aan. Hierdoor komt er vanaf 
Krekenburg/Willeskop een zogenaamde 
getrapte opslag met de productiehallen 
op de achtergrond. Voortaan worden 
voor de opgeslagen modules grijze om-
slaghoezen gebruikt, waardoor deze 
minder opvallen tegen de achterliggen-
de productiehallen. Voor de buurt bete-
kent dit dat vanaf Krekenburg/ Willes-
kop de opslag van modules (units) 
zichtbaar zal zijn. De eerder ingeplante 
aarden wal, die recent is aangevuld met 
hogere beplanting en hedera bij het 
hekwerk, ontneemt het zicht slechts 
gedeeltelijk. Om de omgevingskwaliteit 
van het totale terrein inclusief de om-
geving te verbeteren stelt HDME voor 
om de ‘puist’ aan de kant van de Nieu-
weweg weg te geven aan de omwonen-
den c.q. de gemeente Montfoort. Het 
verdere proces hiervan moet nog wor-
den uitgewerkt in een voorstel aan de 
gemeente Montfoort.    
 
Omwonenden  
Een aantal aanwezige buurtbewoners 
reageerden cynisch op de getrapte op-
slag. Het bedrijf heeft altijd ruimte te-
kort en zal snel weer de hoogte ingaan. 
De buurtbewoners en WBL en SHK vin-
den dat het groen op de aarden wal 
slecht wordt onderhouden. Ook maken 

zij zich zorgen over de afscherming van 
de Hollandsche IJssel zijde, waar conife-
ren worden gerooid en een betonnen 
wand zichtbaar wordt. Buurtbewoners 
ervaren in de vroege uren en op zater-
dag geluidsoverlast. Zijn vinden dat er 
over het algemeen weinig tot niets met 
hun klachten wordt gedaan.  
 
Conclusie 
Als conclusie werd genoemd dat de 
ontwikkeling bij een groep buurtbewo-
ners niet veel weerstand geeft, maar 
dat de hoogte van de opslag, de over-
dracht van het perceel nabij de Nieu-
weweg en de handhaving goed gere-
geld moeten worden. Maar er waren 
ook aanwezigen die moeite hebben 
met de hoogte van de opslag en weinig 
vertrouwen hebben in het nakomen 
van afspraken door het bedrijf en de 
handhaving door de gemeente. De in-
formatieavond werd als zinvol en nuttig 
ervaren en de aanwezigen gaven aan 
graag geïnformeerd te worden over het 
verdere vervolg. Er komt een verslag 
van de avond en de WBL gaat hier in 
samenspraak met SHK nog op reageren. 
 
Nieuw college 
De gemeente Montfoort heeft de ver-
gunningaanvraag voorlopig aangehou-
den (situatie begin juni 2022). Dit ge-
zien de complexe geschiedenis en de 
rol van de provincie Utrecht. Het nieu-
we college van Burgemeester en Wet-
houders zal zich er over buigen.   
 
Historie 
Steenfabriek IJsseloord werd in 1865 
opgericht door B.J.A. van Limbeek en is 
een van de vele steenfabrieken die des-
tijds werden gebouwd aan de huidige 
N228 tussen Montfoort en Oudewater 
ter hoogte van Willeskop. In 1876 werk-
ten in de steenfabriek veertig werklie-
den en werden er drie miljoen stenen 
per jaar geproduceerd. De fabriek is 
inmiddels verdwenen. In 1944 is de fa-
briek grotendeels gesloopt en in 1976 
zijn overblijfselen, zoals de bijvoorbeeld 
de droogrekken, verwijderd. Heden ten 
dage herinneren de schuur en de direc-
teurswoning nog aan de fabriek. De 
grond en de daarop staande gebouwen  
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….. Voortaan worden 
voor de opgeslagen 
modules grijze om-
slaghoezen gebruikt, 
waardoor deze min-
der opvallen tegen de 
achterliggende pro-
ductiehallen. ….. 
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….. Een landschapsin-
richtingsplan heeft ge-
leid tot meer natuur-
kwaliteit en een land-
schapsbeheersplan 
verplicht de initiatief-
nemer om de aange-
legde natuur en land-
schap zorgvuldig te 
beheren gedurende 
tenminste 20 jaar. ….. 
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zijn indertijd gekocht door 
Jan Snel, voormalig direc-
teur van het ernaast gele-
gen bedrijf Jan Snel BV. De 
voormalige steenfabriek is 
het enige overgebleven erf-
goed in Willeskop dat herin-
nert aan de industriële 
voorspoed aan het begin 
van de 20e eeuw.  
 
Toekomstvisie 'Nieuwe 
Toekomst IJsseloord' 
Aan de totstandkoming van het plan 
voor de herontwikkeling van het terrein 
van de voormalige steenfabriek IJssel-
oord is een lang traject van planvor-
ming en onderhandelingen vooraf ge-
gaan. Op initiatief van de Kamer van 
Koophandel en de VIP-bus zijn een 
groep direct omwonenden en belan-
genorganisaties als WBL en SHK  ge-
vraagd mee te denken en te brainstor-
men over toekomstvisie van dit gebied, 
samen met de Koninklijke Nederlandse 
Heidemij, Harry van Zandwijk van de 
Jan Snel Group en vertegenwoordigers 
van de gemeente Montfoort. Groot was 
de euforie toen eind 2011 overeen-
stemming werd bereikt en de afspraken 
konden worden vastgelegd in het plan 
'Nieuwe Toekomst IJsseloord'. In dit 
plan is gezocht naar een goede balans 
tussen cultuurhistorie, economie en 
landschap. Concreet vertaald:  
1) Restauratie en herbestemming 
steenovenschuur en bazenwoning; 
2) Uitbreiding van het bestaande bedrij-
venterrein aan Willeskop 94 met uitslui-
tend vrachtwagenparkeerterrein;  
3) Landschappelijke herinrichting en 
publieke openstelling van het gebied.  
 
Cultuurhistorie 
De initiatiefnemer wil de steenoven 
restaureren en herontwikkelen. De toe-
komstige functies van de voormalige 

steenoven zijn door de gemeenteraad 
nauwkeurig vastgelegd zoals een ten-
toonstelling over de steenindustrie in 
Montfoort, een showroom van oude 
stenen en bijzondere mineralen, ruimte 
voor een galerie of tentoonstellingen, 
een Bed & Breakfast en kleinschalige 
horeca. De voormalige bazenwoning is 
inmiddels met oorspronkelijke elemen-
ten herbouwd als zelfstandige woon-
functie. Het omliggende terrein wordt 
gebruikt voor het hobbymatig houden 
van paarden.  
 
Economie 
Het naastgelegen bedrijventerrein van 
Jan Snel BV aan Willeskop 94 is met één 
hectare vrachtwagenparkeerterrein 
uitgebreid waardoor het werken op het 
terrein een stuk aangenamer is gewor-
den.  
 
Natuur en landschap 
Uitgangspunt van het plan 'Nieuwe 
Toekomst IJsseloord' was een streekei-
gen groengebied van 4,5 hectare: een 
natuurlijk open landschap met paarden 
en een stal in de vorm van een droog-
schuur. Een landschapsinrichtingsplan 
heeft geleid tot meer natuurkwaliteit 
en een landschapsbeheersplan ver-
plicht de initiatiefnemer om de aange-
legde natuur en landschap zorgvuldig te 
beheren gedurende tenminste 20 jaar. 
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Lees meer over dit dossier op:  
www.ad.nl/woerden/bouwbedrijf-snel-maakt-illegaal-gebruik-van-parkeerplaats
-voor-opslag~ad34609f/ 
www.daiwahousemodular.eu/nieuws/daiwa-house-modular-europe-zet-in-op-
verdere-groei-en-verdubbelt-productiecapaciteit-in-nederland/ 
www.ad.nl/werk/bij-dit-bedrijf-rollen-10-000-woningen-uit-de-fabriek-en-nu-
breiden-ze-uit-naar-duitsland~a393304b/ 
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Actie Tegelwippen: 
Verwijder de tegels uit 
uw tuin, lever ze in en 
ontvang gratis beplanting  
 

Actie Tegenton 
Regentonnen met 30%  
korting 

 

 
 
 
 
 
 

WBL Magazine, April 2021, jaargang 41 - nr 127 

Klimaatverandering zorgt ervoor dat 
we in Nederland steeds vaker te ma-
ken krijgen met tijden van droogte, 
afgewisseld met hevige regenbuien. 
Dat is nu al zo en zal alleen nog maar 
toenemen. Een probleem is dat de rio-
lering die hevige regenval niet aankan, 
waardoor wateroverlast ontstaat. U 
kunt op kleine schaal daar een steentje 
bijdragen door een regenton aan uw 
regenpijp te koppelen, zodat er minder 
water in de riolering terecht komt. En 
dat water in die regenton kunt u dan 
bij tijden van droogte gebruiken om de 
tuin te besproeien. En die regenton 
staat hartstikke leuk in uw tuin! 
 
Regenton met 30% korting 
Stichting Duurzaam Lopikerwaard en 
Klimaat Neutraal IJsselstein hebben van 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-
landen (HDSR)) subsidie gekregen om 
het voor u aantrekkelijker te maken 
een regenton aan te schaffen. 
Wat moet u doen om een regenton met 
korting aan te kunnen schaffen? Inwo-
ners van IJsselstein hoeven alléén bij de 
Intratuin een voucher in te vullen voor 
de 30% korting! Deze voucher ligt klaar 
op het Klimaatplein bij Intratuin in Ben-
schop klaar. Inwoners van Gemeente 
Lopik vullen éérst een formulier in op 
de website van Duurzaam Lopiker-
waard. Daar krijgt u een mail op terug. 
Met die mail gaat u naar Intratuin in 
Benschop en wisselt die mail in (op het 
Klimaatplein) voor een voucher. 
Dan zoekt u een mooie regenton uit 
(meer mag ook, maar max. 3 met kor-
ting) en bij de kassa krijgt u tegen inle-
vering van de voucher direct 30% kor-
ting. Let wel: de korting wordt alleen 
gegeven op de regenton, niet op acces-
soires of op vervoerskosten. 

De actie geldt voor alle inwoners van 
IJsselstein en van de 9 kernen in de ge-
meente Lopik en loopt tot de subsidie-
pot leeg is, dus OP=OP.   
 
Tegelwippen 
Er liggen veel tegels in ons land, en dat 
is nergens voor nodig! Tegels zijn kei-
hard en laten geen druppel water door. 
Maar zoals je weet regent het in ons 
kikkerlandje veel, vaak en hard. En 
waar gaat dat water dan heen? Het 
loopt het riool in en als die bij een stevi-
ge, langdurige bui overstroomt, lopen 
de straten en kelders vol.  Waterover-
last is al een groot probleem, maar dat 
is nog niet alles. Bij een hittegolf zorgen 
tegels er namelijk voor dat het nóg war-
mer wordt. Stenen nemen warmte op 
en geven dit ’s avonds langzaam weer 
af. 
 
Als laatste is het voor de biodiversiteit 
ook heel belangrijk om minder tegels te 
hebben. Dieren en insecten houden 
namelijk helemaal niet van tegels, en 
die hebben we nodig! Wist je dat 70% 
van wat er dagelijks op jouw bord ligt 
bestuiving door insecten nodig heeft? 
En dat is natuurlijk nog maar één van 
de vele redenen waarom wij beestjes 
nodig hebben. Geef ze daarom wat ze 
willen, en wip die tegels!  
 
Conclusie? We moeten de grond dus 
meer als spons gebruiken. Wip die te-
gels, zorg dat de bodem weer luchtig en 
gezond wordt en zet je tuin vol met 
groen! Het water loopt zo de grond in 
en voedt de planten. De (bodem)dieren 
komen vanzelf weer terug en op warme 
dagen werkt het groen verkoelend. 
 
Wippen dus, die tegels!  
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Extra klimaatweekend in IJsselstein en Lopik 
DL en KNIJ geven boost aan klimaat-acties 

Wil je precies weten hoe de acties werken? Kijk dan op:  
duurzaamlopikerwaard.nl/regentonnen-met-30-korting/  
duurzaamlopikerwaard.nl/nk-tegelwippen-2022-hoe-werkt-de-actie/  
www.klimaatneutraalijsselstein.nl/actueel/488-klimaatplein  

Voor de inwoners van 
de 9 Lopikse kernen  

bestaat ook nog steeds 
de mogelijkheid om  

sedumcassettes  
aan te schaffen met  

30% korting.  
 

Kijk maar op:  
duurzaamlopikerwaard.nl/
sedumdaken-met-korting/ 

https://duurzaamlopikerwaard.nl/regentonnen-met-30-korting/
https://duurzaamlopikerwaard.nl/regentonnen-met-30-korting/
https://duurzaamlopikerwaard.nl/nk-tegelwippen-2022-hoe-werkt-de-actie/
https://www.klimaatneutraalijsselstein.nl/actueel/488-klimaatplein
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door Leon Snoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de zienswijze van 
de WBL worden aan-
dacht voor natuur-
compensatie en meer 
waarborgen gevraagd 
om toekomstige uit-
breiding van bebou-
wing en/of verhar-
ding te voorkomen. 
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Onlangs werd de gemeenteraad van 
Montfoort gevraagd in te stemmen met 
een bestemmingswijziging van het perceel 
Willeskop 67/67A. Dit perceel heeft een 
agrarische bestemming maar de agrarische 
bedrijfsvoering is beëindigd. De kopers van 
het perceel willen de bestemming veran-
deren in een reguliere bedrijfsbestemming 
voor hun bedrijf in werktenten.  
 
Bedrijfsverplaatsing 
Voorheen werd op het perceel Willeskop 67 
een melkveehouderij geëxploiteerd. Naast 
de bedrijfswoning (Willeskop 67A) zijn er 
meerdere bedrijfsgebouwen op het perceel 
gesitueerd en is het erf ingericht met onder 
andere een sleufsilo en een hooiberg. De 
locatie beschikt over circa drie hectare ei-
gen grond en blijkt als agrarisch perceel 
onverkoopbaar. Er is onvoldoende ruimte 
om een zelfstandig functionerend agrarisch 
bedrijf te starten.  
 
De kopers van het perceel Willeskop 
67/67A willen hier voor hun bedrijf Werk-
tent BV werktenten opslaan. Het bedrijf is 
op dit moment gevestigd in Boskoop. Hier 
komt men ruimte tekort. Werktent BV is 
een bedrijf dat zich specialiseert in het ver-
huren van werktenten voor de bouw, infra-
structuur en industrie, zodat werkzaamhe-
den voortgezet kunnen worden onder alle 
weersomstandigheden. 

Provinciaal beleid 
Het provinciale ruimtelijke beleid biedt mo-
gelijkheden om een agrarische bedrijfsbe-
stemming om te zetten naar een reguliere 
bedrijfsbestemming. Hierbij geldt in princi-
pe als uitgangspunt dat 50% van de be-
drijfsbebouwing wordt gesloopt. Het initia-
tief voldoet niet aan dit uitgangspunt. Er 
worden wel bedrijfsgebouwen gesloopt, 
maar er vindt voor de opslag ook nieuw-
bouw plaats. Per saldo blijft de oppervlakte 
aan gebouwen gelijk. Volgens het provincia-
le ruimtelijke beleid mag uitzondering wor-
den gemaakt op de sloopeis als de ruimte-
lijke kwaliteit op een andere wijze wordt 
verhoogd.  
 
Zienswijze WBL 
De Stichting Werkgroep Behoud Lopiker-
waard (WBL) heeft, als enige partij, een 
zienswijze ingediend over het ontwerpbe-
stemmingsplan. In de zienswijze worden 
aandacht voor natuurcompensatie en meer 
waarborgen gevraagd om toekomstige uit-
breiding van bebouwing en/of verharding 
te voorkomen. 
 
Reactie college 
Het college van Burgemeester en Wethou-
ders van Montfoort is uitgebreid ingegaan 
op de zienswijze van de WBL. Er heeft aan-
vullend overleg plaatsgevonden met de 
provincie Utrecht, het bouwvlak is verder  
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verkleind en de ruimtelijke kwaliteit 
verhoogd door meer aandacht te beste-
den aan de ecologische inrichting (zoals 
poelen en een geriefhoutbosje) en na-
tuurcompensatie.  Ook is er gekeken 
naar het historische verkavelingspa-
troon en cultuurhistorisch waardevolle 
of karakteristieke bebouwing met evi-
dent gevolg het behoud van de hooi-
berg. Tenslotte geeft de zienswijze aan-
leiding om ‘de wijzigingsbevoegdheid 
voor overschrijding van bestemmings-
grenzen’ uit het bestemmingsplan te 
schrappen. Hierdoor worden de uitbrei-
dingsmogelijkheden beperkt en kan dit 
alleen nog na instemming van de ge-
meenteraad. 
 
Nieuw bestemmingsplan 
Volgens de gemeente Montfoort zorgt 
het nieuwe (aangepaste) bestemmings-
plan nu voor een verhoging van de 
ruimtelijke kwaliteit door een combina-
tie van maatregelen: 
• Er wordt meer openheid en doorzicht 

gecreëerd door het bebouwingsclus-
ter te versmallen. 

• Het erfkarakter wordt versterkt en er 
wordt passende beplanting toege-
voegd, zoals een boomgaard. 

• Er worden ecologische maatregelen 
getroffen om de natuurwaarden te 
verhogen. Het achterterrein biedt 
hiervoor mogelijkheden omdat het in 
een weidevogelrandzone ligt, die 
grenst aan het weidevogelkerngebied. 

Maatregelen om het leefgebied van 
weidevogels (en andere dieren) te 
vergroten zijn hier zeer gewenst. Er is 
ecologisch onderzoek gedaan naar 
maatregelen die de natuurwaarden 
verhogen. Voorgestelde maatregelen 
zijn o.a. het omvormen van grasland 
naar vochtig hooiland, het graven van 
ondiepe natte laagtes en poelen, het 
verflauwen van oevers en de aanplant 
van struweel. 

 
Gemeenteraad 
De bestemmingswijziging is in de Com-
missie Ruimte van 9 mei 2022 bespro-
ken. De fracties van de politieke partij-
en vonden dat de zienswijze van de 
WBL heeft geleid tot een positieve wij-
ziging van de plannen en 
spraken over een 
‘kwaliteitsverbetering’. 
Wel is er behoefte aan 
algemeen gemeentelijk 
beleid voor vrijkomende 
agrarische bebouwing. 
Het nieuwe college zal 
hier op korte termijn mee 
komen. De gemeenteraad 
heeft op 23 mei 2022 
unaniem ingestemd met 
de bestemmingswijziging 
van het perceel Willeskop 
67/67A.  
 
De WBL vertrouwt op een goede uit-
voering van de plannen.  
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….. Hierdoor worden 
de uitbreidingsmoge-
lijkheden beperkt en 
kan dit alleen nog na 
instemming van de 
gemeenteraad. ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
foto’s op deze pagina’s: Funda 
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door Everdien M. Smeenk 

 
 
 
 

 
 
 
 
foto onderaan:  
Joke van Bemmel, de dochter 
van Leen Verkaik  
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Midden in de Lopikerwaard ligt de 
boerderij Het Beloken Land, waar de 
familie Verkaik met veel liefde en pas-
sie voor de natuur al sinds 1966 de 
scepter zwaait. Er worden o.a. lezingen 
en excursies georganiseerd, u kunt er 
de eendenkooi bezoeken en/of het 
museum, vergaderen etc. Een ideale 
plek voor een familiedagje of een be-
drijfsuitje!  
Onderdeel van Het Beloken Land is de 
zogenaamde Weidevogel Wellness en 
daar wilde ik van initiator Leen Verkaik 
graag het fijne van weten. 
 
Het hart van de Weidevogel Wellness, 
een kerngebied voor weidevogels, is de 
plas-dras. Kunt u uitleggen wat het 
begrip plas-dras precies inhoudt? 
LV: Een plas-dras bestaat uit een stuk 
weiland, dat in het vroege voorjaar on-
der water wordt gezet met behulp van 
een pomp. Die van ons werkt op zonne-
energie. Het water zorgt ervoor dat de 
wormen omhoog komen, zodat de uit 
hun overwinteringsgebied terugkeren-
de weidevogels een gedekte tafel vin-
den. Helaas is het zo dat na 7 of 8 jaar 
een plas-dras inklinkt, maar aan de ran-
den is er gelukkig altijd nog genoeg 
voedsel te vinden. Dit jaar heb ik een 
tweede plas-dras aangelegd, een zoge-
naamde greppel plas-dras op de plek 
waar de grutto’s meestal broeden. 

Hoe is uw liefde voor het wel en wee 
van de weidevogels ontstaan? 
LV: Als kind zocht ik op de boerderij van 
mijn vader al kievitsnesten en geleide-
lijk kwam ik er achter dat het met de 
stand van de weidevogels bergafwaarts 
ging. Het aantal kieviten is sinds 1960 
met 60 % afgenomen en de grutto, on-
ze nationale vogel, zelfs met 95(!) %. 
Veldleeuweriken en patrijzen die in 
mijn jeugd heel talrijk waren heb ik 
zelfs allemaal zien verdwijnen.  
 
U heeft langs het wandelpad richting 
Willeskop een keet geplaatst om de 
wandelaars ook van de weidevogels en 
de plas-dras te laten genieten. Wordt 
daar veel gebruik van gemaakt? 
LV: Er ligt een logboek waar wandelaars 
iets in kunnen schrijven over de vogels 
die zij gezien hebben. In het voorjaar 
zijn daar veel trekvogels te zien, zoals 
kemphaan, groenpootruiter, zwarte 
ruiter, watersnip etc. Deze vogels zijn 
op doortrek en gebruiken de plas-dras 
om een beetje op te vetten op weg 
naar hun broedgebied. De keet staat nu 
op het erf, omdat het weidevogelsei-
zoen voorbij is. Helaas is de verrekijker 
die wij daar voor gebruik hadden neer-
gelegd meegenomen en schreef de 
schooljeugd af en toe teksten in het 
logboek over andere onderwerpen…. 
Die scheurde ik er dan maar uit. 
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Enkel een plas-dras aanleggen is vast 
niet voldoende. Wat komt er allemaal 
nog meer bij kijken om een broedsei-
zoen voor de weidevogels zo gunstig 
mogelijk te laten verlopen?   
LV: Het uitrijden van ruige mest voor-
dat het broedseizoen begint is heel be-
langrijk! Door het uitrijden van ruige 
mest komen de wormen omhoog en 
het stro dat vermengd is met de mest, 
gebruiken  kieviten graag als  nestmate-
riaal. Ik maai in fasen, zo laat mogelijk 
en altijd van binnen naar buiten zodat 
de kuikens naar andere percelen of  
naar de plas-dras kunnen uitwijken. De 
avond voordat ik ga maaien plaats ik  
plastic zakken op het land. Die zakken 
ritselen in de wind en daar houden wei-
devogels niet van met het gevolg dat de 
kuikens en hun ouders hun heil elders 
zoeken. 
 
Hoe is het dit jaar gegaan met de wei-
devogels op uw land? 
LV: De  weidevogels kwamen vroeg te-
rug en we hadden de indruk dat er 

meer grutto’s waren dan andere jaren. 
Helaas kwam er heel laat nog een peri-
ode met vorst en sneeuw, zodat de eie-
ren van de kieviten (beginnen als eerste 
met broeden) door bevriezing verloren 
zijn gegaan. De grutto’s trokken weg en 
de plas-dras werd een ijsbaan! Later 
keerden de meeste vogels weer terug, 
maar toen ging het helemaal fout! De-
fensie ging met helikopters gedurende 
drie dagen op 10 meter hoogte boven 
de plas-dras stilhangen. Alle vogels zijn 
toen weggevlucht en mijn telefoontje 
naar de Provincie met het verzoek om 
Defensie elders te laten oefenen lever-
de niets op. Een aantal  vogels zijn weer 
teruggekomen, maar andere besloten  
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foto boven: Gijs van Kempen, 
foeragerende tureluurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto onder: Joke van Bemmel, 
kievitsjong net uit het ei 
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foto boven: Joke van Bemmel, 
nieuwe natuur 
 
foto onder:  Gijs van Kempen, 
het uitrijden van de ruige mest 
 
foto midden: Gijs van Kempen, 
het verleggen van een kievits-
nest 

 
 
 
 
 
 
 
Mocht u de Weidevogel 
Wellness financieel willen 
steunen dan kan dat via 
het Streekfonds Utrecht-
se Waarden:  
NL46 RABO 0124 4996 00 
(ANBI). U kunt een grutto-
paar adopteren  voor € 50 
of een kievit voor € 25.  
 
Elk bedrag hoe klein ook, 
is overigens welkom. 
Mocht u willen doneren 
dan is het handig om uw 
e-mail adres door te ge-
ven aan  
hetbelokenland@ 
hotmail.com  
zodat u de beloning  in de 
vorm van een uitnodiging 
voor een kraamvisite in 
het voorjaar  2023 niet 
kan mislopen!  
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om op percelen in de buurt te gaan 
broeden. Daar werd helaas rond 1 mei 
alles kaal gemaaid… 
 
Je moet dus als weidevogelbeschermer 
met teleurstellingen kunnen omgaan. 
Hoe is het dit jaar qua predatie verlo-
pen? 
LV: Het probleem van predatie lijkt 
steeds groter te worden. De roofvogels, 
kraaien, ooievaars etc. beginnen steeds 
meer door te krijgen dat wij te midden 
van de woestijn aan raaigras een luilek-
kerland aan eieren en kuikens in de 
aanbieding hebben. Helaas is er hier 
maar 1 agrariër die ook aan weidevo-
gelbeheer doet, een greppel plas-dras 
heeft aangelegd en een  later maaibe-
heer pakket heeft afgesloten. Het werkt 
goed daar, maar omringd door raaigras 
is het eigenlijk niet groot genoeg om 
heel veel weidevogels te herbergen. 
Ook daar is het risico van predatie dus 
erg groot. Ondanks alle teleurstellingen 
en tegenslagen zijn er op ons land toch 
nog kuikens groot geworden. Met na-
me de tureluur heeft het dit jaar met 10 
tot 15 paartjes heel goed gedaan! 

Heeft u nog suggesties om het weide-
vogelbeheer in het algemeen en in de 
Lopikerwaard in het bijzonder te ver-
beteren? 
LV: De Provincie en de Agrarische Na-
tuur Vereniging zouden de beheerpak-
ketten meer op basis van punten moe-
ten samenstellen. De weidevogelbe-
heer pakketten zoals later maaien, een 
brede strook langs de slootkant onge-
moeid laten, de aanleg van een plas-
dras, van binnen naar buiten maaien,  
maaien in fases, etc. zouden allemaal 
van een aantal punten moeten worden 
voorzien. Met meerdere beheerpak-
ketten krijg je nu al 10% extra vergoe-
ding, maar men zou veel meer voor 
kwaliteit dan voor kwantiteit moeten 
gaan. Het belangrijkste bij weidevogel-
bescherming is natuurlijk dat de kui-
kens groot worden. Dat moet gecontro-
leerd worden (door een onafhankelijke 
organisatie als Sovon, bijvoorbeeld) en 
het vliegvlug worden van kuikens zou 
de meeste punten moeten opleveren. 

Momenteel wordt er niet gecontro-
leerd hoeveel kuikens het maaien heb-
ben overleefd… Zo loop je het risico dat 
al de beheermaatregelen qua weidevo-
gelbescherming niets hebben opgele-
verd! Een ander punt van zorg is dat er 
in de agrarische opleidingen geen aan-
dacht wordt besteed aan weidevogel-
beheer. Op die manier verklein je de 
kans dat het aantal weidevogelvriende-
lijke boeren toeneemt. 
 
Leen Verkaik eindigt met een kritische 
noot richting Staatsbosbeheer (SBB) 
wat betreft het beheer en de inrichting 
van Willeskop. Het stuk land dat aan 
zijn Weidevogel Wellness grenst en dat  
aanvankelijk een fantastisch weidevo-
gelgebied was, “moest” omgezet wor- 

WBL Magazine, Augustus 2022, jaargang 42 - nr 131 

mailto:hetbelokenland@hotmail.com
mailto:hetbelokenland@hotmail.com


 

32 

den in rietland, waar de bruine kieken-
dief ging broeden, de pitrus welig ging 
tieren en de weidevogels niets meer te 
zoeken hadden. Na 15 juni (de weide-
vogels zijn dan vlieg vlug)  worden de 
percelen met 3 enorme  machines tege-
lijk gemaaid zonder aandacht te schen-
ken aan het feit dat er nog veel jonge 
haasjes zitten. Die drukken zich plat bij 
het naderende geweld en overleven dit 
niet, terwijl de haas inmiddels ook al op 
de Rode Lijst staat…  
Verkaiks inzet en doorzettingsver-
mogen ondanks de veel teleurstellingen 
die op zijn pad komen is bewonderings-
waardig! Niet alleen de weidevogels  
worden gekoesterd, maar op zijn erf is 
het eveneens een eldorado voor ande-
re vogels. De huiszwaluwen en boeren-
zwaluwen vliegen je om de oren.  Steenuil, ransuil, kerkuil en bosuil broe-

den op zijn erf of in de nabije omge-
ving. Ook hier speelden zich teleurstel-
lende taferelen af. Steenuil en Toren-
valk pikten de nestjes van de huiszwa-
luwen kapot en maakten zich meester 
van hun jongen... Dit is echter  de na-
tuur en deze broedsels gaan niet ver-
loren door toedoen van de mens.  
 
Leen Verkaik heeft trouwens ook hier 
weer een oplossong voor gevonden: 
zijn huiszwaluwen nestelen nu in 
kunstnestjes die niet meer door to-
renvalk of steenuil kapot gemaakt 
kunnen worden. Zijn vogelpassie is 
grenzeloos…..  
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foto links: Everdien Smeenk, het 
karretje waarmee leen Verkaik 
dagelijks een bezoek brengt aan 
zijn Weidevogel Wellness 
 
foto bovenaan: Everdien 
Smeenk, kunstnestjes voor de 
huiszwaluw 
 
foto onderaan pagina: Joke van 
Bemmel, de vogelkijkhut bij het 
drasland 
 
foto hieronder: Gijs van Kem-
pen, tureluur 
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bericht van het waterschap 

 
 
Meer informatie over dit onder-
werp vind je op:  
 
https://www.hdsr.nl/buurt/
klimaatbestendige-0/
lopikerwaardroute/vergroten/ 
 
en op 
 

www.hdsr.nl/kwa 
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In tijden van extreme droogte is de 
Klimaatbestendige Wateraanvoer Mid-
den Nederland (KWA) van 
essentieel belang voor de zoetwater-
voorziening van West-Nederland zoals 
ook deze zomer weer is gebleken. 
Door aanhoudende droogte en lage 
rivierafvoeren is de KWA op 18 juli in 
werking gezet. Vanwege klimaatveran-
dering en een toegenomen watervraag 
wordt de capaciteit van het aanvoer-
systeem vergroot. Deze uitbreiding 
heeft de nodige consequenties voor 
het gebied van De Stichtse Rijnlanden. 
Bijvoorbeeld in het karakteristieke pol-
derlandschap van de Lopikerwaard in 
Zuidwest Utrecht waar een flink aantal 
kilometers aan watergangen wordt 
verbreed. Hier worden kades van 
Staatsbosbeheer geraakt alsook land-
bouwpercelen van agrarische bedrij-
ven. De benodigde grond is noodzake-
lijk om bestaande watergangen te ver-
breden zodat we voldoende zoet wa-
ter naar West-Nederland kunnen aan-
voeren.  
 

Waterknooppunt Polsbroek in uit-
voering 
Vanaf begin 2022 werkt het waterschap 
aan het verbeteren van de grootste 
flessenhals van de Lopikerwaard, het 
waterknooppunt Polsbroek. Verschil-
lende watergangen met uiteenlopende 
peilen langs, boven en onder elkaar, 
twee stuwen en een nauwe duiker on-
der de Slangeweg, vormen een knel-
punt in de wateraanvoer. Om dit knel-
punt op te lossen wordt een deel van 
de bestaande watergangen verbreed, 
een nieuwe parallelle watergang gegra-
ven en te krappe duikers en stuwen 
verruimd. Deze nieuwe watergang 
voegt een nieuw hoofdstuk toe aan de 
rijke historie van het ‘waterknooppunt 
Polsbroek’. Ook werken we momenteel 
aan een nieuwe verkeersbrug met een 
grote overspanning én otterpassage. 

Uiteraard legt het waterschap waar 
nodig ook nieuwe vispassages aan. Te-
gelijkertijd verbeteren we meteen de 
waterafvoer van de Vlist door deze aan 
te sluiten op de maalvliet van gemaal 
de Koekoek die op de Lek is aangeslo-
ten.  Voor meer informatie zie de web-
site van het waterschap. 
 
Maatregelen in de Lopikerwaard 
Naast Polsbroek zijn er nog meer maat-
regelen nodig in de Lopikerwaard. Zo is 
de meest zuidelijke route door de Lo-
pikerwaard in zijn geheel te krap voor 
de gewenste toevoer. Langs de 14 kilo-
meter lange aanvoerroute gaat het wa-
terschap 7 kilometer bestaande water-
gangen verbreden en daarnaast ver-
smallingen in de route verwijderen of 
vervangen, zoals  bruggen. Ook is op 
een aantal locaties bodembescherming 
en oeverbescherming nodig om de wa-
tergangen te beschermen tegen stro-
ming. In het ontwerp projectplan Lo-
pikerwaard staat welke werkzaamhe-
den het waterschap gaat uitvoeren in 
de Lopikerwaard . Dit plan vindt u op de 
website van het waterschap.  
 
Bescherming cultuurhistorische waar-
den 
Bij de totstandkoming van de uiteinde-
lijke maatregelen is cultuurhistorie 
meegenomen in de uiteindelijke afwe-
gingen. Een groot deel van het traject, 
namelijk de verkavelingsstructuur van 
de Lopikerwaard, is onderdeel van de 
cultuurhistorische hoofdstructuur. Als 
gevolg van de voorgenomen verbredin-
gen, verslechtert de historische herken-
baarheid van het gehele landschap niet 
significant. De verbredingen worden 
uitgevoerd aan watergangen waarbij 
dat vanuit erfgoedperspectief goed is in 
te passen.  
Een aantal van de maatregelen heeft 
wel effect op de cultuurhistorische 
waarden van het gebied.  

Project Klimaatbestendige Water Aanvoer 
Midden Nederland (KWA+) en behoud cul-
tuurhistorie in de Lopikerwaard 

http://www.hdsr.nl/kwa
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foto boven: werkzaamheden 
Polsbroek 

 

 

 

 

 

foto onder: Het kenmerkend 
samenhangend systeem van 
weteringen (midden), sloten en 
grasland in de Lopikerwaard 
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Die vinden plaats binnen de provincie 
Zuid-Holland.  
Zo is het nodig om: 
• de Tiendkade, dit is een voormalige 

poldergrens ten zuidwesten van Pols-
broek, te verlagen en te versmallen. 
Door de aangrenzende poldersloot te 
verruimen tot parallelle aanvoerroute 
kan deze kade wel behouden blijven.  

• de watergang op twee locaties in de 
Lopikerwaard te verbreden. Hierdoor 
wordt het aangrenzende agrarisch 
perceel dusdanig smal dat het niet 
meer bewerkbaar is. Daarom is het op 
deze twee percelen nodig een lengte-
sloot te dempen. Eén demping is on-
derdeel van het KWA+ deelproject 
Polsbroek. 

 
Landschappelijke compensatie 
Het verlies aan deze landschappelijke 
waarden gaat het waterschap compen-
seren. De wijze waarop we hier invul-
ling aan gaan geven is gebaseerd op 
enerzijds een cultuurhistorisch advies-

rapport en anderzijds gesprekken met 
de landschapsspecialisten van de pro-
vincie Zuid-Holland. We hebben ver-
schillende opties verkend. Van haalbare 
opties hebben we plannen gemaakt om 
het verlies aan landschappelijke waar-
den te beperken of te compenseren:  
 
Het behoud van kades en lijnenpa-
troon van kades en sloten 
In een eerder stadium was nog sprake 
van het volledig verwijderen van de 
Tiendkade. Nu is deze behouden, waar-
bij wel nog een verlaging en versmalling 
nodig is.  
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Tiendkade, een voormalige pol-
dergrens nabij Polsbroek 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
afbeelding: kaartje van de ge-
kozen wandelroute 
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Ook bij de overige vergravingen van 
kades en sloten blijft het huidige lijnen-
patroon behouden.  
 
Het behouden of in het landschap her-
kenbaarder maken van de voormalige 
molenplaatsen 
We hebben het ontwerp aangepast 
zodat de molenplaatsen zo veel moge-
lijk behouden zijn.  
 
Nieuwe verwijzingen naar de cultuur-
historie 
Om aandacht te besteden aan de histo-
rie, gaan we een verwijzing naar de 
touwindustrie (verbouwen van vlas/
hennep) maken in het ontwerp van een 
te vervangen wandelbrug  

Ook gaan we een bestaande wandel-
route opwaarderen zodat wandelaars 
via een online platform, al lopend langs 
de route, op hun smartphone informa-
tie kunnen krijgen over het landschap, 
de natuur en de cultuurhistorie van de 
omgeving. De wandelbrug met een ver-
wijzing naar de touwindustrie, zal een 
van de informatiepunten zijn in deze 
wandeling.   
 
Hieronder alvast een voorproefje van 
de plannen van de online wandeling. 
De wandelroute werken we de komen-
de tijd verder uit. Met dank aan de 
Werkgroep behoud Lopikerwaard en de 
gemeente Krimpenerwaard voor het 
leveren van input. 

Wandelen is populairder dan ooit. Het is 
gezond, je kunt het altijd doen en het is een 
mooie manier om de wandelaar iets te ver-
tellen over het gebied waar ze doorheen 
lopen. Achter bijna elke locatie of object zit 
een verhaal. Verhalen die het waard zijn om 
te vertellen. Een online wandeling combi-
neert een mooie route met het toevoegen 
van beelden en verhalen over het gebied. 
 
Zichtbaar maken wat je niet (meer) ziet  
De online route download je op je telefoon. 
Al wandelend volg je de route en krijg je 
onderweg op verschillende plekken infor-
matie over dingen die je ziet sloten, perce-
len, boerderijen, maar ook over dingen die 
je niet ziet of niet meer kunt zien. Het ver-
haal van de ontginning, de geschiedenis van 
het waterbeheer,  allemaal verhalen die al 
wandelend tot leven komen op je 
smartphone.  
 
Vergroten beleving van het landschap mid-
dels een online wandeling  
Een bestaande wandeling nabij Polsbroek 
van 6 kilometer is gekozen om te gaan ont-
wikkelen. Er zijn meerdere ideeën over wel-
ke onderwerpen terug kunnen komen langs 
deze route. Zo wordt er gedacht om aan-
dacht te besteden aan:  
- Projectinformatie Klimaatbestendige Wa-
ter Aanvoer. Dit project heeft een belangrij-
ke functie voor het algemeen belang en 
heeft impact op de omgeving wat een zorg-
vuldige afweging in het maken van keuzes 
vergt 

- Het ontstaan van waterknooppunt Pols-
broek 
- De overgang van historische molens naar 
modern waterbeheer  
- Het karakteristieke verkavelingspatroon in 
de Lopikerwaard.  
- De geschiedenis van de Vlist als veenrivier-
tje en de overige karakteristieke polder-
grenzen.  
- De invloed van bodemdaling op de ontwik-
keling van het landschap 
- Historische houtkaden waar het gebied rijk 
aan is 
- Historische boerderijen langs de route 
- De Koeneschans, een schans in de Vlist die 
onderdeel is geweest van het verdedigings-
werk van de Oude Hollandse Waterlinie 
- De voormalige touwindustrie. Mede door 
middel van een verwijzing in het leuning-
werk van een nieuwe wandelbrug.  
 
Op een aantal plekken zullen QR-codes wor-
den geplaatst die verwijzen naar de wan-
delroute. Dit zal de educatieve waarde van 
het cultuurhistorisch erfgoed vergroten. 

Wandelroute door de Lopikerwaard  
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Het stoepplantjesonderzoek 
is een initiatief van de Hor-
tus Botanicus Leiden en de 
vakgroep Science Communi-
cation en Society (SCS) bin-
nen Universiteit Leiden in 
samenwerking met Week-
end van de Wetenschap. 
Meer info over het landelijk 
onderzoek op  
stoepplantjesonderzoek.nl 
Meer info over lokaal on-
derzoek op www.knij.nl 

 

Ga naar  
stoepplantjesonderzoek.nl  
om mee te doen, volg het 
project op de sociale media 
@stoepplantjes of schrijf je 
in voor de nieuwsbrief.  
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Welke planten groeien er voor jouw 
deur?  
Dat willen Klimaatneutraal IJsselstein 
(KNIJ) en onderzoekers van de Hortus in 
Leiden graag weten! Stoepplantjes zijn 
ontzettend belangrijk. Ze koelen de 
stad, ze zorgen ervoor dat water sneller 
wegloopt als het regent, ze zijn goed 
voor schone lucht en belangrijk voor de 
natuur. 
 
Wat zijn stoepplantjes? 
Stoepplantjes of stoepplanten zijn de 
planten die tussen of dicht langs de 
stoeptegels groeien. Ze groeien ook op 
muren. We noemen alle planten die 
dicht in de buurt van asfalt en tegels 
groeien stoepplantjes. Niet alle planten 
kunnen groeien tussen de tegels, net 
zoals er verschillende planten groeien 
aan de kust of in de polder. 
Het stoepplantjesonderzoek is een bur-
gerwetenschapsproject, waarbij de 
Hortus Botanicus en Universiteit Leiden 
met zoveel mogelijk mensen in Neder-
land in kaart willen brengen welke wil-
de stoepplantjes waar groeien. Het doel 
is om erachter te komen hoe we met 
wilde planten de stad groener en beter 
kunnen maken voor mens en natuur.   
 
Waarde van stoepplanten 
Nienke Beets, PhD kandidaat stadsflora 
en citizen science bij de Hortus Botani-
cus Leiden en vakgroep Science Com-
munication & Society, vertelt hierover: 
 “Planten worden vaak ondergewaar-
deerd. Stoepplantjes bij uitstek omdat 
we die vaak onkruid noemen. Stoep-
plantjes zijn juist belangrijk omdat ze 
de stad verkoelen, zorgen dat water 
beter wegloopt bij hevige regen, zorgen 
voor schonere lucht, goed zijn voor je 
brein en ze zijn goed voor de (stads)
natuur. Wilde planten zorgen voor bio-
diversiteit en steunen de wilde natuur 
in de stad zoals insecten, vogels en 
zoogdieren als egels en vossen. Als we 
meer weten over welke stoepplantjes 

waar voorkomen en waarom kunnen 
we er ook achter komen hoe we stoep-
plantjes kunnen gebruiken om de stad 
beter te maken voor mens en natuur. 
Met de data uit het onderzoek willen 
we welke planten waar groeien vergelij-
ken met het straatonderhoud van de 
gemeente. Zo hopen we erachter te 
komen welk onderhoud van straten het 
beste is voor steden en dorpen. We 
doen onderzoek samen met burgers om 
de wetenschap dichter bij de maat-
schappij te brengen. Ik hoop dat we 
ook onderzoeksvragen krijgen vanuit 
burgers, die we samen kunnen probe-
ren te beantwoorden.  
 
Als mensen op zoek gaan naar stoep-
plantjes voor onderzoek worden ze zich 
wellicht meer bewust van de natuur om 
zich heen, ook in de stad. Die natuur 
gaan ze dan misschien meer waarde-
ren, dat is ook deel van het onderzoek. 
Het stoepplantjesonderzoek is in okto-
ber 2021 gelanceerd en georganiseerd 
in samenwerking met Weekend van de 
Wetenschap en duurt nog zeker tot 
zomer 2025.” 
 
Vrijdagavond 15 juli jl. gaf onderzoek-
ster Nienke voor KNIJ een presentatie 
over stoepplantjes en haar onderzoek 
bij het Museum IJsselstein. Na de lezing 
zijn vrijwilligers naar buiten gegaan om 
samen in het centrum van IJsselstein de 
stoepplantjes te ontdekken en in kaart 
te brengen. Op www.knij.nl is de pre-
sentatie ook nog te bekijken. 
 
Bij KNIJ is dit seizoen al een groepje 
mensen enthousiast bezig met stoep-
plantjes en het onderzoeksproject. 
Hierin wordt samengewerkt met leden 
van IVN en KNNV. Er zijn stoepplantgid-
sen aangeschaft voor vrijwilligers die 
het leuk vinden op pad te gaan.  
Het onderzoek sluit mooi aan op het 
biodiversiteitsonderzoek (Bioblitz) 
rondom de fruitcollectie in IJsselstein.  
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Welke planten groeien er voor jouw deur?  

Stoepplantenonderzoek 

http://www.stoepplantjesonderzoek.nl
http://www.knij.nl
http://www.stoepplantjesonderzoek.nl
https://subscribe.mailinglijst.nl/?l=110159&a=0
http://www.knij.nl
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Onderzoekster Nienke:  
“Ik onderzoek welke stoepplan-
ten waar groeien in steden en 
dorpen. Niet overal groeien 
dezelfde planten of evenveel 
verschillende soorten. Dit kan 
bijvoorbeeld te maken hebben 
met de grond en hoeveel regen 
er valt maar ook met hoe vaak 
er geveegd wordt of in welke 
straten er in de winter zout ge-
strooid wordt. Dit wil ik graag 
samen met de burgers van Ne-
derland onderzoeken.” 
“Een groenere stad lijkt mij een 
betere stad omdat hij fijner is 
om in te wonen en meer bij-
draagt aan de natuur. Door te 
onderzoeken welke planten 
waar groeien en hoe wij daar 
als gemeente en burgers in-
vloed op hebben, kunnen we 
misschien ontdekken hoe we de 
stad op een simpele manier 
groener kunnen maken. Ook 
ben ik heel benieuwd welke 
vragen burgers zelf hebben over 
de planten in hun stad en of we 
daar misschien samen een paar 
van kunnen beantwoorden.” 
“Ten slotte onderzoek ik ook of 
we in Nederland erg plantblind 
zijn. Plantblindheid is dat je 
planten in je omgeving niet 
opmerkt of waardeert. Als we 
het over de natuur hebben dan 
gaat het namelijk vaak over 
dieren maar niet zo vaak over 
planten. Ik hoop dat ik met dit 
project kan laten zien hoe mooi, 
belangrijk en bijzonder planten 
zijn, ook de allerkleinste tussen 
de stoeptegels.” 

 

Inspiratie voorbeelden in 
andere steden:  
livegreenmagazine.nl/
stoepplantjes-belangrijk-
onderdeel-van-de-stad 
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Dit onderzoek is in 2021 begonnen en 
loopt door tot eind 2023. Er zijn inmid-
dels ruim 6.000 waarnemingen gedaan 
waarvan ruim 970 (!) verschillende 
soorten planten, dieren, korstmossen, 
mossen en paddenstoelen. Kijk op 
waarneming.nl voor de actuele status.  
Ook met het stoepplantjesproject in 
IJsselstein hebben diverse organisaties 
zoals KNIJ, IVN en KNNV opnieuw 
krachten gebundeld om hun bijdrage te 
leveren aan het onderzoek.  

Hoe kun je zelf meedoen? 
Je kunt de stoepplantjes invoeren op 
www.stoepplantjesonderzoek.nl. Dan 
worden de stoepplanten meegenomen 
in het landelijk onderzoek. Dus hoe 
meer plantjes er ingevoerd worden hoe 
beter! Je kunt zelf kiezen of je al dan 
niet anoniem wilt invoeren. Via de knop 
bovenaan 'Stoepplantjes herkennen' is 
er ook advies over het leren herkennen 
van stoepplantjes. Onderaan die pagina 
staat een fotobibliotheek op bloem-
kleur, gemaakt van alle planten die ook 
in de zakgids staan. Je kunt met stoep-
krijt de naam van de plantjes erbij 
schrijven. Hierdoor zullen voorbijgan-
gers makkelijker verrast worden door 
een leuk plantje wat normaal gespro-
ken misschien onopvallend langs de 
kant van de stoep groeit. Zo brengt het 
aandacht dat deze plantjes meer zijn 
dan ‘ongewenste kruiden’. Ze vangen 
water op bij buien, vangen fijnstof op 
en helpen bij verkoeling en vergroten 
de biodiversiteit. 
 
Iedereen kan meedoen! Je kunt zelf 
kiezen of je alleen met stoepkrijt aan-

dacht wilt geven aan de stoepplantjes 
of ze wilt invoeren voor het onderzoek 
of beide.  
 
Onkruid? 
Het woord onkruid is eigenlijk onge-
past. We spreken liever van 'spontane 
kruiden'.  Planten die spontaan groeien 
kunnen heerlijke voedzame kruiden 
blijken te zijn. Spontane kruiden heb-
ben meerdere functies: ze zijn voed-
zaam en lekker en ze bevatten minera-
len en vitaminen die in gewone kropsla 
meestal niet meer aanwezig zijn.   
 
Zo is Look-zonder-Look heerlijk in een 
salade en is vogelmuur gezond als voe-
ding. En zevenblad is meer dan onkruid, 
lekker om door het eten te roerbakken 
en ook als belangrijke waardplant voor 
vlinders. 
 
Ook zorgen ze voor wateropvang, fijn-
stofopvang, vergroting biodiversiteit en 
verkoeling in een stad. Onkruid bestaat 
dus niet. Het zijn spontane kruiden. Ze 
kunnen hooguit 'gewenst' of 
'ongewenst' zijn.  Die keuze is voor ie-
der persoonlijk. Een boeiende ontdek-
kingswereld.  

Verbindend 
Naast alle ecologische en klimaatadap-
tieve aspecten is dit project ook verbin-
dend. Met elkaar op onderzoek gaan, 
kennis en ervaring uitwisselen, en met 
elkaar geïnspireerd raken door de won-
derlijke wereld van de stoepplanten. 
Vanuit KNIJ zien we drie generaties bui-
ten op de stoep met stoepkrijt, mobiel 
en/of zakgids. Jong en oud. Beginners 
en experts. Voor ieder wat wils. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.livegreenmagazine.nl/wp-content/uploads/2020/06/stoepplantjes.jpg&imgrefurl=https://www.livegreenmagazine.nl/stoepplantjes-belangrijk-onderdeel-van-de-stad-wedstrijd/&docid=NFjt0HlGIlaDmM&tbnid=NW5W3INYw0gioM&v
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.livegreenmagazine.nl/wp-content/uploads/2020/06/stoepplantjes.jpg&imgrefurl=https://www.livegreenmagazine.nl/stoepplantjes-belangrijk-onderdeel-van-de-stad-wedstrijd/&docid=NFjt0HlGIlaDmM&tbnid=NW5W3INYw0gioM&v
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.livegreenmagazine.nl/wp-content/uploads/2020/06/stoepplantjes.jpg&imgrefurl=https://www.livegreenmagazine.nl/stoepplantjes-belangrijk-onderdeel-van-de-stad-wedstrijd/&docid=NFjt0HlGIlaDmM&tbnid=NW5W3INYw0gioM&v
https://waarneming.nl/bioblitz/openbare-fruitcollectie-ijsselstein/
http://www.stoepplantjesonderzoek.nl
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Lees hier meer:  
www.provincie-
utrecht.nl/actueel/
nieuws/provincie-utrecht-
meer-wind-nodig-voor-
behalen-klimaatdoelen 
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Uit de tussenbalans over de Regionale 
Energiestrategieën in de provincie 
Utrecht blijkt dat RES U16, RES Amers-
foort en de drie Utrechtse gemeenten 
in RES Foodvalley een extra inspanning 
moeten doen om de Klimaatdoelen 
voor 2030 te halen. Met name het ach-
terblijven van planvorming rond wind-
energie zet de doelstelling onder druk. 
 
Gemeenten, waterschappen en provin-
cie spraken af om in de drie Utrechtse 
RES-regio’s samen in totaal 2,4 TWh 
zonne- en windenergie op te wekken in 
2030. Naar verwachting wordt met de 
huidige voortgang iets meer dan de 
helft hiervan gerealiseerd. De provincie 
roept gemeenten op om voor 1 decem-
ber met meer locaties voor wind te ko-
men en om bestaande plannen sneller 

op te pakken en biedt hiervoor onder-
steuning aan. Dit komt doordat 
Utrechtse gemeenten een extra inspan-
ning moeten doen om de Klimaatdoe-
len voor 2030 te halen. 
 
Met name het achterblijven van plan-
vorming rond windenergie zet de doel-
stelling onder druk. Naar verwachting 
wordt met de huidige voortgang iets 
meer dan de helft hiervan gerealiseerd.  

Provincie Utrecht: meer wind nodig voor 
behalen Klimaatdoelen  

https://energie-van-utrecht.email-provider.nl/link/ugky6mwh4u/gwhokyeonj/gnamreosav/yjun1sjtay/scp7f5nwhi
https://energie-van-utrecht.email-provider.nl/link/ugky6mwh4u/gwhokyeonj/gnamreosav/yjun1sjtay/scp7f5nwhi
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