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Werkgroep Behoud
Lopikerwaard

• Ontstaan in 1977 tijdens de grootschalige ruilverkaveling in de Lopikerwaard. 

• Als stichting opgericht in 1981. 

• Erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

• Werkgebied omringd door snelwegen A2 en A12 en de rivieren Lek en Vlist. 

• Tenminste de gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater, Schoonhoven en IJsselstein.

• In 2022 enkele honderden betalende donateurs..

• Meer dan alleen lobbyen bij de beleidsmakers.



Werkwijze WBL

• Burgers en gemeenten bewust maken van de unieke waarden van het gebied 
d.m.v. voorlichting, bijeenkomsten, een magazine, het uitgeven van boeken 
en info-materiaal.

• Kritisch volgen van de ruimtelijke ontwikkelingen van gemeenten, provincie 
en Rijk die betrekking hebben op het werkgebied van de WBL.

• Adviserende rol bij regionale en lokale plannen. 
In samenwerking met diverse organisaties binnen de Lopikerwaard op het gebied van landschap, natuur, cultuur, 
energielandschappen en energieopwekking. 



Resultaten WBL

- Serieuze gesprekpartner lokale overheden. 
Liefst aan de voorkant van ontwikkelingen.

- Zienswijzen bij ontwikkelingen in buitengebied. 
Bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering.

- Indien niet anders mogelijk voorleggen dossiers 
bij civiele rechter of Raad van State.

- Toekomstvisie ‘Nieuwe Toekomst IJsseloord’ 
In samenwerking met Stichting Hugo Kotestein en buurtbewoners goede balans gevonden tussen
cultuurhistorie, economie en landschap bij uitbreiding Jan Snel Groep Montfoort.

- WBL Magazine 
3x per jaar – recent is jaargang 42 nr. 131 verschenen



Doelstelling WBL

‘Het behoud en de versterking van het eigen 
karakter van de Lopikerwaard en de naaste 
omgeving; op het gebied van natuur, landschap 
en cultuurhistorie, alles in samenhang met de 
leefomgeving’.



Lopikerwaard

Kansen
- Inzetten op duurzaam vernieuwen
- Vrijkomende agrarische bebouwing
- Extra woonruimte door bestemmingswijziging
- Aanleg en herstel landschapselementen
- Verbetering biodiversiteit en waterkwaliteit
- Stikstof

Bedreigingen
- Verstedelijking / woningbouw
- Uitbreiding bedrijventerreinen en wegennet
- Vestiging van industrie en MKB-bedrijven
- Verrommeling en verloedering van het landschap
- Bomenkap / kaalslag / aantasting biodiversiteit
- Te grootschalige landbouw en veeteelt
- Waterberging / Energietransitie / Stikstof

Sterktes
- Karakteristiek buitengebied/open weidelandschap
- Variatie: historische stadjes, dorpen en linten in een 

open groen en waterrijke landschap
- Sterke identiteit en eigenheid
- Meest gewaardeerde stuk Groene Hart

Zwaktes
- Verandering landbouw
- Druk op woningmarkt
- Leefbaarheids- en mobiliteitsvraagstukken
- Energietransitie en klimaatopgaven

……..zetten bestaande structuren onder druk of zullen  
een grote impact hebben op de Lopikerwaard. 

Positieve factoren                                                           Negatieve factoren



Weidevogels in Lopikerwaard

Bij de Lopikerwaard horen weidevogels, 
maar die zijn er steeds minder. 
In de jaren negentig van de vorige eeuw broedden in de Lopikerwaard zo’n drie tot vier duizend paar grutto’s,
nu broeden hier nog circa 300 paar grutto’s. Meer dan 9% achteruitgang per jaar!



Afname aantal weidevogels

Door ‘negatieve factoren’ gaat populatie snel achteruit: 

- Verkleining leefgebied (versnippering, verstedelijking, bedrijventerreinen)

- Verlaging waterstand

- Intensivering agrarisch grondgebruik (vroeg en vaak maaien) 

- Achteruitgang biodiversiteit

- Op verschraalde platteland krijgen predatoren meer kans



Initiatieven
- Particulieren: weidevogel wellness

- Collectief Lopikerwaard (voorheen Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard)

- Weidevogelbescherming Montfoort-Linschoten

- Nestkassenwerkgroep Woerden

- Vogelwacht Utrecht 

- Hoogstambrigade Utrechtse Waarden

- Sovon Vogelonderzoek Nederland (kenniscentrum)

- Staatsbosbeheer

- Utrechts Landschap

- Instituut voor Natuureducatie (IVN)



Echter…..

- Geen coördinatie tussen de verschillende initiatieven.

- Geringe deelname Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

- Extra inrichtingsmaatregelen noodzakelijk, maar gaat niet vanzelf.

- Lokale projecten kunnen niet voorkomen dat de stand
met 5% per jaar vermindert. 



Stelling

De WBL moet zich actiever inzetten voor het herstel 
van het aantal weidevogels in de Lopikerwaard. 

- Coördinatie tussen verschillende initiatieven.

- Aanvalsplan Grutto? 

- ??


