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Een woordje vooraf 

Van de redactietafel 
We hebben weer ons best gedaan. 
Voor u ligt het WBL Magazine van 
december, de laatste van dit jaar. En, zo 
voor de feestdagen ook nog eens een 
extra dik nummer! Veel te lezen dus.  
Begin oktober is het altijd maar weer 
de vraag of we genoeg interessante 
onderwerpen kunnen vinden om de 
lezers te behagen en ook deze keer 
weer bleek dit geen enkel probleem te 
zijn. Zelfs in ons kleine stukje Nederland 
gebeuren genoeg interessante dingen 
om een pennetje bij te houden. 
Soms helpt de actualiteit ons. Wat 
denkt u bijvoorbeeld van de 
stikstofdiscussie die voluit gevoerd 
wordt en volop het nieuws haalt? Wim 
van der Putten heeft hier een 
informatief en interessant artikel over 
geschreven. Wellicht kunt u na het 
lezen van het stikstofepistel een boom 
opzetten. 
 
In het najaar werd een prachtig boek 
gepresenteerd door Saskia van der Lee 
uit Oudewater. In dit prachtige 
naslagwerk, vol met mooie foto's, staat 
de geschiedenis beschreven van de 
touwfabriek tot een unieke 
woonlocatie in Oudewater. Voor 
iedereen die dit nog niet kent of niet 
gezien heeft is het een aanrader om 
eens te gaan kijken. Op deze wijze krijgt 
een belangrijk cultuur-historisch 
gebouw een nieuw leven. Eigenlijk zijn 
we dan weer bij de roots van de WBL 
aangeland. Sinds de jaren 70 werden te 
vaak en te makkelijk dit soort 
gebouwen afgebroken om plaats te 
maken voor nette nieuwbouwwijkjes 
aan de rand van een stad of dorp. 
Gelukkig zijn we tot het inzicht 
gekomen dat oude karakteristieke 
gebouwen, zoals de touwfabriek te 
Oudewater, het bewaren waard zijn en 
dat lukt vaak door ze een nieuwe 
functie te geven. Ook wordt meer naar 
een bijpassende afwerking gezocht om 
een nieuwbouwwijk meer in te passen 
in de omgeving.... hoewel  er ook nog 

wel het een en ander vreselijk mis kan 
gaan.  
We hebben dit jaar geschreven over 
het gebied De Kroon. De plannen waren 
al ver gevorderd om dit hele gebied een 
bedrijfsbestemming te geven. De mega-
varkensslachter Westfort heeft al een 
monsterlijk zwarte wand opgetrokken 
maar bouwt er nu een gigantische witte 
doos naast en dat in het overgangszone 
naar het landelijk gebied. Gelukkig ligt 
er nog een prachtig stukje cultuur-
landschap naast. Graag handen af van 
dit pareltje!  
 
Zoals het hoort in december blikt de 
Werkgroep Behoud Lopikerwaard terug 
op het afgelopen jaar. Het jaarverslag 
vindt u in de nummer. Net zoals in de 
jaren 70 blijft de WBL ontwikkelingen 
en ingrepen in het landschap volgen en 
houdt vinger aan de pols.  
De Lopikerwaard blijkt in alle seizoenen 
de moeite waard om het hoofd leeg te 
maken. Een heerlijke wandeling is 
daarvoor een probaat middel. Marco 
Buitelaar heeft onderzoek gedaan naar 
het kerkepad van Benschop naar De 
Graaf, een buurtschap vlakbij Uitweg. 
Via verhalen in de familie werd deze 
zoektocht op gang gebracht. Mogelijk 
ligt hier een basis voor een nieuw te 
ontwikkelen wandelroute in de 
Lopikerwaard.  
Er kwam heel spontaan een verslag van 
Hans Teeuwen binnen bij de redactie. 
Hans had in één dag de Lopikerwaard 
route afgelegd in een kano vanaf 
Recreatie Landschap Rooseboom te 
Benschop. We kijken uit naar meer van 
dit soort verhalen.  
 
Tot slot krijgt u nog een culinaire tip, 
wellicht iets voor uw kerstdis,  van onze 
schaapsherder Huug Hagoort.. 
 
De redactie wenst u fijne dagen toe! 
 
Veel leesplezier, 
Tineke Honkoop 
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Wim Boesten, voorzitter WBL           

Soms ontmoet ik als voorzitter 

inspirerende mensen in ons werkgebied 

die het verdienen zelf hun verhaal in 

ons blad te etaleren. Zo’n persoon is 

Wim van Sijl,  kunstenaar te IJsselstein , 

actief betrokken bij het gemeentelijk 

beleid  in IJsselstein en een van de 

initiatiefnemers rond het behoud van 

het Nozema gebouw. Hij is al sedert 

1998 bezig om de fraaie boogbrug over 

de Lek bij Vianen te behouden voor ons 

landschap; recent bracht hij me op de 

hoogte van zijn laatste plannen met 

deze brug. Ik vind het een eer, en het 

doet recht aan zijn initiatief om in het 

voorwoord (pagina hiernaast) zijn 

verhaal te doen.  
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Het volgende WBL Magazine verschijnt in april 2020. 
Hebt u ideeën over onderwerpen die u graag 
beschreven ziet worden of wilt u zelf een redactionele 
bijdrage leveren? Neem dan contact op met Tineke 
Honkoop: redactie@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 

E-mailadressen 
Een aantal functionarissen bij de  
Werkgroep Behoud Lopikerwaard  

is ook via de WBL per e-mail bereikbaar: 
voorzitter@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 
secretaris@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 

penningmeester@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 
administratie@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 

redactie@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 
webmaster@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 
excursies@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 

E-mailadressen leden/donateurs 
Inmiddels hebben een groot deel van onze leden/
donateurs hun e-mailadres aan de administratie 
bekend gemaakt. Daardoor kunnen we digitaal 

berichten en daarmee kosten besparen. Heb je een 
emailadres maar nog niet doorgegeven?  Doe het 

dan nu gelijk even.  
Geef s.v.p. je e-mailadres door aan: 

administratie@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl  

WBL ONLINEWBL ONLINE  
 

www.werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 
www.facebook.com/

WerkgroepBehoudLopikerwaard 

Even bijpraten 

Van de voorzitter 
Bestuur WBL 
 
Voorzitter:  
Wim Boesten  
Secretaris:  
Wim van der Putten 
06-51503306 
Penningmeester:  
Leo van den Berg  
06-22468863 
Leden van het bestuur 
Henriette Keijzer  
06-24532952  
Irene Schuller   
06-28407546 
Marco Buitelaar  
06-42916424 

http://www.werkgroepbehoedlopikerwaard.nl
http://www.werkgroepbehoedlopikerwaard.nl
http://www.werkgroepbehoedlopikerwaard.nl
http://www.werkgroepbehoedlopikerwaard.nl
http://www.werkgroepbehoedlopikerwaard.nl
http://www.werkgroepbehoedlopikerwaard.nl
mailto:excursies@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl
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door Wim van Sijl, Stichting 
Boogbrug Vianen 
 
foto boven:  Vredesbrug 
Vianen 
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De zuidgrens van de Lopikerwaard 
wordt duidelijk en herkenbaar bepaald 
door de Lek. In het oosten kan deze 
grens 24/7 worden overgestoken 
middels de bruggen bij Vianen en in 
het westen middels het pontveer bij 
Schoonhoven. Dit artikel gaat over de 
geschiedenis en de toekomst van de 
oude boogbrug bij Vianen die sinds 
2005 niet meer in gebruik is en sinds 
1999 bedreigd wordt met sloop. Deze 
boogbrug was voor de Lopikerwaard 
meer dan 80 jaar een uniek icoon aan 
de horizon en kan voor de toekomst 
worden herbestemd als ecoduct. 
 
GESCHIEDENIS 

Sinds de middeleeuwen heeft de 
oversteek van de Lek bij Vianen 
belangrijke betekenis. Na de 
afdamming van de Hollandse IJssel bij 
het Klaphek in 1285 en de nieuwe 
vaarweg van Utrecht naar Vreeswijk 
werd de oversteek bij Vianen 
voornamer. In de 18e eeuw lagen hier 
maar liefst drie verschillende 
veerponten naast elkaar, een Viaanse-, 
een Vreeswijkse- en een Rijksveerpont. 
Napoleon liet hier in 1813, om zijn 
troepen snel te kunnen verplaatsen, 
een eerste schipbrug aanleggen.  
 
Koning Willem gaf in 1827 opdracht 
voor een ontwerp van een vaste 

kettingbrug, die te duur bleek en om 
die reden niet werd gerealiseerd. Voor 
een betrouwbare en vlotte oversteek 
werd van 1840 tot 1936 een schipbrug 
tussen Vreeswijk en Vianen aangelegd. 
Met de komst van de boogbrug in 1936 
kreeg de Viaanse oversteek een geheel 
nieuw karakter. Hier ontstond een 
centrum van automobiliteit met 
uitbreidingen van de A2 in 1967, 1999 
en 2010. Thans is de Jan Blankenbrug 
met 150.000 verkeersbewegingen per 
dag de belangrijkste oeververbinding in 
Midden Nederland en herinnert de 
boogbrug (filebrug) aan de snel 
groeiende automobiliteit van de 20e 
eeuw. 
De boogbrug werd gebouwd in het 
kader van het Rijkswegenplan 1927 als 
onderdeel van een groep van twaalf 
bruggen die voor snelle en veilige 
passage over de grote rivieren van 
Nederland moest zorgen. De Lekbrug 
bij Vianen was in 1936 de zesde 
overbrugging die in dat kader werd 
geopend. Het symmetrische en weidse 
rivierenlandschap bij Vianen was 
aanleiding voor hoofdingenieur ir. 
Harmsen om extra aandacht te 
besteden aan de esthetische kwaliteit 
van de Lekbrug. Hij wilde in dit fraaie 
landschap, dat hij betitelde als “een der 
mooiste in Holland”, een rustig 
brugbeeld zonder druk vakwerk.  
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Daarom ontwierp hij voor de bogen 
dichte gebogen kokers die 
geconstrueerd werden uit grote stalen 
platen. Voor een overspanning van 160 
meter was deze constructiemethode 
een noviteit. Vanwege grote 
onzekerheden over de 
krachtenverdeling binnen de stalen 
platen verhoogde Harmsen de 
veiligheidsfactor en liet 
plooiverstijvingen aan de zijkanten van 
de bogen aanbrengen. Bovenin de 
bogen liet hij topscharnieren 
aanbrengen om de buigingen in de 
bogen te kunnen opvangen. Uiteindelijk 
waren deze plooiverstijvingen en 
topscharnieren niet nodig. De 
plooiverstijvingen en topscharnieren 
herinneren nu aan de geschiedkundige 
bouwontwikkeling en bepalen het 
bijzondere uiterlijk. 
 
Harmsen zocht verder naar nieuwe 
schoonheid  Zo liet hij architect ir. A. 
van der Steur de werking van 
verjonging (verkleinen van de 
diameter/volume) in de plaatstalen 
bogen onderzoeken. Vanwege het 
verheffende effect in het brugbeeld 
werd er uiteindelijk gekozen voor 
'verjonging in de uiteinden' en niet voor 
'verjonging bovenin de bogen'. De 
fraaie werking van de plaatstalen 
boogconstructie, de hoge portalen 
alsmede de rustig ogende 
dwarsverbanden werden in de 
literatuur hoog gewaardeerd en 
vergeleken met de "Parijsche 
Triomfpoort". 
 
De bijzondere schoonheid kwam verder 
tot uiting doordat de rijstroken binnen 
de bogen kwamen te liggen, dit in 
tegenstelling van de andere bruggen 
van het RWP1927 waar de fietsstroken 
buiten de constructie lagen.  
 
Hierdoor kwam de 'geboorte van de 
boog' (samenspel tussen oplegging, 
trekstang en boog) vanaf de dijk fraai in 
het zicht. Het prachtige zijaanzicht is 
door de aanbouw van extra rijstroken 
in 1967 weliswaar aangetast maar met 
enkele aanpassingen is deze 

schoonheid in alle glorie weer terug te 
brengen. De extra aandacht voor de 
esthetiek bij het ontwerp van de 
Lekbrug paste geheel binnen de 
ontwikkelingen van het functionalisme 
van de jaren 30. 
 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Vanwege de Duitse oorlogsdreiging 
werden tijdens de bouw van de 
boogbrug (1933) in de twee rivierpijlers 
extra ruimten aangebracht waar 
manschappen, zware mitrailleurs en 
munitie konden worden 
ondergebracht. Deze zogenoemde 
kazematten waren onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie ter 
verdediging van de brug en de rivier. Na 
het bombardement van Rotterdam 
verloren de kazematten hun functie en 
werd de brug op andere wijze 
verdedigd. Aan de noordzijde werden 
twee meter dikke betonnen 
wegversperringen gelegd en aan de 
zuidzijde werden, tegen de dijk aan, 
barakken voor de manschappen 
gebouwd. Op 5 januari 1945 werd de 
boogbrug tijdens een bombardement 
door de geallieerden verwoest. Na de 
bevrijding werd de brug vervolgens 
door Werkspoor Utrecht hersteld en 
eind 1948 opnieuw voor het 
wegverkeer opengesteld. De 
kazematten werden bij het herstel 
dichtgemetseld en raakten in 
vergetelheid. 
 
Filebrug 
Begin jaren ‘60 ontstonden bij de 
boogbrug steeds vaker files. Dat was de 
reden om in 1967 buiten de bogen 
extra rijstroken voor langzaam verkeer 
aan te brengen. Dit bracht enkele jaren 
verlichting maar al gauw groeide 
opnieuw het fileleed. In de jaren 80  
werd de verkeersdrukte op de Lekbrug 
verminderd door de aanleg van de A27 
en de opening van de Hagesteinsebrug 
(1981). Maar eind jaren '80 groeide het 
fileleed opnieuw en in 1989 viel toen de 
beslissing voor de bouw van een 
nieuwe brug. Architectenbureau Zwarts 
& Jansma ontwierp een betonnen 
uitbouwbrug gebaseerd op samenhang  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

7 

met de boogbrug. De 
nieuwe brug, alleen 
bedoeld voor Noord/
Zuidverkeer, werd in 
1999 geopend en kreeg 
de naam Jan 
Blankenbrug. 
Verdere uitbreiding op 
de boogbrug was niet 
mogelijk. De breedte 
tussen de bogen was 
maar 16 meter, net 
voldoende voor vier 
rijstroken zonder vluchtstroken.  
 
Daarbij kwam het ongemak en de 
verkeershinder bij onderhoud van de 
boogbrug. In 1997 viel de beslissing 
voor de bouw van een tweede nieuwe 
betonnen uitbouwbrug, identiek aan de 
eerste, en sloop van de oude Lekbrug. 
In de financiële afwegingen werd een 
derde nieuwe brug voor langzaam 
verkeer meegewogen. Deze langzaam 
verkeersbrug zou na de uitbreiding van 
de A2 in 2010 noodzakelijk zijn en op 
de oude pijlers van de boogbrug 
worden gebouwd. Over de nieuwe 
langzaam verkeersbrug werd 
toentertijd geen besluit genomen. 
Anno 2020 is deze brug vanwege de 

veiligheid van het langzaam verkeer op 
de Jan Blankenbrug echter 
noodzakelijk. 
Stichting Boogbrug Vianen 

Stichting Boogbrug Vianen (SBV) werkt 
sinds 1998 aan behoud en 
herbestemming van de boogbrug 
waaronder herbestemming voor 
langzaam verkeer en als ecoduct. Voor 
het behoud van de brug heeft SBV 
diverse aanvragen ingediend en 
rechtszaken aangespannen. Honderden 
artikelen en tientallen tv- en radio-
items en exposities waren het gevolg. 
Meerdere erfgoedorganisaties 
ondersteunen de acties tot behoud en 
hergebruik van de boogbrug.  
SBV werkt thans aan nieuwe  

foto: Vredesbrug Vianen, 
monument van 
functionalisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto:  brug voor langzaam 
verkeer 
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ontwikkelingen waarin de brug is 
aangewezen als “Erfgoedkunstwerk 
Boogbrug Vianen”.  SBV is namelijk 
opgericht als kunstproject ‘Leven is 
Kunst’. Het project SBV is na twintig 
jaar onlosmakelijk verbonden met het 
brugbeeld en het proces tot behoud is 
evidente kunst geworden.  

 
Het Erfgoedkunstwerk Boogbrug 
Vianen biedt de volgende vijf 
herbestemmingen. 
 
1. Herbestemming brug voor 

langzaam verkeer. Het is van belang 
dat langzaam verkeer veilig de Lek 
over kan steken, hetgeen nu niet het 
geval is omdat de rijstroken voor 
langzaam verkeer op de Jan 
Blankenbrug veel te smal en onveilig 
zijn. Meerdere organisaties pleiten 
voor een veilige oversteek. 

2. Herbestemming monument van 
functionalisme. De boogbrug werd 
ontworpen vanuit de 
functionalistische architectuur: “de 
schoonheid van een brug vloeit voort 
uit de constructie”. Om de 
schoonheid van de constructie tot 
zijn recht te laten komen zijn de 

rijstroken binnen de bogen 
gesitueerd. Na verwijdering van de 
oostelijke fietsstrook uit 1967 zal het 
oorspronkelijk brugbeeld uit 1936 als 
toonbeeld van het functionalisme 
weer zichtbaar worden. 

3. Herbestemming monument van 
de Tweede Wereldoorlog. De 

boogbrug is in januari 1945 vernield 
en in het kader van de wederopbouw 
hersteld. De boogbrug is door de 
aanwezigheid van de kazematten in 
de rivierpijlers onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. De 
kazematten zijn genomineerd 
UNESCO Werelderfgoed en kunnen 
vanaf de brug voor exposities 
toegankelijk worden gemaakt. 

4. Herbestemming Vredesbrug 
Vianen. De boogbrug is in 2015 als 
Vredesbrug Vianen opgenomen in de 
beeldenroute Strasse des Friedens 
(Europese Weg van de Vrede) 
waardoor de brug zich verbindt met 
500 kunstwerken op de route 
Amsterdam/Taichac en Moskou/
Normandië en met de wereld-
vredesbruggen in Tbilisi, Willebroek, 
Londonderry, Ulaanbaatar, Buffalo, 
Calgary en Suezkanaal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto: ecoduct op de 
westelijke rijstrook 

uit 1967 
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5. Herbestemming ecoduct voor 
biodiversiteit. De westelijke  
fietsstrook uit 1967 biedt voldoende 
ruimte om te worden ingericht als 
groenstrook voor biodiversiteit. Zo 
ontstaat een bijzondere 
natuurverbinding tussen twee 
uiterwaarden en natuurnetwerken. De 
unieke groenstrook is vergelijkbaar met 
High Line New York. 
 
Aanwijzing van de brug tot 
Erfgoedkunstwerk Boogbrug Vianen 
heeft financiële consequenties. Door de 
boogbrug als kunstobject aan te wijzen 
kan er een beroep gedaan worden op 
de percentageregeling beeldende 
kunst. Met deze regeling wordt bij 
nieuwbouw of verbouwing van 
rijksgoederen ± 1% van de bouwkosten 

gebruikt ter bevordering van kunst in of 
nabij deze rijksgoederen.  
 
Voor het behoud en hergebruik van 
Erfgoedkunstwerk Boogbrug Vianen 
kan aanspraak worden gemaakt op 
deze percentageregeling bij uitbreiding 
van de A27 die begroot is op 1,2 miljard 
euro. 
 
SBV heeft onlangs het boekje 
Erfgoedkunstwerk Boogbrug Vianen 
uitgegeven dat aan rijk, provincie, 
gemeenten en belanghebbende 
organisaties is aangeboden. SBV wil het 
beheer van de brug overdragen aan 
een semi-overheid die in de toekomst 
diverse subsidies kan aanvragen 
waaronder het onderhoud van een 
ecoduct over de Lek. 
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De hermelijn is een oer-Hollands klein 
roofdiertje. De soort lijkt echter 
stilletjes uit Nederland te verdwijnen. 
Voor een aantal provincies was dat 
aanleiding om de hermelijn, en andere 
kleine marterachtigen, van de 
vrijstellingslijst te halen. Bij ruimtelijke 
ontwikkelingen moet er nu expliciet 
rekening met hen worden gehouden. 
Een belangrijke stap: voor de 
hermelijn is veel meer aandacht nodig. 
De hermelijn (Mustela erminea) en de 
wezel (Mustela nivalis) zijn de kleinste 
marters die in Nederland voorkomen. 
De hermelijn verruilt zijn bruine 
zomervacht in de herfst voor een 
kenmerkende witte mantel. Verder is er 
weinig bekend over deze diersoorten 
vanwege hun ‘onzichtbaarheid’. 
Hermelijnen zijn vooral ’s nachts 
vindbaar. Ze zijn ook wel overdag 
actief, maar zitten dan veelal in de 
dekking. Het is dan ook heel lastig om 
deze diersoorten te onderzoeken. 
Desalniettemin maken ecologen zich al 
jarenlang zorgen over de kleine 
marters. Het ‘gevoel’ zegt dat het niet 
goed kan gaan met deze soorten. De 
hermelijn is bijvoorbeeld in grote mate 
afhankelijk van konijnen als voedsel, 

maar het is bekend dat de aantallen 
konijnen flink gedaald zijn door 
verschillende virussen.  
 
De wezel is meer een muizeneter; deze 
soort is afhankelijk van kleinschalige 
landschapselementen. In jaren met een 
muizenplaag, zoals recent nog in 
Friesland, profiteert de wezel direct. 
Veldmuisplagen zijn echter een schaars 
fenomeen geworden.  
Het volledige verhaal en alle gegevens 
over de verspreiding van hermelijn en 
wezel is te lezen via naturetoday.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: wezel op zoek naar prooi (bron: 
Nature Today, Wim Smeets)  

Verdwijnt de hermelijn uit Nederland? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een vergelijking van de 
verspreiding van de 
hermelijn en de wezel in de 
periode 2000 tot 2014, met 
de laatste vijf jaar (vanaf 
2015) laat duidelijk zien dat 
in de laatste vijf jaar de 
hermelijn in grote delen van 
Zeeland, Noord-Brabant, 
Limburg, Gelderland, 
Overijssel, Flevoland en 
Drenthe zeer schaars is 
geworden, of feitelijk is 
verdwenen. Met name in 
weidevogelgebieden zijn nog 
hermelijnen te vinden, 
evenals in het 
waterbergingsgebied De 
Onlanden op de grens van 
Groningen en Drenthe, en in 
Zuid-Limburg.   

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24053
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24053
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24273
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24273
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25614
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25614
https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/opnieuw-broedende-velduilen-friesland
https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/opnieuw-broedende-velduilen-friesland
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Met het rapport ‘Via Parijs, een 
ontwerpverkenning naar een 
klimaatneutraal Nederland’ adviseert 
het college om bij het kiezen van 
maatregelen niet alleen te kijken naar 
het verminderen van de CO2-uitstoot, 
maar te kiezen voor maatregelen die op 
de lange termijn en vanuit integraal 
afgewogen keuzen maximaal bijdragen 
aan de omgevingskwaliteit. In ‘Via 
Parijs’ wordt de energietransitie 
verbonden met andere opgaven, zoals 
het verduurzamen van de landbouw, de 
woningbouwopgave en met de 
bestaande kwaliteiten van ons land. 
 
4 aandachtspunten 
Het advies van het college is gebaseerd 
op een uitgebreide ontwerpende 
verkenning naar een klimaatneutraal 
Nederland. Vanuit een ruimtelijke en 
ontwerpende blik heeft het college 
4 aandachtspunten geformuleerd die 
samen het advies vormen aan het Rijk 
en zijn samenwerkende partners. 
Daarbij is volgens de Rijksadviseurs de 
verbinding gemaakt tussen de korte 
termijn en de lange termijn, de 
ondergrond en de bovengrond, en de 
nieuwe opgaven met bestaande 
kwaliteiten. De 4 aandachtspunten zijn: 
1. Rijk spreek je uit en werk 
samen: ontwikkel een samenhangende 
visie op de energietransitie, Werk in de 
Regionale 
Energiestrategieën (RES'en) en regio-
overstijgend samen en stem af en zet 
Rijkseigendom strategisch in. 
2. Verken nieuwe mogelijkheden in 
pilots, experimenten en onderzoek. 
3. Beloon lokale gemeenschappen 
en organiseer draagvlak. 
4. Koers doeltreffend op Parijs 
2050: werk integraal op alle 
schaalniveaus, bespaar, zet in op 
schaalvoordelen, gebruik de juiste 
energiebron voor het juiste doel, maak 
een integraal plan voor de Noordzee 

en kijk niet alleen naar de korte maar 
altijd ook naar de lange termijn. 
 
Noordzee en concentratie cruciaal 
In ‘Via Parijs’ adviseren de 
Rijksbouwmeester en Rijksadviseur om 
een integraal plan voor de Noordzee te 
maken en daarin maximaal in te zetten 
op de productie van windenergie op 
zee. De Noordzee kan Nederland in 
2050 ongeveer 80 procent van de 
totale elektriciteitsbehoefte leveren, 
ofwel de helft van de totale energie-
behoefte van Nederland. 
Op land is het advies om windenergie 
geconcentreerd op te wekken in een 
aantal grote windparken in 
grootschalige, rationele landschappen. 
Het opwekken van zonne-energie kan 
via grootschalige zonne-
energiecentrales op water, haven- en 
bedrijventerreinen en langs een aantal 
snelwegen.  
Toch kleven er volgens het college ook 
nadelen aan concentratie: ‘Ons pleidooi 
voor concentratiegebieden voor de 
opwekking van wind- of zonne-energie 
lijkt op gespannen voet te staan met 
het benodigde draagvlak. Een oplossing 
kan zijn om regio’s die aanzienlijk meer 
produceren dan hun eigen behoefte, 
hiervoor op een of andere manier te 
compenseren.’ 
 
Geen landbouwgrond en 
natuurgebieden 
Het opwekken van zonne-energie via 
daken en gevels moet maximaal 
worden gestimuleerd. Zo kunnen  
zonne-energiecentrales op 
landbouwgrond en in natuurgebieden 
volgens de adviseurs worden 
vermeden: ‘Verbied zonne-
energiecentrales op landbouw- of 
natuurgrond.  
 
Zonne-energiecentrales zijn een vorm 
van verstedelijking, net als kassen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbied zonneparken op 
natuur- en landbouwgrond 
en stimuleer de uitrol van 
zonne-energie op water, 
haven- en bedrijven-
terreinen, langs snelwegen 
en op daken en gevels. Dat 
adviseert het College van 
Rijksadviseurs. 
 
Het College van 
Rijksadviseurs adviseert het 
Rijk over ruimtelijke 
kwaliteit. Het college bestaat 
uit Rijksbouwmeester Floris 
Alkemade en Rijksadviseurs 
voor de fysieke leefomgeving 
Berno Strootman en Daan 
Zandbelt.  
 
Het bestuur van de 
Werkgroep Behoud 
Lopikerwaard heeft zich 
over dit advies gebogen en 
kan zich helemaal vinden in 
hetgeen het College van 
Rijksadviseurs advisieert.  
 

College van Rijksadviseurs:  

Verbied zonnepanelen op natuur- en 
landbouwgrond 
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…..‘Onderzoek de 
effecten op 

waterkwaliteit en de 
gevolgen voor natuur. Daar 
is op dit moment nog te 
weinig over bekend. 
Maatschappelijke waarden 
als landschapskwaliteit, 
biodiversiteit en een gezonde 
bodem spelen bij de 
afweging voor 
subsidietoekenning 
nu geen rol.’ ….. 
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Beschouw zonne-energiecentrales 
daarom ook in planologisch-juridische 
zin als een vorm van stedelijk 
grondgebruik. Voorkom 
monofunctionele oplossingen en wees 
zuinig op onze landbouwgronden en 
natuurgebieden, zeker gezien de extra 
ruimte die nodig is voor kringloop-
landbouw en gezien de voortdurende 
bedreiging van de natuur in ons 
verstedelijkte land. Stimuleer 
grootschalige zonne-energiecentrales 
op haven-, bedrijven-, en 
defensieterreinen en op vliegvelden. 
Stuur daarnaast op een beperkt aantal 
grootschalige zonne-energiecentrales 
op water, die een grotere opbrengst 
kunnen genereren wanneer ze 
meedraaien met de zon.’ 
Bovendien is er ook onderzoek nodig 
volgens de adviseurs: ‘Onderzoek de 
effecten op waterkwaliteit en de 
gevolgen voor natuur. Daar is op dit 
moment nog te weinig over bekend. 
Maatschappelijke waarden als 
landschapskwaliteit, biodiversiteit en 
een gezonde bodem spelen bij de 
afweging voor subsidietoekenning nu 
geen rol.’ 
 
Stel ruimtelijke randvoorwaarden in 
SDE+ 
De Stimuleringsregeling Duurzame 
Energie (SDE+), en vanaf komend jaar 
ook diens opvolger SDE++, stimuleert 
techniekneutraal de productie van 
duurzame energie tegen zo laag 

mogelijke kosten. ‘Dit maakt het voor 
ontwikkelaars financieel aantrekkelijk 
om zonne-energiecentrales op 
landbouwgrond te realiseren’, stelt het 
college. ‘Wij pleiten ervoor dat het Rijk 
ook in dat opzicht zijn verantwoor-
delijkheid neemt en geen sectorale 
oplossingen meer subsidieert. Dat 
betekent een aanpassing van de SDE++ 
door het toevoegen van ruimtelijke 
randvoorwaarden en door het niet 
meer toekennen van subsidies aan 
zonne-energiecentrales op landbouw- 
of natuurgronden.’ 
 
Pleidooi voor Dakenwet 
De adviseurs willen dat naast 
grootschalige concentratie ook de 
decentrale opwekking van energie in de 
bebouwde omgeving via daken en 
gevels volop gestimuleerd wordt. 
‘Hierbij is integratie in bouwwerken 
uitgangspunt. Stel bijvoorbeeld een 
“Dakenwet” in, zoals in Frankrijk, en 
verplicht daarmee een 
minimumaandeel zonnepanelen op 
daken, in ieder geval voor nieuwbouw. 
Maak meer opwekking mogelijk dan 
puur voor eigen gebruik, om collectieve 
oplossingen te bevorderen en onnodige 
netverzwaring en halfbedekte daken te 
voorkomen. Zorg ervoor dat het ook 
aantrekkelijk wordt voor particulieren 
om meer elektriciteit te produceren 
dan voor eigen behoefte. Verlaag 
daarom de ondergrens voor het in 
aanmerking komen voor de SDE+.’ 
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Langzamerhand wordt ons duidelijk 
gemaakt wat het prijskaartje is van 
onze welvaartsstaat en komt dit haaks 
te staan op ons welzijn. Een cascade 
van door wetenschappers 
aangetoonde en soms ook bewezen 
oorzaken. Het kon lange tijd niet op en 
alles draaide om groei en geld, 
werkgelegenheid en productie. En 
waar waren al die scheidsrechters die 
deze explosieve ontwikkelingen in de 
gaten moesten houden of hebben we 
te veel vertrouwd op de politici? 
Helaas, ook zij zijn weer te afhankelijk 
van hun kiezers en keuren vaak hun 
eigen vlees. Steeds vaker moet de 
rechter eraan te pas komen, maar dan 
is het meestal al te lang mis. Als we 
het op nationaal niveau niet eens 
redden hoe moet het dan Europees of 
wereldwijd nog goed komen? Ons 
luchtruim, de grond, water, natuur en 
milieu, alles om ons heen is vervuild 
met van alles wat chemici weer 
kunnen aantonen.  Zijn er toch te veel 
auto’s, vliegtuigen, dieren en mensen 
die van alles maar doen en maken? De 
ene keer zijn het de uitlaatgassen, dan 
weer de mest en nu zelfs 
koekenpannen met antiaanbaklaag. 

Hebben we niet te lang verzuimd om 
niet alles maar te lozen in onze 
omgeving of waren we niet in staat om 
de nadelige effecten daarvan te 
definiëren. Maar daar is nu duidelijk 
een einde aan gekomen.  
 
De grote boosdoener is op dit 
ogenblik…ammoniak 
Het is een verbinding van stikstof en 
waterstof, twee elementen die 
overvloedig voorkomen in de natuur, 
waarbij vermeld dient te worden dat 
stikstof als gas in de lucht zit en 
waterstof, het lichtste element dat in 
de natuur voorkomt, gebonden is aan 
andere moleculen - voornamelijk als 
water. De verbinding ammoniak 
ontstaat in het lichaam bij de afbraak 
van eiwitten, kan ook chemisch 
gemaakt worden en komt ook vrij uit 
mest en kunstmest. 
 
De zuivere lucht om ons heen bestaat 
voor een groot gedeelte uit zuivere 
stikstof en wel voor 78%. Zuurstof, 
waar mens en dier zo van afhankelijk 
zijn, zit er voor slechts 20% in. De rest is 
voor het grootste gedeelte het door 
ons zo verwenste CO2, dat voor de  

door Wim van der Putten 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Nederlander eet 
gemiddeld 77 kg vlees per 
jaar. In zijn hele leven eet 
hij of zij 1196 kippen, 32 
varkens, 5 schapen, 5 
koeien en 686 vissen. 

Te veel auto’s, vliegtuigen, dieren en mensen? 

Stikstof en veehouderij 
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planten van levensbelang is, net zoals 
wij niet zonder zuurstof kunnen, 
hebben zij dat met CO2. Wat een mooie 
balans, totdat de mens dat ging 
verstoren. Ook al heeft de natuur een 
waanzinnige buffer, er zijn toch 
grenzen gebleken.   

Ammoniak is onder onze 
leefomstandigheden een gasvormige 
verbinding die veel lichter is dan lucht 
en dus de neiging heeft om op te 
stijgen. Het lost zeer gemakkelijk op in 
water: tot wel meer dan 1000 liter in 
een liter water! Die oplossing heet 
ammonia, populair in het huishouden 
en bij schilders. Wel oppassen, want 
het heeft een bijtende en 
traantrekkende eigenschap en bij 
inademing stokt even de ademhaling. In 
de ogen gekomen raak je blind. 
In de natuur komt ammoniak vrij bij de 
afbraak van eiwitten en wordt het door 
de planten en bacteriën hergebruikt als 
bouwstof om er weer nieuwe eiwitten 
van te maken: het is dus ook een 
belangrijke voedingsstof voor de 
planten. Daar heeft de kunstmest-
industrie dan ook grootschalig gebruik 
van gemaakt. 
 
Het lukte de Duitser Fritz Haber in 1909 
om met veel warmte en onder hoge 
druk het massaal aanwezige stikstof uit 
de lucht te binden aan waterstof, dat 
hij weer uit aardgas of olie haalde, om 
zo chemisch ammoniak te maken. Hij 
heeft daar zelfs de Nobelprijs voor 
gekregen. De kunstmestindustrie kwam 
daardoor in een stroomversnelling 
waardoor het voedselaanbod 
verdubbelde: wat ook hard nodig was 
in verband met de groeiende 
wereldbevolking.  

Maar er zijn al eeuwen eenvoudige 
planten die dat ook kunnen maar dan 
zonder al die hitte en druk(te). Helaas 
werd dat ammoniak ook gebruikt voor 
de bereiding van buskruit, waar de 
Duitsers in de Eerste Wereldoorlog 
‘dankbaar’ gebruik van maakten.  
 
En het ammoniak werd ook gebruikt bij 
de bereiding van Zyklon B (Blauwzuur) 
waar in de Tweede wereldoorlog zoveel 
familieleden van Haber in de 
concentratiekampen mee werden 
vergast. Gelukkig was Haber toen al 
overleden. Maar Haber zelf was als 
topchemicus ook intensief betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van 
mosterdgas en chloorgas, waaraan in 
de eerste wereldoorlog zoveel soldaten 
en burgers ten slachtoffer vielen. Zijn 
vrouw vond dit afschuwelijk en doodde 
zichzelf, met zijn dienstwapen 
notabene. Dus niet alleen maar roem 
en glorie. 
 
Stikstof als basis voor kunstmest 
In Sluiskil (prov. Zeeland) staat een 
dergelijke kunstmestfabriek, die de 
vinding van prof. Haber al jaren 
toepast.  
Helaas gebruiken ze evenveel aardgas 
daarvoor als de stad Rotterdam en zal 
ook hun toekomst er minder 
rooskleurig gaan uitzien. Of 
misschien toch niet?? Zij zijn 
gewend om met waterstof 
om te gaan, hebben 
daar veel kennis en 
apparatuur voor in 
huis en worden zij 
straks misschien nog de 
leverancier van 
waterstofgas, dat dan door 
onze aardgasleidingen kan gaan 
stromen om dan onze huizen mee te 
gaan verwarmen. Het vroeger stadsgas 
bestond ook voor 50% uit waterstof. Dit 
waterstof halen zij dan gewoon uit 
water dat bij hoge temperatuur zich 
splitst in waterstof en zuurstof en de 
energie voor dat proces komt op haar 
beurt weer uit wind en zon.  
 
Blijf innovatief in Sluiskil! 

 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Faminoapps.com%252Fc%252Flernen%252Fpage%252Fblog%252Fammoniak-steckbrief%2
https://www.welkoop.nl/winkel/tuin/plant-zorg/gazon/gazonmeststoffen/profijt-kunstmest-npk-15-15-15-gazonmeststof-20kg_1181431
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Stikstof als bouwstof voor mens, dier 
en plant 
Dat stikstof zo massaal om ons heen 
voorkomt is niet voor niets, want het is 
een wezenlijke bouwstof voor onze 
eiwitten en die eiwitten vormen weer 
de bouwstof voor plant, dier en mens.  
Worden die eiwitten later weer 
afgebroken omdat ze aan vernieuwing 
toe zijn dan blijft daar ammoniak bij 
over.  
Maar ammoniak in ons lichaam zou 
desastreus zijn en daarom zet het 
lichaam het in de lever meteen weer 
om in minder heftige stoffen zoals 
urinezuur of ureum, dat via de nieren 
het lichaam verlaat. Of dat ureum ook 
niet schadelijk is voor de nieren valt te 
betwijfelen….  
 
Het ureum is niets meer dan 2 
moleculen ammoniak die gebonden 
worden aan een molecuul CO2! Katten 
zijn uitgesproken eiwiteters, dus 
produceren veel ammoniak en ureum. 
Boven de 10 jaar gaan er massaal 
katten dood aan nierfalen terwijl dat bij 
planteneters, zoals bij het rund, zelden 
of nooit gebeurt. En nierfalen ontstaat 
pas als 75% van de nieren verwoest is. 
Dus heb twijfels over eiwitrijke diëten!  
Bij de mens wordt dat ammoniak niet 
omgezet in ureum maar in urinezuur, 
dit in tegenstelling tot de dieren, 
behalve bij de Dalmatiër: die maakt er 
ook urinezuur van en dat levert bij die 

dieren - net als bij de mens - problemen 
op in de vorm van nierstenen.  
Het op grootschalige wijze uitgeplaste 
ureum van al die koeien, varkens enz. 
komt weer in de natuur terecht waar 
de planten het weer dankbaar 
hergebruiken voor hun groei. Dus voor 
koeien, schapen, geiten en varkens die 
in het land grazen is er niet veel aan de 
hand. 
 
Te veel stikstof 
Bij het vee dat binnen in potstallen en 
op het stro gehuisvest is, komt ook niet 
veel ammoniak vrij, omdat de 
uitgeplaste urine opgenomen wordt 
door het stro. In de moderne stallen 
echter komen urine en ontlasting bij 
elkaar in grote mestputten, gelegen 
onder de vloer 
waar de dieren 
verblijven. In deze 
enorme putten 
ontstaat door de 
menging van 
urine en 
ontlasting een 
chemische reactie waarbij uit het 
ureum in de urine ammoniak gevormd 
wordt. Een chemische reactie die door 
het urease uit de mest wordt 
gekatalyseerd. Dit vrijkomen van al die 
ammoniak is nu het grote probleem, 
alhoewel het gehalte sinds 1990 al met 
60% is verminderd. Zie de grafiek 
bovenaan deze pagina. 
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…..Binnen korte tijd 
verrezen er in de 

arme zandstreken van 
Nederland dan ook massaal 
grote varkens- en 
kippenstallen en konden 
deze keuterboertjes 
een nieuw bestaan 
opbouwen.  ….. 
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Na de tweede wereldoorlog kwam de 
landbouw in Nederland in een 
stroomversnelling. Sicco Mansholt, ex-
boer uit de Wieringermeer en telg uit 
een welgesteld herenboerengeslacht 
uit Groningen, werd Minister van 
Landbouw. Hij werd de spil in het 
hervormen van de landbouw - later 
werd hij zelfs eurocommissaris van 
landbouw voor heel Europa. Tijdens de 
oorlog was deze ”rode” boer ook al een 
spil in het verzet geweest en vond 
Wilhelmina hem uitermate geschikt om 
de Nederlandse landbouw weer op 
poten te zetten. Toen hij in 1945 
aantrad als minister was er in 
Nederland nog voor een week voedsel 
voorradig en moest er actie worden 
ondernomen.  
 
Sicco had ook te doen met al die 
armlastige keuterboertjes op de 
armetierige zandgronden van 
Nederland. Ook vond hij dat er veel 
meer voedsel geproduceerd moest 
worden zodat wij niet meer afhankelijk 
zouden blijven van de Ver. Staten. 
Binnen korte tijd verrezen er in de arme 
zandstreken van Nederland dan ook 
massaal grote varkens- en kippenstallen 
en konden deze keuterboertjes een 
nieuw bestaan opbouwen. Vaak 
hadden zij geen opleiding en waren ze 
anders gedoemd om zich als arbeider in 
de opkomende industrie aan te 
melden. Voor het houden van varkens 

en kippen was je niet afhankelijk van 
het in eigendom hebben van veel 
grond, zoals dat de melkveehouders 
wel waren. Het voer voor al die varkens 
en kippen werd via de haven van 
Rotterdam geïmporteerd, daar zorgden 
de meelboeren wel voor. De mest werd 
gedumpt op het beetje land achter hun 
stallen en over stank had niemand het 
zo kort na de oorlog, dat kwam pas 
later. Ook het dumpen van die mest 
was voor voorlichters en deskundigen 
geen punt, waar moest je er anders 
mee blijven? 
 
 De koeienboeren konden niet zo 
explosief uitbreiden omdat er gewoon 
niet voldoende weiland beschikbaar 
was. Wel gingen de koeien steeds meer 
melk geven als gevolg van selectief 
fokken op productie. Een koe in de 
jaren 50 van de vorige eeuw 
produceerde 3500 liter per jaar, nu 
anno 2019 is dat 9000 liter. Dus er werd 
wel steeds meer melk geproduceerd 
met hetzelfde aantal melkkoeien en 
daar was Mansholt ook blij mee. Het 
teveel aan melk werd opgeslagen als 
boter en een rem op de productie vond 
men aanvankelijk niet nodig. Toen alle 
koelhuizen uitpuilden en al die 
overtollige boter gedumpt moest 
worden werd er een regeling getroffen. 
In de gehele EU werd het ‘Melkquotum’ 
ingesteld en moesten alle 
melkveehouders een stap terug doen.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2Fstikstof%2Fammoniak&psig=AOvVaw2uPMN9bnkwxfzXtmFKPpV_&ust=1574154473414051
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Eind jaren 60 van de vorige eeuw kwam 
er een nieuwe huisvesting voor al die 
dieren, niet alleen voor de koeien maar 
ook voor de varkens en kippen. Voor 
ons werd dit de bron van al de 
stikstofellende. Voorlichters, 
stallenbouwers en deskundigen 
adviseerden de boeren om op die 
nieuwe huisvesting over te stappen. 
Ook dierenactivisten uit die tijd eisten 
dat koeien in de winter niet meer 
aangebonden mochten staan, om los in 
een stal rond te kunnen lopen. En dan 
te realiseren dat een koe op een dag 15 
maal poept, 10 maal plast en dat nooit 
op de door jou gewenste plek doet. In 
totaal produceert zij daarbij 
hoeveelheden tot bijna 80 liter per dag. 
Als er 100 koeien in een stal loslopen 
hou je dat dus nooit schoon! Het was al 
eeuwen de gewoonte dat koeien op 
stal aangebonden stonden op stro en 
hun mest deponeerden in een achter 
hen gelegen grup, waar onderin 
roosters zaten om de urine te afvoeren 
naar een ondergrondse gierput.  Vanaf 
nu werden zij gehuisvest op betonnen 
vloeren, met of zonder spleten, waar 
de mest en de urine doorheen moesten 
sijpelen in diepe daaronder gelegen 
putten. Stro op hun ligplaatsen mocht 
niet meer want dat verstopte de 
spleten in die roosters. De nieuwe 
ligplaats voor de koeien werd voorzien 
van niet resorberende rubberen 
matten, die vaak met mest besmeurd 
werden en zodoende erg glibberig.  

De varkens moesten het helemaal 
zonder matten doen. Niet bepaald 
comfortabele en hygiënische 
ligplaatsen, maar de wetenschap had 
nu eenmaal zo beslist. De melkkoeien 
mochten dan wel loslopen maar bij 
uitglijdprocessen verongelukte er nogal 
eens een. Verder werden die 
zogenaamde efficiënte stallen ook niet 
bepaald sierlijke bouwwerken, laat 
staan monumentaal. 
 Onder in de mestputten van die nieuw 
ontwikkelde ligboxenstallen wordt het 
een enorm gistingsvat, waar poep en 
urine met elkaar gaan reageren en 
waar ook veel ammoniak bij vrij komt. 
Waar Fritz Haber ooit de Nobelprijs 
voor kreeg, gebeurt hier zo maar 
zonder wetenschappelijke diepgang. 
Omdat ammoniak zoveel lichter is dan 
lucht stijgt het vliegensvlug op en 
verlaat het dan de stal. Een beetje zou 
niet erg zjn maar… 
 
Varkenshouderij 
In 1950 hadden we in Nederland nog 
maar 2 miljoen varkens, die toen ook 
nog op stro gehouden werden. Ook in 
de provincies Zuid-Holland en Utrecht 
waren zij toen goed vertegenwoordigd. 
Vooral in de streken waar op de 
boerderij kaas gemaakt werd, want de 
wei, die overbleef bij de kaasbereiding, 
was nog een waardevol voedsel voor de 
varkens. Er werd in die tijd nog alom 
boerenkaas gemaakt op de 
melkveehouderijen: meestal de taak  

bron grafiek hiernaast: CBS 
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van de boerin. Deze varkens waren 
toen een onderdeel van een circulaire 
economie, alles van waarde gebruiken 
en niets weggooien.  
 
Ook waren er in die naoorlogse jaren 
nog veel ‘burgers’ die een paar varkens 
hielden voor de voedselresten en 
waren deze varkens slachtrijp, dan ging 
er één voor eigen gebruik in de 
weckpot en de andere werd verkocht 
en te gelde gemaakt om de 
verzorgingskosten van te betalen. Nu 
zijn er ruim 12 miljoen varkens in 
Nederland, mede gestimuleerd door 
subsidies die na de oorlog door de 
overheid verstrekt werden. De 
overgrote meerderheid daarvan in Oost
-Brabant en Noord-Limburg en helaas 
niet meer gehouden op stro maar op 
betonnen roostervloeren, omdat dit 
veel minder arbeidsintensief is en het 
anders ook financieel niet haalbaar zou 
zijn. 

Ruim tweederde van onze 
varkensproductie gaat naar het 
buitenland. Niet alleen het vlees maar 
in 2015 werden er ook meer dan 6 
miljoen biggen naar het buitenland 
geëxporteerd, vaak omdat varkens 
vetmesten in het buitenland goedkoper 
is dan hier in Nederland. Minder 
strenge regels, goedkopere mestafzet 
en arbeid en soms ook betere 
klimaatomstandigheden.  

 Helaas leveren deze grote aantallen op 
deze wijze gehuisveste varkens 
ongemak voor buren, natuur en milieu 
op en is er een stortvloed van leefregels 
over de varkensboeren uitgestort, om 
al die overlast op hun omgeving terug 
te brengen.  Niet alleen wat betreft 
dierenwelzijn maar al snel volgden 
fosfaat, stankcirkels, stikstof, fijnstof en 
bleken die varkens ook nog als oorzaak 
van resistente bacteriën in 
ziekenhuizen te fungeren. Eigenlijk 
kunnen we al deze uitgesplitste 
onhebbelijkheden terugbrengen tot 
een roekeloos beleid, dat overhaast en 
gestimuleerd door subsidies werd 
opgestart en door financieel gewin en 
afhankelijkheid niet meer te stoppen 
was.  
Veevoeder- en vleesindustrie, 
stallenbouwers en banken om hun 
omzet te verhogen, maar ook politici 
die afhankelijk waren van het 
stemgedrag en ook wel het beste voor 
hadden met hun kiezers. De 
keuterboertjes hadden weer een 
toekomst en de agrarische wetenschap 
had een doel om door middel van hun 
kennis een geautomatiseerde en 
gemechaniseerde huisvesting voor heel 
veel dieren te ontwikkelen. Misschien 
was er toen wel een noodzaak een 
grootschalige vleesproductie op gang te 
brengen, want ondertussen had ook de 
Club van Rome een moderne 
hongersnood voorspeld. Uiteindelijk 
werd de mestproductie van zoveel 
dieren, die ook nog eens voor het 
grootste gedeelte gevoerd worden met 
hoogwaardig geïmporteerd graan en 
vismeel, de grote boosdoener. 
Wat zou de oplossing kunnen zijn? 
Bijna de helft van de varkenshouders is 
boven de 50 jaar en heeft geen 
opvolger. Laten we hun varkensrechten 
opkopen en niet zomaar afpakken, 
want het is vaak het pensioen van deze  
varkenshouder. Voor hun enorme 
stallen is al een regeling getroffen: 
“Ruimte voor ruimte…...’.  Voor elke 
1000 m2 staloppervlak krijgt de boer bij 
slopen daarvan een vergunning voor 
een woonhuis. In Lopik is al van deze 
regeling gebruik gemaakt.  

De geuremissie in 
Nederland komt in 2015 
voor bijna tweederde van 
varkenshouderijen (Gies et 
al, 2017); de rest komt van 
de rundveehouderij (met 
name vleeskalveren) en de 
pluimveehouderij.  
 
De bovenstaande figuur 
geeft de relatieve bijdrage 
van de sectoren weer aan de 
op grond van emissie-
factoren berekende 
geuremissie.  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wur.nl%252Fnl%252Fartikel%252FVarkens-1.htm%26psig%3DAO
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Pluimveehouderij 
Ongeveer 100 miljoen kippen in 
Nederland, het zijn enorme aantallen 
en wat voor de varkenshouderij geldt is 
ook van toepassing voor deze sector. 
Na de jaren 50 van de vorige eeuw zijn 
die aantallen enorm toegenomen.  In 
die tijd bestond er nog een regeling dat 
een boer niet meer dan 350 legkippen 
mocht hebben. Nu is 40.000 legkippen 
het gemiddelde op een bedrijf en van 
slachtkippen bijna het dubbele.  Ook 
hier zijn enorme hoeveelheden 
geïmporteerd hoogwaardig voer nodig, 
voedsel dat ook humaan gebruikt zou 
kunnen worden. Van al dat slacht-
kuikenvlees wordt 75% geëxporteerd 
en vanuit de legkippensector 
verdwijnen er ruim 6 miljard eieren 
naar het buitenland. 
 
En wat moeten we met al dat in mijn 
ogen minderwaardige vlees van dieren, 
die amper bewogen hebben, geen zon 
of buitenlucht gezien hebben en hun 
kortstondige leven altijd boven of in de 
eigen ontlasting hebben moeten 
doorbrengen. Het voegt voedings-
technisch niets toe en er is slechts nog 
een kleine groep, die in deze sector zijn 
bestaan wil en kan vinden. Ook hier zou 
een redelijke afvloeiingsregeling veel 
kunnen betekenen.  
 
De pluimveehouderij produceert wel 
minder stikstof dan de varkens- en 
melkveehouderij maar is wel de 

aanvoerder in fijnstof. Ook wat geur 
betreft is dat minder dan bij de varkens. 
 
Melkveehouderij 
Al eeuwenlang de basis van onze 
voedselvoorziening en economie. 
Koeien zijn graseters en ons klimaat is 
daarvoor een van de gunstigste van de 
aardbol. Grote stukken van Nederland 
zijn ook niet geschikt voor akkerbouw 
maar wel voor grasland. Koeien zetten 
het voor de mens niet eetbare gras om 
in hoogwaardig voedsel zoals kaas, 
boter, melk enz.  Ook de huid is de 
basis voor de leerproductie en de os, 
een gecastreerde stier, leverde meer 
trekkracht op de aarde dan het paard.  
En de laatste dienst die zij ons nog kan 
bewijzen is uiteindelijk het slachthuis 
waar ze het door zon en buitenlucht 
gerijpt vlees voor ons achterlaat.  
 
Niet voor niets kreeg de melkkoe ooit 
prachtige meisjesnamen van haar 
verzorgers, is zij het meest geschilderde 
dier en werden feesten, 
tentoonstellingen en jaarmarkten om 
haar heen georganiseerd. In meerdere 
landen wordt zij zelfs gezien als een 
geschenk van de schepper en zij is in 
sommige landen min of meer heilig.  
 
Over de hele wereld ziet men de Friese 
zwartbonte koe in de weilanden grazen 
en hun namen zoals Frisonne-noire, 
Britisch-Frisian en Holstein-Frisian 
blijven aan hun afkomst herinneren. 
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Het rantsoen van de koe bestaat 
voornamelijk uit gras en snijmais dat 
allemaal hier geteeld wordt en het 
extra krachtvoer dat zij elke dag krijgt 
bestaat voor een groot gedeelte uit 
afval van onze voedselindustrie.  

Dit voedselafval is daardoor 
opgewaardeerd tot bijproduct en levert 
voor de voedselindustrie zodoende 
miljarden euro’s op. Miljarden kilo’s uit 
de suiker-, bier-, aardappel-, 
voedingsolie- en 
citrusvruchtenindustrie belanden in die 
4 koeienmagen, waarna er op haar 
beurt weer melk van wordt 
geproduceerd. Om 150 kg suiker te 
maken zijn er 1000 kg suikerbieten 
nodig; die 850 kg die overblijft gaat 
massaal als bietenpulp naar onze 
melkkoeien. Ook krijgt ze een klein 
beetje soja in haar krachtvoer - maar 
dan wel als sojaschroot, dat overbleef 
nadat we de sojaolie, die we weer 
gebruiken in de voedings- en 
parfumindustrie, eruit geperst hebben.  
 
We hadden honderd jaar geleden al 
ongeveer 1,5 miljoen melkkoeien en die 
hebben we na wat ups en downs nog 
steeds. Helaas worden ze de laatste 
jaren steeds meer binnen gehouden: 
meer naar buiten in de weide zou niet 
alleen gunstig zijn in de strijd tegen het 
stikstof maar ook de koe en de burger 
zullen dat vast waarderen. Helaas 
zeggen de adviseurs nu weer dat ze 
beter binnen kunnen blijven. Melkrobot

-technisch moest dat ook, maar de 
melkfabriek denkt daar toch weer 
anders over en stimuleert weidegang 
dan ook financieel. De afnemers van de 
zuivelindustrie kijken ook over haar 
schouders mee en eisen steeds meer 
dat de koeien weidegang moeten 
krijgen. Soms komen er delegaties uit 
het buitenland kijken hoe het er 
hieraan toe gaat. En willen de moeders 
in China nog in de rij blijven staan en 
veel geld neertellen voor het 
Nederlandse babymelkpoeder, dan zal 
daar wel degelijk rekening mee 
gehouden moeten worden. Ook 
Unilever, de grootste afnemer van 
Friesland-Campina heeft weidegang als 
voorwaarde gesteld. Uiteindelijk dus 
ook nog stikstof-technisch veel 
gunstiger. 
In 1950 hadden we nog maar 10 
miljoen inwoners, ruim 100.000 auto’s 
en 150.000 passagiers op Schiphol, per 
woning één kachel om onze huiskamer 
mee te verwarmen. Nu zijn er meer dan 
8 miljoen personenauto’s, 71 miljoen 
passagiers op Schiphol en lopen we ‘s 
winters in onze zomerkleding, zo warm 
zijn onze huizen. Daarnaast ook nog 
eens miljoenen kippen, varkens en 
huisdieren. Politiek moet alles kunnen 
want de kiezer moet behaagd worden. 
We worden steeds maar gestimuleerd 
om niet te sparen, het geld te laten 
rollen en dingen te kopen, want de 
economie moet groeien.  
Door al de drukte over stikstof is onze 
energietransitie naar de achtergrond 
verdrongen. Dat lossen we niet op met 
100 km per uur op de snelweg. 
Gelukkig blijft de zon geduldig schijnen 
en elke dag gratis een waanzinnige 
hoeveelheid energie over ons uitstraalt. 
Een uur zonlicht dat de aarde bereikt 
zou voldoende zijn om alle energie die 
de mensheid in een jaar gebruikt mee 
te dekken. Dus nog veel werk te 
verrichten door de wetenschappers! 
 
En nog een goed bericht…. 
“Nederlanders worden 6 jaar ouder 
door schonere lucht”, blijkt uit 
onderzoek van het RIVM, zo lazen we 
in de NRC van 13 november jl.  
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Van de ongeveer 160 soorten wilde 
bijen die veldonderzoekers aantroffen 
bij recent onderzoek in de provincie 
Utrecht, zijn er zeven soorten bij die 
niet eerder in de Utrechtse natuur zijn 
gezien. Provincie Utrecht heeft 
opdracht gegeven tot dit onderzoek; 
het beschermen van de bijzondere 
Utrechtse natuur is één van haar 
kerntaken.  
 
De zeven soorten die voor het eerst in 
Utrecht zijn gesignaleerd, zijn de gele 
tubebij, groene zandbij, gouden 
kegelbij, vierbandgroefbij, 
breedbandgroefbij, de driedoornige 
metselbij en – het kleinste exemplaar - 
de zompmaskerbij. Deze bijensoorten 
werden tot nu toe alleen in de 
zuidelijke landsdelen gezien. Provincie 
Utrecht heeft het initiatief genomen tot 
dit onderzoek om de actuele 
verspreiding van bedreigde 
bijensoorten in kaart te brengen, de 
belangrijkste gebieden aan te wijzen en 
het juiste beheer en inrichting te 
formuleren. Het definitieve 
onderzoeksrapport verschijnt in maart 
2020.  
 
Zeldzame groene zandbij 
Vooral de signalering van de groene 
zandbij was 
verrassend voor Kees 
Goudsmits, 
veldonderzoeker bij 
Van Den Bijtel 
Ecologisch 
Onderzoek. “De 
groene zandbij is een 
zeer zeldzame soort 
die tot nu toe alleen 
in Zuid-Limburg wordt 
gezien, maar nu dus 
ook op diverse 
plekken in Utrecht. Hij 
lijkt zich vooral thuis 
te voelen rond de 
forten van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. 

Niet zo verwonderlijk: forten 
beschikken over hellingen en 
gevarieerde plantensoorten met 
bloemen. Ze fungeren als een soort 
‘eiland’ in een intensief gebruikt gebied 
waar weinig variatie is en weinig 
bloeit.” 
 
Wijze van natuurbeheer 
Er is een groot verband tussen de wijze 
van natuurbeheer en de bijenstand. 
Bijen hebben voedsel en 
nestgelegenheid nodig, deze moeten 
op korte afstand van elkaar liggen. 
Daarom zijn bloeiende planten in 
combinatie met een onbegroeide 
bodem, waarin een groot aantal 
soorten hun nest maakt, van groot 
belang. Collega-veldonderzoeker Chris 
Achterberg: “Je ziet veel meer bijen in 
uiterwaarden waar de natuur wordt 
ontwikkeld dan in uiterwaarden met 
landbouwgrond. We hebben veel bijen 
aangetroffen in gebieden waar bewust 
natuur wordt ontwikkeld: Landgoed De 
Boom, Park Vliegbasis Soesterberg en 
Plantage Willem III.” 
Bloemrijke bermen en tuinen 
Een deel van de bijensoorten maakt 
nesten in dood hout, dus ook 
bosbeheer is van belang voor wilde 
bijen.  

Bericht van provincie 
Utrecht in Nature Today, 
november 2019 

 
tekst: Marja Eestermans 
(provincie Utrecht)  
foto: Chris Achterberg  
 

 
 

 
Nieuwe soorten in de 
provincie Utrecht : 
Groene zandbij  
(Andrena viridescens), 
Breedbandgroefbij 
(Halictus scabiosae), 
Vierbandgroefbij 
(Halictus quadricinctus), 
Gele tubebij  
(Stelis signata),  
Gouden kegelbij 
(Coelioxys aurolimbata), 
Driedoornige metselbij 
(Hoplitis tridentata en 
Zompmaskerbij  
(Hylaeus gredleri)  
 
 
 
 
 
 
foto rechtsonder: 
bandgroefbij 

Onderzoek in provincie Utrecht toont aan: 

Zeven nieuwe bijensoorten 

https://www.provincie-utrecht.nl/
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Kees: “Daarnaast leveren steden, 
tuinen en wegen een goede bijdrage 
door middel van de daar geplaatste 
bijenhotels en de bloemrijke bermen 
en tuinen. Bermbeheer waarbij alles 
rigoureus wordt weggemaaid in het 
voorjaar en in de zomer, is een ramp 
voor wilde bijen en overigens ook voor 
een heleboel andere insecten.” 
Veldonderzoeker Kees Goudsmits heeft 
er een neus voor. Tijdens een laatste 
rondgang door de Botanische Tuinen in 
Utrecht, gewapend met een groot net, 
dwaalt zijn blik steeds af naar de 
bloeiende weelde langs het pad. Waar 
hij met zijn scherpe blik dan een 
exemplaar van een van de 350 
bijensoorten ontdekt én – na een 
controle met zijn loep - benoemt. “Kijk, 
een kleine maskerbij. Bijen houden van 

warmte. In september is het al best fris, 
door de grote variatie aan bloeiende 
planten – bijna het hele jaar door - zie 
je hier ook nu nog genoeg bijen.” 
 
Subsidies 
De onderzoeksresultaten zijn goed 
nieuws voor de provincie Utrecht, die 
het bijenonderzoek liet uitvoeren in het 
kader van het actief soortenbeleid. 
Hierin staat het beschermen en 
behouden van bedreigde planten- en 
diersoorten voorop ten behoeve van de 
biodiversiteit. De provincie heeft 13,6 
ton subsidie beschikbaar voor projecten 
die een impuls geven aan leefgebieden 
van beschermde soorten. In de 
provincie Utrecht leven ruim 500 
planten- en diersoorten die in hun 
voortbestaan worden bedreigd. 

 
 
Op de site van de provincie is 
de informatie te vinden over 
de subsidie-mogelijkheden.  
 
Zoek op www.provincie-
utrecht.nl/ naar: 
 
Subsidieregeling 
Kwaliteitsimpuls natuur en 
landschap (SKNL)  
 
Subsidie Biodiversiteit en 
leefgebieden bedreigde 
soorten (USB) 
 

 

Vrijwilligers van natuur- en 
milieuvereniging De Groene Venen 
hebben onlangs ottersporen 
aangetroffen bij de Utrechtse 
faunatunnel onder de Ir. Enschedeweg, 
de N212, ten zuiden van Wilnis.  
 
De otter, een karakteristieke diersoort 
in dit gebied, is hoogstwaarschijnlijk 
vanuit Nieuwkoop de provincie Utrecht 
ingezwommen. Hiervandaan kan de 

otter andere Utrechtse natuurgebieden 
gaan verkennen.   
 
De otter vraagt voor zijn leefgebied 
voldoende rust, ruimte, schoon water, 
dekking in het landschap en een rijk en 
gevarieerd voedsel-aanbod.  
De provincie heeft de faunatunnel ten 
zuiden van Wilnis in 2014 aangelegd. 
Gebleken is dat de otter het gebied bij 
Wilnis nu komt verkennen.  

Vrijwilligers vinden ottersporen bij Utrechtse faunatunnel 

https://www.provincie-utrecht.nl/
https://www.provincie-utrecht.nl/
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2019/juli/e13-6-ton-subsidie-bedreigde-soorten/@327509/subsidieregeling-kwaliteitsimpuls-natuur-landschap-sknl/
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2019/juli/e13-6-ton-subsidie-bedreigde-soorten/@327509/subsidieregeling-kwaliteitsimpuls-natuur-landschap-sknl/
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2019/juli/e13-6-ton-subsidie-bedreigde-soorten/@327509/subsidieregeling-kwaliteitsimpuls-natuur-landschap-sknl/
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2019/juli/e13-6-ton-subsidie-bedreigde-soorten/@342735/subsidie-biodiversiteit-leefgebieden-bedreigde-soorten/
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2019/juli/e13-6-ton-subsidie-bedreigde-soorten/@342735/subsidie-biodiversiteit-leefgebieden-bedreigde-soorten/
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2019/juli/e13-6-ton-subsidie-bedreigde-soorten/@342735/subsidie-biodiversiteit-leefgebieden-bedreigde-soorten/
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In navolging van Montfoort en 
Oudewater heeft ook Lopik 
‘Zwerfvuilambassadeurs’. Een groep 
van 30 à 40 vrijwilligers gaat geregeld 
met prikstok en vuilniszak op pad om 
zwerfvuil te rapen in alle kernen van de 
gemeente Lopik. Met schepnetten gaan 
ze proberen de sloten schoon te 
houden. “Zwerfvuilambassadeurs” is in 
Lopik een initiatief van “Duurzaam 
Lopikerwaard”. DL geeft hiermee een 
voorbeeld en vertrouwt erop dat meer 
mensen dit voorbeeld volgen. DL wil 
mensen er bewust van maken om geen 

afval achter te laten op straat, in de 
bermen en op de Lekstranden en hoopt 
dat mensen in elk geval hun eigen 
leefomgeving schoon willen houden.  
Om materialen aan te schaffen zoals 
hesjes met logo, professionele 
prikstokken, handschoenen, zakken 
met het Nederland Schoon-logo, ringen 
voor de zakken en uitschuifbare 
schepnetten om sloten schoon te 
kunnen houden zijn financiële bijdragen 
ontvangen van Rabobank Utrechtse 
Waarden e.o. en van Hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlanden.  

Zwerfvuilambassadeurs is, 
sinds 2012, een initiatief van 
burgers uit Oudewater en 
Montfoort die zich ergerden 
aan zwerfvuil op straat en 
daar iets aan wilden doen.  
 
 
 
 
 
 
Wil je ook meedoen? Meld 
je dan aan via: 
https://
duurzaamlopikerwaard.nl/
zwerfvuilambassadeurs-
gezocht/  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voor de digitale route: 
https://izi.travel/nl  

Goed voorbeeld …… 

Vrijwilligers gaan zwerfvuil te lijf 

Deze fietsroute van circa 40 kilometer 
geeft een beeld van het waterbeheer 
van vroeger en nu in de Lopikerwaard. 
De route voert je langs oude stoom-
gemalen en molens, maar ook langs 
hedendaagse gemalen; en langs sluizen, 
peilschaalhuisjes en wachthuispalen op 
de dijk. 
 
Je fietst langs het schilderachtige 
riviertje de Vlist en over de Lekdijk met 
zijn weidse uitzicht. Onderweg passeer 
je de steden Oudewater en Haastrecht 
en de dorpen Vlist, Willige Langerak, 
Jaarsveld, Lopik en Polsbroekerdam.  

Onderweg zijn er voldoende 
horecamogelijkheden om bij te tanken. 
Klim op de fiets en laat je verrassen 
door de wondere wereld van het 
waterbeheer in De Stichtse Rijnlanden! 
 
Van deze route is een papieren en een 
uitgebreide digitale versie beschikbaar. 
Download voor de digitale de IZI-travel-
app op je smartphone en volg de 
audiotour met routeaanwijzingen en 
verhalen over het waterbeheer van 
vroeger en nu! Vanuit je luie stoel 
kijken en luisteren kan ook, bekijk via 
de link de desktop-versie. 

Fietsen langs dijken en gemalen in de Lopikerwaard 

https://duurzaamlopikerwaard.nl/zwerfvuilambassadeurs-gezocht/
https://duurzaamlopikerwaard.nl/zwerfvuilambassadeurs-gezocht/
https://duurzaamlopikerwaard.nl/zwerfvuilambassadeurs-gezocht/
https://duurzaamlopikerwaard.nl/zwerfvuilambassadeurs-gezocht/
https://izi.travel/nl
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In het augustusnummer van het 
WBL Magazine berichtten wij 
over de activiteiten van 
Linschoten Natuurlijk. Nu 
kunnen wij melden dat zij 
voor al hun activiteiten 
de Duurzaamheidsprijs 
2019 hebben gekregen. 
 
De Duurzaamheidsprijs werd 
toegekend door de 
Gemeente Montfoort en 
Duurzaam Montfoort.  Zij 
spreken hiermee hun 
waardering uit voor de 
coördinator en vrijwilligers 
van Linschoten Natuurlijk 
omdat zij zich met succes en grote 

daadkracht inzetten voor 
duurzaamheid in 
Linschoten.  
 

Linschoten Natuurlijk zet 
zich al jaren in voor een 

bloemrijke en fleurige omgeving 
en voor grote biodiversiteit.  Er 
zijn allerlei initiatieven 
ontwikkeld zoals het planten van 

5.000 bloembollen, het 
verkopen van tuinplantjes, het 
plaatsen van insecten– en 
bijenhotels, het bouwen van 
een wilgenhut, het aanleggen 
van een pluktuin, het inzaaien 
van bloemrijke bermen en nog 

veel meer.  

 
 
 
 
 
De Duurzaamheidsprijs is 
gemaakt door Marcel 
Wammes van het 
Kunstenaars Collectief 
Montfoort. 
 
De prijs werd uitgereikt door 
wethouder Jocko Rensen en 
Wim van Seeters van 
Duurzaam Montfoort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewoners langs de Lek, het 
initiatief startte in de 
Krimpenerwaard, luiden 
de noodklok nu bekend is 
geworden dat er 
vergunningen in de maak 
zijn voor giflozing van het 
omstreden ‘GenX’ in de Lek. 
Chemours vervuilt onze 
rivieren met GenX, een 
PFAS. Dit is kanker-
verwekkend en niet 
afbreekbaar. Ze zijn een 
petitie gestart.  

Linschoten Natuurlijk gewaardeerd 

Duurzaamheidsprijs 2019 

Het Dordtse bedrijf Chemours  
(voorheen DuPont) bleek al enige jaren 
illegaal te lozen via afvalverwerkers. Dit 
kwam aan het licht toen het 
verontreinigd water in het riool terecht 
kwam. Nu wil de provincie Zuid-Holland 
volgens de initiatiefnemers van de 
petitie indirecte lozingen op de Lek 
legaliseren. Ze vinden niet dat 
overtreden van de milieuregels moet 
worden ‘beloond’ met een vergunning.  

Petitie 
De online petitie is te vinden op 
petities.nl (zoeken op “geen gif in de 
Lek”). U vindt daar ook extra 
informatie. Het zou mooi zijn als ook de 
bewoners in de Lopikerwaard massaal 
beleidsmakers oproepen om GEEN 
nieuwe vergunningen af te geven!  
 
Teken daarom deze petitie! 

Petitie gestart 

Geen gif in de Lek 
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Iedereen uit de Lopikerwaard zal het 
kerkepad van Polsbroek naar Cabauw 
wel kennen. Een prachtig smal paadje 
dwars door de weilanden heen. Dit 
werd zoals de naam al doet 
vermoeden gebruikt door kerkgangers 
die de kerkdiensten in de Rooms 
Katholieke kerk in Cabauw bezochten. 
Dit pad lag vroeger overigens niet 
alleen tussen Polsbroek en Cabauw 
maar begon al in Hoenkoop (Bron: 
Stichting Kunst en Cultuur Lopik).  
 
Wat velen echter niet zullen weten is 
dat er ook een kerkepad heeft gelegen 
naar de Rooms katholieke kerk van 
Benschop. Mijn zoektocht is begonnen 
bij een verhaal dat een familielid van 
mij vertelde. Mijn voorouders hebben 
namelijk op Benschop dorp gewoond 
vlakbij de Rooms Katholieke kerk. Een 
oom van mij die in zijn jonge jaren op 
deze prachtige boerderij woonde wist 
mij te vertellen (via verhalen van zijn 
ouders) dat er vroeger een kerkepad 
liep van de Graaf, een buurtschap 
vlakbij Uitweg, naar de Rooms 
katholieke kerk van Benschop. 
Aangezien ik nog nooit gehoord had 
van het bestaan van het pad ben ik uit 
gaan pluizen hoe dit dan zat. In dit 
verhaal wil ik u graag meenemen in 
mijn zoektocht naar dit “bijna” 
vergeten stukje geschiedenis.  
 
Bij menig Benschopper van hogere 
leeftijd heb ik navraag gedaan naar het 
pad. Echter keken deze mensen mij 
vaak alleen vreemd aan. Na wat 
gegoogle kwam ik uit op de prachtige 
site: www.topotijdreis.nl. Op deze site 
van het kadaster kan je heel eenvoudig 
oude kaarten raadplegen die via 
georeferentie als een kaart van 
Nederland naast elkaar zijn gelegd.  
Op de meest recente kaarten was het 
kerkepad niet te vinden. Door de schuif 
te verplaatsen naar het jaartal 1957 
verschijnt ineens een stippellijntje op 
de kaart.  

Dit stippelijntje loopt precies van de 
Rooms Katholieke kerk te Benschop 
naar de Graaf nabij Uitweg. Het 
stippelijntje komt uit op de plek waar 
de Achterdijk aantakt op de Lopikerweg
-Oost. Bij alle weteringen die dit 
stippellijntje kruist zijn tekentjes 
weergegeven van bruggen. Overigens, 
op de kaart van 1958 is de provinciale 
weg de N210 (die vroeger over het 
boveneind van Benschop liep) 
weergegeven. Dit zal waarschijnlijk ook 
de reden zijn dat vanaf toen de 
stippellijn niet meer zichtbaar is op de 
kaart.  
 
De oudste kaart waarop het 
betreffende stippellijntje is 
weergegeven komt uit 1850. Op deze 
kaart is het stippellijntje heel kronkelig 
weergegeven op de percelen waar het 
over heen loopt.  

Na deze ontdekking op oude kaarten 
heb ik toch nog eens navraag gedaan 
bij de ouderen uit het dorp. Er zou toch 
iemand, naast mijn oom, moeten zijn 
die wat over dit pad kon vertellen. Na 
lang navragen bleek er nog een vrouw 
te zijn die nog wel kon vertellen van het 
bestaan van het pad. Zij vertelde mij 
dat zij zelf ook nog gebruik had 
gemaakt van het pad. Omdat deze 
mevrouw uit Benschop kwam gebruikte 
ze dit pad niet als kerkepad. Er woonde 
familie van deze mevrouw in 
Lopikerkapel. Bij familiebezoeken 
gebruikte ze dit pad, wat natuurlijk de 
snelste route was vanuit Benschop.  

door Marco Buitelaar, 
bestuurslid WBL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…. Na wat gegoogle 
kwam ik uit op de 

prachtige site: 
www.topotijdreis.nl.  
Op deze site van het 
kadaster kan je heel 
eenvoudig oude 
kaarten raadplegen….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
redactie: Op het kaartje is 
het stippellijntje ter 
verduidelijking voor een deel 
iets aangezet en rood 
gemaakt.  
 
 
 
 

 

Een bijna vergeten stukje historie 

Kerkepad in Benschop 



 

25 

WBL Magazine december 2019, jaargang 39 - nr 123 

Het was niet zozeer een officieel pad, 
een verhard weg of iets dergelijks. Het 
was een soort looproute over de 
weilanden, gewoon tussen het vee 
door.  
 
De bruggen waren niet meer dan 
planken over de sloot. Er werd ook wel 
door een enkeling gefietst over het 
pad. Bij de planken deed men dan de 
fiets op de schouder om de oversteek 
te maken. Mijn oom wist nog te 
vertellen dat dit op zaterdagmiddag 
nog wel eens een spannend operatie 
bleek. Op zaterdagmiddagen ontvingen 
de arbeiders hum loonzakjes en gingen 
ze naar de kroeg voordat ze via dit pad 
huiswaarts keerden. De planken over 
de sloten waren voor deze mensen dan 
vaak toch net wat te smal.    
 
Ook bleek er een vrouw uit Benschop te 
zijn die op tijden dat er een hoop volk 
passeerde tot vervelends toe met 

iedereen stond te beppen. Zodanig, dat 
dit vele tientallen jaren nadat het pad 
verdween uit het geheugen, dit als 
herinnering wordt verteld.  
Prachtig om zo, na wat uitzoekwerk een 
stukje “bijna vergeten” geschiedenis 
van Benschop boven water te halen. Ik 
wil dan iedereen ook aansporen om 
oude volksverhalen, mooie anekdotes 
of verdwenen stukjes geschiedenis te 
blijven vertellen op te schrijven en te 
verspreiden (in het WBL-magazine 
bijvoorbeeld).  
 
Daarnaast, hoe gaaf zou het zijn als dit 
pad min of meer in ere zou kunnen 
worden hersteld? Hoe mooi zou het zijn 
om een wandel- en fietsverbinding te 
creëren dwars door de polder vanaf 
Uitweg naar Benschop? En wellicht dan 
ook wel naar Montfoort en de Lekdijk? 
Ik hoorde dat door meerdere mensen 
hier al wel eens over gesproken is. Dus 
wie weet….. 

De foto hierboven is 
gemaakt vanaf de N.H. kerk. 
Op de foto de Rooms 
Katholieke kerk met 
daarnaast de boerderij van 
mijn oom (achterste 
boerderij direct rechts van de 
kerk).  
Achter de kerk liep het 
kerkepad door de weilanden 
richting de Graaf nabij Lopik. 
(Bron: “Benschop in een 
beeldend verslag van 1962 – 
1979” , samengesteld door: 
J.G.M. Boon. Uitgave van het 
gemeentebestuur van 
Benschop 1979.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Naschrift redactie (info RHC Rijnstreek) 
Na de Reformatie kerkten de Rooms-
katholieken van Benschop in IJsselstein 
of Oudewater. Pas in 1810 kreeg 
Benschop weer een katholieke kerk, die 
gewijd werd aan Sint-Victor. Ter 
vervanging van dit houten kerkje is in 
1887 de huidige parochiekerk gebouwd. 
Bouwpastoor was Adrianus A.J. van 
Rossum, die middels aansporingen in 
preken en tijdens huisbezoeken zijn 
parochianen ertoe wist te bewegen een 
geldelijke bijdrage te geven om de 
kerkbouw te realiseren. Op 4 november 
1886 werd de bouwvergunning voor de 
parochiekerk verleend door het 

gemeentebestuur van Benschop. 
Tekeningen en bestek waren door de 
architect Alfred Tepe gemaakt, die vele 
katholieke kerken heeft ontworpen. De 
Utrechtse bouwmeester was 
geïnspireerd  door de laatgotische 
kerken in het Duitse Rijnland. Op 29 
maart 1887 vindt de aanbesteding 
plaats in de herberg “De Zwaan” bij 
Uyttewaal, waarbij Joh. Rodenrijs uit 
Den Haag als laagste inschrijver uit de 
bus kwam. Hij werd de bouwer van de 
kerk. De eerste steenlegging vond 
plaats op 3 juli van dat jaar. Op 1 
augustus 1888 is de kerk geconsacreerd 
door Mgr. Schaepman.  
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Aan het einde van mijn vakantie 
(voordat ik terug ging naar het 
Limburgse land ) wilde ik nog een leuk 
stukje gaan kajakken. Ik had deze 
zomervakantie op verschillende 
campings weinig kunnen kajakken en 
besloot op de één na laatste dag voor 
een uitdaging. Ik kajak al een aantal 
jaren, maar nog nooit een erg lang stuk. 
Op de gezellige camping waar ik al een 
paar jaar kom, loopt de Lopikerwaard-
route voorbij. Deze tocht is 48 km lang.  
Ik startte vóór de camping (Recreatie 
Landschap Rosenboom in Benschop). 
’s Morgens om 6.30 legde ik mijn kajak 
in het water. Eerst een stukje naar 
IJsselstein. Een mooi stukje met schoon 
water. Bij een sluisje eruit en meteen 
aan de andere kant weer verder. Na 
nog 2 keer overdragen voer ik midden 
door een mooi stukje IJsselstein naar de 
Hollandse IJssel. 
 
Aan de kant een korte pauze en dan op 
voor een stukje van 25 km naar 
Haastrecht. Omdat het nog vroeg was, 
was het rustig op het water. Na verloop 
van tijd kwam er steeds meer 
pleziervaart op gang. De een hield 
rekening met je en de 
ander voer op volle 
snelheid door. Ik hield er 
rekening mee en voer 
een veilige weg langs de 
kant. De mooie plaatsjes 
Montfoort en het 
toeristische Oudewater 
passeerde ik en daarna 
richting Haastrecht. Hier 
moest ik overdragen naar 
De Vlist. Ik had pech. Er 
stond een auto 
geparkeerd op een “NP" 
precies voor het hekje. 
Alleen er overheen 
dragen (kajak is 4 meter) 
was voor mij geen optie. 
Ik vroeg aan wat mensen 
of de auto van hun was 
en besloot daarna aan te 

bellen bij een huis. Een man hielp mij 
gelukkig met het dragen van mijn kajak 
over de auto. Ik was hem erg dankbaar. 
Toch was ik zo heel wat tijd kwijt. 
Daarna vervolgde ik mijn tocht over De 
Vlist. Het was een mooi water om 
heerlijk rustig te kajakken. 
Na het restaurant sloeg ik linksaf 
richting Polsbroek. Het eerste stuk was 
nog schoon, maar de laatste honderden 
meters werd ploeteren door een dikke 
groene laag. Overdragen was hier 
alleen te doen met een kanokarretje. Ik 
vervolgde mijn weg richting 
Polsbroekerdam en daar moest ik er 
voor de laatste keer uit. Ook hier veel 
groen in het water, maar hier gleed de 
kajak makkelijk door. 
 
Toen mijn vroege startpunt in zicht 
kwam zag ik mijn vrouw en 
campingvrienden op de brug staan. Ik 
was blij dat ik er was. Na precies 10 uur 
waarvan ik 9 uur gekajakd had , was ik 
terug. Een geïmproviseerde trofee van 
mijn vrouw en de campingvrienden en 
champagne van de campingeigenaars 
maakten mijn tocht onvergetelijk. 
Op naar een volgende tocht…. 

door Hans Teeuwen, gast in 
ons gebied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u de route zelf ook eens 
varen? Alle informatie is te 
vinden via 
recreatiemiddennederland.nl
/Lopikerwaardroute/ 

Een gast doet verslag 

De Lopikerwaardroute 
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De uiterwaarden van het 
rivierengebied, met een afwisseling 
van bijzondere vegetaties met ruigten, 
graslanden, oeverbegroeiing en 
bossen, vormen waardevolle 
leefgebieden voor planten en dieren. 
Deze vegetaties en leefgebieden zijn 
vanwege de specifieke 
milieuomstandigheden van zo groot 
belang dat zij zelfs op Europees niveau 
bijzondere aandacht krijgen om te 
kunnen voortbestaan. 
 
Beschrijving van het gebied 
Het Natura 2000 gebied Uiterwaarden 
Lek bestaat uit vier terreinen in de 
uiterwaarden van de Lek tussen Vianen 
en Schoonhoven. Het gaat om de 
Willige Langerak en het nabij gelegen 
schiereiland De Bol op de noordoever 
van de rivier (provincie Utrecht) en - op 
de zuidoever - de Koekoeksche Waard 
en de Kersbergsche en Achthovensche 
uiterwaarden, met daarin het terreintje 
Luistenbuul. Gezamenlijk bevatten deze 
terreinen de best ontwikkelde 
voorbeelden van het habitattype 
stroomdalgraslanden langs de Lek. Het 
gaat om soortenrijke, relatief open, 
grazige begroeiingen op droge 
voedselarme, zandige groeiplaatsen 
langs de rivieren. De graslanden zijn rijk 
aan wilde planten en insecten. In het 
gebied liggen ook glanshaver- en 
vossestaarthooilanden. Dit zijn 
bloemrijke hooilanden op matig 
voedselrijke gronden. De rivier is op dit 
traject niet gestuwd en stroomt vrij af 
naar zee. Daardoor is de rivier rijk aan 
vissoorten. De eb- en vloedbeweging 
werkt door in de nevengeulen. 
De deelgebieden vallen binnen de 

gemeentegrenzen van Lopik en 
Vijfheerenlanden.  
Ten zuiden van de uiterwaard bij 
Achthoven ligt het Natura 2000-gebied 
Zouweboezem. Het gebied wordt voor 
het grootste deel omgeven door de 
veenweidegebieden van het Groene 
Hart. 
 
Doelsoorten 
De Uiterwaarden Lek is aangewezen als 
Natura 2000-gebied vanwege het 
belang van het gebied voor de 
kamsalamander en de voor de 
habitattypen slikkige rivieroevers, 
stroomdalgrasland, ruigten en zomen 
en glanshaverhooilanden. In het 
beheerplan zijn deze natuurdoelen 
omschreven en de manier waarop ze in 
stand gehouden moeten worden. 
Plantengemeenschappen: slikkige 
rivieroevers, glanshaver-hooiland, 
droge hardhoutooibosjes. 
 
Gebiedsproces 
Op 15 juli 2013 heeft de 
staatssecretaris van Economische 
Zaken (EZ) het gebied Uiterwaarden Lek 
aangewezen als Natura 2000 gebied. 
Natura 2000 is de benaming voor een 
Europees netwerk van natuurgebieden 
waarin belangrijke flora en fauna 
voorkomen, gezien vanuit Europees 
perspectief. Voor alle Natura 2000-
gebieden wordt een beheerplan 
opgesteld. Deze plannen beschrijven 
welke maatregelen er de komende zes 
jaar getroffen worden om de natuur in 
deze gebieden te beschermen. Natura 
2000 Uiterwaarden Lek ligt op de 
noordoever en de zuidoever van de Lek 
in de provincie Utrecht. 

foto en tekst: Provincie 
Utrecht 
 
 
 
Op 29 mei 2019 heeft de 
Raad van State geoordeeld 
dat het Programma Aanpak 
Stikstof (PAS) niet als basis 
voor toestemming voor 
activiteiten mag worden 
gebruikt.   
Dit heeft grote gevolgen 
voor heel veel activiteiten in 
ons land en sindsdien is er 
veel over te doen (geweest). 
Over de gevolgen van de 
uitspraak en de te nemen 
maatregelen schrijft Wim 
van der Putten. Hier leest u 
wat Natura 2000-gebieden 
zijn.  
 
 
 
 
 
De volledige 
beheersplannen zijn in te 
zien op: 
www.synbiosys.alterra.nl/
natura2000 
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“Het klimaat verandert, wij 
veranderen mee. Dat doen we door 
onze water- en klimaatkrachten te 
bundelen in een nieuw regionaal 
netwerk Water & Klimaat. Vanaf nu 
gaan we verder als partners in Water 
& Klimaat. Samen met de omgeving 
gaan we aan de slag voor een leefbare 
regio Utrecht Zuidwest voor iedereen,” 
deze woorden sprak Herman Geerdes 
op de Utrechtse klimaattop afgelopen 
vrijdag 18 oktober. Hij is voorzitter van 
de bestuurstafel Water & Klimaat.  

De klimaattop stond dit jaar in het 
teken van klimaatadaptatie en 
regionale samenwerking.  
17 Bestuurders van 14 gemeenten uit 
de regio Utrecht Zuidwest, de provincie 
Utrecht, Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijnlanden en Veiligheidsregio 
Utrecht bekrachtigden de nieuwe 
samenwerking door de samen-
werkingsovereenkomst op de 
klimaattop te ondertekenen. Elkaar 
inspireren en enthousiasmeren . 
Vertegenwoordigers van overheden, 
maatschappelijke organisaties en 
bedrijven hoorden op de klimaattop 
het laatste nieuws over de gevolgen 
van de klimaatverandering voor de 
Nederlandse Delta, de manier waarop 
de regio Utrecht Zuidwest zich hierop 

kan aanpassen en de sleutels die we in 
handen hebben om de impact van 
klimaatverandering te beperken. Maar 
vooral gingen ze met elkaar in gesprek, 
kwamen er inspirerende voorbeelden 
en ideeën naar boven en ontstonden 
nieuwe grensoverstijgende initiatieven. 
Hoofdgastspreker op de klimaattop was 
Deltacommissaris Peter Glas die zei: 
”Klimaatadaptatie is niet zomaar iets, 
het is een transitie. In deze transitie is 
het echt nodig dat we bij alle fysieke 
ingrepen rekening gaan houden met 
klimaatveranderingen én deze ingrepen 
dus klimaatadaptief gaan uitvoeren.” 
Samenwerking en maatwerk cruciaal. 
Het klimaat verandert, ook de regio 
Utrecht krijgt steeds vaker te maken 
met hogere temperaturen, heftiger 
neerslag, aanhoudende droogte en 
toenemende kans op overstromingen. 
Gevolgen die iedereen raken. Herman 
Geerdes: “Alleen samen kunnen we 
Nederland leefbaar houden en 
daarmee onze regio Utrecht. Dat is 
precies waarom we bezig zijn met het 
maken van een regionale adaptatie 
strategie (RAS).  
Deze strategie moet er voor zorgen dat 
de regio zich de komende jaren 
klimaatbestendig ontwikkelt: bestand 
tegen de klimaateffecten te nat, te 
droog en te warm, alsmede 
overstromingen. In deze 
gebiedsgerichte strategie zoeken we 
ook de aansluiting met andere thema’s 
zoals de energietransitie, de circulaire 
economie, de bouwopgave, 
biodiversiteit en mobiliteit.” Op de 
vraag “hoe pak je deze grote 
transitieopgave aan?” geeft Herman 
Geerdes antwoord: “We willen 
samenwerken met alle partijen in de 
regio, dus we nodigen iedereen uit om 
mee te doen. We vragen bedrijven, 
overheden en bewoners om zelf, en 
met ons, samen te werken in de 
uitvoering van plannen en projecten.  
Als netwerk Water & Klimaat richten 
we ons daarbij op de speerpunten:  

persbericht van 

Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden (HDSR) 

 

Nieuw regionaal netwerk  

'Water & Klimaat'  

https://www.rightmarktonderzoek.nl/klanten/hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden-hdsr/
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(1) klimaatbestendige wijkontwikkeling, 
(2) groene, gezonde en compacte stad, 
(3) bereikbaarheid en veiligheid,  
(4) natuur, landschap en recreatie  
(5) een robuuste afvalwaterketen.  
Samenwerking en lokaal maatwerk zijn 
hierbij een vereiste. Dus doe vooral 
allemaal mee.” Netwerk Water & 
Klimaat pakt lekker aan. Intussen zit het 
netwerk Water & Klimaat niet stil. 
Herman Geerdes: “We zijn al 
begonnen. In tal van projecten en 
initiatieven zijn we bezig de regio, wijk 
of straat klimaatrobuuster te maken: 
Voor inwoners hebben we de website 
www.klimaatklaar.nl.  

Een informatief platform met inspiratie 
en handige tips. Inwoners kunnen hier 
zelf meteen mee aan de slag. We 
hebben extra rijkssubsidie gekregen, 
waarmee vijf verschillende 
wijkprojecten klimaatbestendig worden 
aangepakt.. We werken met de hele 
provincie samen aan de beperking van 
gevolgen van overstromingen.  
 
Dit is slechts een greep uit de vele 
projecten die in de regio worden 
uitgevoerd. Iedereen kan een ‘steentje’ 
bijdragen om zijn omgeving 
waterrobuust en klimaatbestendig te 
maken. Elke stap telt.  

 
 
 

 
Kijk op 
www.klimaatklaar.nl 
wat jij kan doen aan 
het klimaat.  
 
 
 
 
 
 
 
door Jan Kooijman 
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Met bovenstaande kop wordt de 
consument, maar dan met 
uitroepteken in plaats van vraagteken, 
er op geattendeerd dat er lamsvlees 
verkrijgbaar is. Niemand kijkt hier van 
op of fronst de wenkbrauwen. Op de 
site van een vleesaanbieder lazen we 
ook de volgende ronkende tekst: “In 
een kruidig stoofpotje, als rijke 
toevoeging in een salade of gewoon op 
de BBQ, lamsvlees kan iedere bereiding 
aan! Pure magie wordt het wanneer 
het vlees de tijd krijgt langzaam te 
garen. Met een mooie Rioja ernaast 
gaat u culinair de paasdagen in.” Pasen 
en lam, een voor de hand liggende 
combinatie.  
 
Maar..... is dit wel zo voor de hand 
liggend als we denken? 
Tijdens de bronsttijd is de ooi 
vruchtbaar en bereid een ram te 
ontvangen. Haar cyclus herhaalt zich 
iedere 17 dagen. In het najaar komen 
de ooien van de meeste rassen onder 
invloed van hormonen in de bronst. De 
bronstperiode loopt meestal van 
augustus tot en met december. De 
meeste schapenhouders plannen de 
dekking van hun ooien in de laatste 
maanden van het jaar. De gemiddelde 
draagtijd van een schaap is 5 maanden 
minus 1 week.  

De geboortes vinden doorgaans plaats 
in de lente. Dit betekent dat de meeste 
dekkingen plaats vinden in oktober tot 
december.  
 
We spreken over lamsvlees als het 
vlees betreft van een schaap, jonger 
dan 12 maanden (dat nog geen 
blijvende snijtanden heeft). Veel 
aangeboden lammeren zijn 
“lentelammeren”, lammeren met melk 
gevoed, meestal drie tot vijf maanden 
oud, geboren in de late winter of het 
vroege voorjaar en meestal vóór 1 juli 
verkocht. Het gewicht bedraagt dan ca. 
5,5 – 8 kg.  

Het is Lente…  

Tijd voor Lamsvlees (?) 
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Een lam dat later voor de slacht wordt 
aangeboden heeft doorgaans een 
gewicht van tussen de 40 en 50 kilo. 
Dat levert ongeveer 22 tot 25 kilo vlees 
op. Een dergelijk lam is dus veel ouder 
en zal in de lente niet aangeboden 
worden.  
 
Zo’n lam heeft niet alleen melk 
gedronken maar ook gegraasd in 
natuurgebieden, grassen en smaakvolle 
kruiden gegeten, waardoor een 
smaakvol vlees ontstaat.  
Deze lammeren hebben als onderdeel 
van een kudde bijgedragen aan het 
ecologisch beheer van natuurterreinen, 
kades en dijken (o.a. in de Lopiker-
waard) met als bijkomstig gevolg dat zij 
gedurende een periode kruidenrijk gras 
hebben gegeten wat de smaak ten 
goede komt.  

Momenteel eten we voornamelijk lam 
uit Nieuw Zeeland, maar ook uit Ierland 
en Argentinië. En dat terwijl er ook 
volop aanbod is van lamsvlees uit ons 
eigen Groene Hart. Het gaat dan om 
lammeren die gedurende hun leven 
zorgden voor een hogere biodiversiteit 
door als “grasmaaimachines” ingezet te 
worden. Door de verspreiding van 
zaden door de vacht en uitwerpselen 
krijgen plantjes en kruiden de kans zich 
te verplaatsen en te ontwikkelen. 
Er is dus veel te zeggen voor de 
gedachte om het consumeren van 
lamsvlees niet te koppelen aan het 
voorjaar. Immers, de opbrengst per 
dier is vele malen hoger als we een 
aantal maanden wachten en de smaak 
van het vlees is dan veel beter. Zowel 
de schapenboer als de consument is 
hier dus bij gebaat.  

Bent u geïnteresseerd in 
lamsvlees (kerstdiner?) van 
dieren die bijdroegen aan 
ecologisch beheer in de 
Lopikerwaard? Kijk dan 
eens op website 
www.schaapskooiottoland.
nl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
door Wim van der Putten 

Donateursdag 

 Bezoek aan Nieuwpoort 
Dit jaar stond onze donateursdag in het 
teken van de Oude Hollandse 
Waterlinie. Deze 350 jaar geleden 
gebouwde water barrière die zich 
uitstrekte van Muiden aan de Zuiderzee 
tot aan Woudrichem aan de Merwede 
was om Holland en Amsterdam te 
beschermen tegen buitenlandse 
vijandelijke indringers, en die waren er 
talrijk. In die tijd zat in Holland de 
rijkdom, zetel van de macht en 
handelsbelangen. De rest van 
Nederland was daar toch wel 
ondergeschikt aan. 
Misschien was de WBL wel 
aangemoedigd door het verschijnen 
van het boek ‘Vestingsteden van Goud’ 
waar onze ex-voorzitter van de WBL, 
Bernt Feis aan meegewerkt heeft en 
waarin hij de historische waarde van 
deze elf vestingsteden beschrijft. 
Dankzij deze Hollandse Waterlinie heeft 
de Republiek der Zeven Verenigde 
Provinciën, het door de Franse koning 
Lodewijk de XIV op oorlogspad 
gestuurde leger, buiten de deur weten 
te houden. Een enorm gebied werd 
daarvoor onder water gezet, vaak tegen 

de zin van de boeren die niets met 
Holland en haar regenten hadden. Zij 
zagen weer eens hun oogst mislukken 
en zagen er niet tegen op om dat 
onderwater zetten te dwarsbomen. 
Bovendien werd door de vijandelijke 
soldaten die dan niet verder konden uit 
frustratie geplunderd en verwoestten 
zij kastelen en heel veel boerderijen en 
daarnaast vloeide er veel bloed. Zo 
werd door die Franse toepen het 
kasteel van Jaarsveld even onder  

http://www.schaapskooiottoland.nl/
http://www.schaapskooiottoland.nl/
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handen genomen en bleef er niet veel 
van over.  
Nieuwpoort is naast Woerden, 
Oudewater en Schoonhoven een van 
deze vestingsteden die voor ons 
dichtbij gelegen zijn. In Nieuwpoort is in 
het verleden veel slag geleverd omdat 
het ook nog op de grens lag van 
Holland en Utrecht en op een 
strategische plek aan de rivier de Lek.  
 
Bij het horen van Nieuwpoort denken 
we aan snel aan de Slag bij Nieuwpoort, 
maar daarvoor moeten we naar de 
Belgische kust nabij Duinkerken. Die 
slag waar prins Maurits een veldslag 
won van het Spaanse leger, wordt in 
onze geschiedenisboeken breed 
uitgemeten maar de prins zelf dacht er 
wel anders over. Het had veel geld 
gekost, hij had veel manschappen 
verloren en de verovering van 
Nieuwpoort en Duinkerken waar het 
om begonnen was, was niet gelukt. Uit 
frustratie liet hij zijn opdrachtgever 
Johan van Oldenbarnevelt op bejaarde 
leeftijd nog onthoofden. 
 
Het Nieuwpoort aan de Lek zag het er 
wel wat vrediger uit. Wel enorme 
verdedigingswallen, bastions en 
monniken (geen paters) en een brede 
gracht met middenin het stadje, het 
met bordes deftig uitziende Oude 
Stadhuis dat in 1697 gebouwd werd, 

dus na het rampjaar toen die Fransen 
weer vertrokken waren. Onder dit 
stadhuis loopt een belangrijke gracht 
die verbinding maakt met de Lek. 
Onder het stadhuis is aldaar strategisch 
een inlaatsluis aangebracht zodat bij 
het onder water zetten zowel de vijand 
maar ook protesterende boeren er niet 
bij konden komen. 
 
Het vestingstadje heeft eigenlijk nooit 
haar diensten kunnen bewijzen en 
werd zelfs overbodig toen in 1815 de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie werd 
aangelegd. Door de hoge aarden wallen 
bleef het bij de talrijke overstromingen 
in de Alblasserwaard wel droog. De wat 
meer welgestelde boeren hadden er 
dan ook vaak een waterschuur waarin 
zijzelf en hun vee bij overstromingen 
konden vluchten. 
 
Met een kleine 25 donateurs zijn wij 
door een gids in het stadhuis 
rondgeleid om daarna onder leiding van 
ons bestuurslid Leo van den Berg een 
rondwandeling om het stadje te maken. 
We hebben ervan genoten, konden 
zelfs op het terras buiten zitten en zijn 
er niet dommer van geworden. 
Misschien een aanrader om, na het 
lezen van het boekje ‘Vestingsteden 
van Goud’, dat alles tot in detail 
beschrijft, er eens heen te fietsen en 
rond te kijken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wapen van Nieuwpoort.  

 
Nieuwpoort was een 
zelfstandige gemeente tot de 
gemeentelijke herindeling 
van 1986, toen de gemeente 
samen met Groot-Ammers, 
Langerak en Streefkerk 
opging in de fusiegemeente 
Liesveld. Deze gemeente is 
op 1 januari 2013 opgegaan 
in een nieuwe gemeente met 
de naam Molenwaard, die 
op haar beurt op 1 januari 
2019 in de fusiegemeente 
Molenlanden is opgegaan. 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Liesveld_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Molenwaard
https://nl.wikipedia.org/wiki/Molenlanden
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“450 Jaar in Touw”, zo luidt de titel 
van het in 1995 verschenen 
jubileumboekje over de geschiedenis 
van Touwfabriek G. van der Lee vanaf 
1545. Eeuwen lang was de familie Van 
der Lee als een van de grotere 
touwslagers actief in de binnenstad 
van Oudewater, waar op 
ambachtelijke wijze van hennepvezels 
touw werd gemaakt. 
 
De uitvinding van de stoommachine 
bracht een grote verandering met zich 
mee: in 1880 besloot Gijsbert van der 
Lee een stoomtouwslagerij op te 
richten. Omdat wettelijk was bepaald 
dat zich geen gebouwen binnen 200 
meter van een stoommachine mochten 
bevinden, moest hij zijn beoogde 
fabriek buiten de stad vestigen. Dat 
deed hij op een langgerekt stuk grond 
in de polder Klein Hekendorp. Daar 
werden een lijnbaan van ongeveer 350 
meter en een bijbehorende 
machinekamer met schoorsteen 

gebouwd. In de hekelarij, twijnerij en 
spinnerij werden natuurgarens als 
hennep, sisal en manilla tot garens 
verwerkt, waarvan vervolgens op de 
lijnbaan en met de touwslagmachines 
touw werd gemaakt. Aldus ontstond 
een wat rommelig aandoend 
gebouwencomplex, dat door de 
werknemers Zevenhuizen genoemd 
werd. In 1941 ging de fabriek over op 
elektriciteit en de opkomst vanaf 1965 
van synthetische garens, die door hun 
lichtheid en ongevoeligheid voor vocht 
de natuurvezels al snel verdrongen, 
zorgde nogmaals voor een grote 
verandering. 

door Saskia van der Lee, 
november 2019 

 
 

van Touwfabriek G. van der Lee, 1545 van Touwfabriek G. van der Lee, 1545 van Touwfabriek G. van der Lee, 1545 ---   201320132013   
naar “De Oude Touwfabriek”, 1994 naar “De Oude Touwfabriek”, 1994 naar “De Oude Touwfabriek”, 1994 –––   201820182018   
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 De Oude 
Touwfabriek is 

de perfecte 
locatie voor pioniers 
en mensen met lef. 
(Henk Jan Hollander, NL-
development BV) 
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Zevenhuizen verlaten (1994)  
De interne transportlijn liep van 
Zevenhuizen langs de lijnbaan naar het 
voorterrein, waar zich de expeditie en 
het kantoor bevonden. Dit was een 
inefficiënte gang van zaken. Daarom is 
in het begin van de jaren 90 het besluit 
genomen een nieuwe fabriekshal te 
bouwen. Deze nieuwe hal kwam in 
1994 gereed en vanaf dat moment 
waren de oude fabrieksgebouwen dus 
overbodig geworden. In eerste instantie 
werden deze verhuurd aan derden, 
maar dit was voor de langere termijn 
geen gelukkige bestemming, mede 
doordat het verval al spoedig inzette.  

Het oudste familiebedrijf van 
Nederland (2007)  
In twee opzichten is 2007 een 
belangrijk jaar geweest. In dat jaar 
heeft universiteit Nyenrode onderzoek 
laten doen naar familiebedrijven en is 
Touwfabriek G. van der Lee als oudste 
familiebedrijf uit de bus gekomen, 

hetgeen tot grote aandacht in de pers 
heeft geleid. Na het overlijden van 
Berend Willem van der Lee in 1983 was 
er evenwel na twaalf generaties een 
einde aan de familietraditie gekomen 
en werd voor het eerst een directeur 
van buiten de familie benoemd.  
Drie familieleden (de schrijfster van dit 
artikel, haar broer en een neef) hielden 
zich voortaan alleen nog indirect als 
commissarissen bezig met de 
bedrijfsvoering. Bij gebrek aan 
opvolging onzerzijds rekenden wij het 
tot onze verantwoordelijkheid om 
zowel de touwfabriek als het complex 
Zevenhuizen een levensvatbare 
toekomst te bezorgen en in goede orde 
over te dragen.  
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Job Roos, Braaksma & 
Roos Architecten:  

De 
herontwikkeling 
van De Oude 

Touwfabriek levert een 
unieke woonkwaliteit op. 
Wij hebben vooral het 
DNA van deze bijzondere 
locatie ingezet. De 
karakteristieken komen 
naar voren in het 
ontwerp en leveren qua 
diversiteit en 
woontypologie een 
mooi onderscheid 
op. 
 

WBL Magazine december 2019, jaargang 39 - nr 123 

We hadden al eens met directeur 
Bernhard de Wit van gedachten 
gewisseld over de mogelijkheid om op 
het oude fabrieksterrein woningen te 
bouwen, maar concrete stappen waren 
nog niet gezet. 
 
En toen kwam projectontwikkelaar 
Henk Jan Hollander van NL-
development op ons pad en kwam er 
beweging in de zaak. De touwfabriek 
zelf is in 2013 verkocht aan de Hendrik 
Veder Group, die in de touwproducten 
uit Oudewater een waardevolle 
aanvulling op het eigen assortiment 
zag. 
 
Henk Jan Hollander houdt zich bezig 
met projectontwikkeling van bijzondere 
locaties zoals leegstaande kerken of 
industrieel erfgoed. Hij was meteen zo 
enthousiast over het potentieel van de 
oude fabrieksgebouwen en de 
aangrenzende polderomgeving dat wij 
vol vertrouwen met hem de 
samenwerking aangingen.  
 
Architectenbureau Braaksma & Roos 
heeft vervolgens een ontwerp gemaakt 
voor 46 woningen, waarin de 
karakteristieken van de oorspronkelijke 
fabrieks-gebouwen zoveel mogelijk 
waren behouden. Ook was rekening 
gehouden met onze wens woningen in 
verschillende prijsklassen aan te bieden 

(later is op particulier initiatief nog één 
extra woning gebouwd, waarmee de 
teller op 47 kwam). 
 
De crisis (2008) 
De provincie Utrecht was van meet af 
aan enthousiast over deze 
herbestemming van het oude 
fabrieksterrein en was bereid een 
financiële bijdrage te leveren uit het 
Fonds Erfgoedparels. Doordat op dat 
moment in Oudewater de aandacht 
uitging naar andere bouwprojecten, liet 
een positieve reactie van het 
gemeentebestuur  langer op zich 
wachten. Maar gelukkig kreeg men ook 
daar oog voor het unieke karakter van 
industrieel vormgegeven woningen op 
een verlaten fabrieksterrein. Toen de 
benodigde vergunningen verkregen 
waren, konden we plannen voor de 
verkoop maken.  
Maar helaas … Nederland verkeerde 
inmiddels in een diepe crisis, waardoor 
er nauwelijks nog een woning verkocht 
werd. 
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Een lange adem …. (2012 -2018) 
Ons voornemen om in 2011 met de 
woningverkoop te starten moest dus 
worden uitgesteld. In 2012 kreeg onze 
samenwerking met Henk Jan Hollander 
met de oprichting van De Oude 
Touwfabriek B.V. een definitieve vorm. 
Toen is het besluit genomen de 
verkoop te herstarten en te kiezen voor 
een gefaseerde aanpak. Bij dat besluit 
speelde het gerucht dat het hele 
project niet doorging, zeker ook een 
rol. Er was ons veel aan gelegen dat zo 
snel mogelijk te ontkrachten. Daarom 
hielden we op 10 november voor het 
eerst Open Huis op het terrein van de 
oude fabriek. Visuele presentaties en 
brochures informeerden 
belangstellenden over de 14 
starterswoningen (De Touwslagerij 
genaamd) en 8 eengezinswoningen (De 
Twijnerij genaamd).  

De starterswoningen waren gepland in 
de hal waar vroeger de bewerkingen 
van natuurvezels plaatsvonden. Deze 
huizen (het goedkoopste kostte 99.900 
Euro) werden als warme broodjes 
verkocht. Kopen was in dit geval 
immers goedkoper dan huren! 
Vervolgens kon het lange traject van 
allerlei voorbereidende maatregelen 
zoals het aanvragen van een 
omgevingsvergunning en  het definitief 
maken van het bestemmingsplan 
eindelijk in gang gezet worden. De 
expertise én lange adem van 
projectontwikkelaar Hollander op het 
gebied van complexe regelgeving is 
hierbij onontbeerlijk gebleken.  

… wordt beloond    
De Oude Touwfabriek ging officieel van 
start op 18 februari 2015 toen 
gedeputeerde Mariëtte Pennarts 
namens de provincie Utrecht en 
burgemeester Pieter Verhoeve namens 
de gemeente Oudewater zich omhoog 
lieten hijsen om een banier te ontrollen 
vanaf de top van de ca. 25 meter hoge 
fabrieksschoorsteen. Helemaal 
probleemloos verliep dat niet omdat 
uitgerekend het touw voortijdig 
losschoot! 
 
Er zijn ook andere gedenkwaardige 
momenten geweest. In april 2016 
bracht de toenmalige commissaris van 
de Koning Willibrord van Beek een 
bezoek. Op 30 september werd De 
Oude Touwfabriek verblijd met de 
oorkonde van de stichting Hugo 
Kotestein. Deze stichting zet zich in 
voor behoud en versterking van 
historisch erfgoed in de regio Woerden 
en beoordeelde de nieuwe woonwijk 
als een geslaagd voorbeeld daarvan.  

 
 
 
 
 
 
 

 De expertise 
én lange adem van 
projectontwik-

kelaar Hollander op het 
gebied van complexe 
regelgeving is 
hierbij 
onontbeerlijk 
gebleken.  
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foto boven: Meesters 
Makelaardij, Oudewater 
 
 

 
 
…..Blijkens de 
ontwerptekening 
die voor een rubber

-latex-poederfabriek in 
Den Haag gemaakt is, 
had dit gebouw 
oorspronkelijk twee in 
elkaar geschoven 
tentdaken. Dergelijke 
daken komen voor bij 
Minangkabau-
moskeeën op West-
Sumatra. ….. 

In april 2017 legden toekomstige 
bewoners de eerste dakpan van hun 
eigen huis. 
 
Twee bijzondere huizen uitgelicht 
Het huis De Indische Smederij is zo 
genoemd omdat in dit pand sinds 1937 
de smederij van de touwfabriek 
gevestigd was. Maar waarom Indisch? 
Blijkens de ontwerptekening die voor 
een rubber-latex-poederfabriek in Den 
Haag gemaakt is, had dit gebouw 
oorspronkelijk twee in elkaar 
geschoven tentdaken. Dergelijke daken 
komen voor bij Minangkabau-
moskeeën op West-Sumatra. 
Vermoedelijk is voor een 
dergelijk fabrieksontwerp 
gekozen vanwege de 
connectie met Nederlands-
Indië. Daarvandaan werd 
immers rubber 
geïmporteerd. Mijn 
grootvader Gijsbert van der 
Lee heeft dit gebouw in 
onderdelen gekocht (het is 
niet bekend waarom het 
verkocht werd) en in 
Oudewater weer 
opgebouwd. Na de Tweede 
Wereldoorlog is het 
bovenste tentdak gesloopt. 
 
Het Oude Ketelhuis heeft 
dankzij de inspanningen 
van bewoners Bas en 
Jolanda Bremmer al enige 
landelijke aandacht van 
kranten en televisie 
gekregen.  

 
Zij hebben op een originele manier en 
met ambachtelijke middelen van 
enorme fabrieksruimtes een heel 
smaakvolle en leefbare woning weten 
te maken, die zij bij gelegenheid ook 
graag voor anderen openstellen.  
 
Twee unieke kunstwerken  
Om de herinnering aan de vroegere 
touwindustrie levend te houden 
hebben we een aantal kunstenaars 
gevraagd een passend object te 
ontwerpen. Het ene kunstwerk staat 
links van de toegangsweg naar de wijk.  
 
Op een prachtige én leerzame 
mozaïekbank, ontworpen door Adria de 
Wit en Hans Bulder, zijn alle stadia van 
de touwproductie verbeeld. Deze bank 
is in 2017 door een team vrijwilligers 
onder de enthousiaste leiding van Coby 
Feller gemaakt. 
 
Sinds juni 2019 siert een modern 
gevelteken een muur van Het Oude 
Ketelhuis. Dit intrigerende gevelteken 
symboliseert verschillende aspecten 
van de vroegere touwfabriek. Het is 
ontworpen door Meta Jaarsma en 
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…..We vonden het 

een leuk idee om 
alle bewoners van 

De Oude Touwfabriek een 
fotoboek te 
schenken….. 
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Een aandenken voor de bewoners 
(2019)         
In 2018 waren alle 47 huizen dan toch 
gebouwd en verkocht. We vonden het 
een leuk idee om alle bewoners van De 
Oude Touwfabriek een fotoboek te 
schenken met een gevisualiseerde 
geschiedenis van de bouw van hun wijk 
vanaf 2012 tot en met 2018.  
Jaap de Wit heeft op ons verzoek maar 
liefst 1591 foto’s gemaakt en daarvan 
zijn er 120 in het boek terechtgekomen. 
Op 26 september werd het fotoboek 
feestelijk gepresenteerd en mocht 
burgemeester Verhoeve het eerste 

exemplaar in ontvangst nemen. Dat 
was extra passend omdat kort daarvoor 
de openbare ruimte aan de gemeente 
Oudewater was overgedragen. 
Daarmee konden wij na vele jaren van 
intensieve betrokkenheid voldaan 
afscheid nemen van ons bijzondere 
project.  
 
We hopen dat vele generaties mensen 
met plezier in De Oude Touwfabriek 
zullen wonen. Het begin is er: inmiddels 
is al een aardig aantal baby’s geboren 
met ongetwijfeld de geelste buik van 
Oudewater 
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Het hele jaar bruiste het van de 
activiteiten rondom de molen. 
Verschillende jaarlijkse  evenementen 
hadden een fondsenwervend element 
gekregen. Zo werd er een ontbijtbuffet 
geserveerd bij het dauwtrappen en een 
badeendjesrace gehouden bij de 
nationale molendagen. Er was een 
avond over de poldernatuur en een 
zomerse high tea. Ook privé-acties 
hielpen mee zoals een verjaardagsactie 
en een boelhuis ten bate van de molen.  
 
Er werden mooie bijdragen ontvangen 
van twee Rotaryclubs en de Lionsclub 
IJsselstein-Lopikerwaard had de Classic 
Car Rally in het teken van de molen 
gezet, met een geweldig resultaat. Ook 
de vaste vrienden (donateurs) van de 
molen lieten zich van hun beste kant 
zien. Velen gaven dit jaar een zeer 
welkome extra gift. Alles bij elkaar kon 
de barowiek (een in een molenwiek 
opgenomen barometer) eind november 
helemaal tot de nok worden gevuld: de 
€ 40.000 werd ruim overschreden! Dit 
was een grotere opbrengst dan de 
vriendenstichting ooit had kunnen 
hopen. 
 
Dit komt erg goed van pas, want de 
noodzaak is hoog. Bij de werkzaam-
heden zijn al verschillende tegenslagen 
opgetreden. De werkzaamheden 
concentreerden zich tot nu toe op de 
waterlopen, vanwege de verzakkingen. 
Om daaraan te kunnen beginnen, 
moest eerst de voorwaterloop worden 
drooggezet. Daarvoor moest een 
damwand worden geslagen in de 
boezem waar de molen op uitmaalt. 
Dat was een speciaal kunstje: eerst 
moest een ponton worden gebouwd op 
een zodanige manier dat er een kraan 
op kon rijden.  
 
Vervolgens moest het ponton, met 
kraan en al, naar de juiste plaats 
gevaren worden om de damwanddelen 
in de waterbodem te kunnen drukken. 

Toen de voorwaterloop droogstond, 
kon met de inspectie en de werk-
zaamheden worden begonnen. De 
frontmuren van de voorwaterloop, die 
aan de boezemzijde staan, moesten 
deels worden afgebroken. Dit zou 
oorspronkelijk tot op de waterlijn 
gebeuren, maar de toestand van de 
muren was veel slechter dan gedacht.  
Tijdens de werkzaamheden is besloten 
om alsnog ook de achterwaterloop af te 
dammen. Zo werd de “krimp” (deel van 
de waterloop waar het scheprad in 
draait) drooggezet, zodat de staat van 
de bodem en de muren kon worden 
gecontroleerd.  Daaruit zijn diverse 
aanvullende werkzaamheden naar 
voren gekomen. Dit betekent behoorlijk 
wat meerwerk.  
 
In de tweede fase later volgend jaar, 
zullen de restauratie van twee 
potroeden aan bod komen, evenals 
herstel van het gaande en staande werk 
zoals de onderzetel, consoles, 
scheprad, staartbalk, vang en het 
schilderwerk.  
 
Voor deze tweede fase is het 
benodigde bedrag nog niet helemaal 
bijeengebracht. Er is o.a. een 
subsidieaanvraag ingediend bij het 
Fonds Erfgoedparels van Provincie 
Utrecht. Stichting het Utrechts 
Landschap (namens Stichting De 
Utrechtse Molens, eigenaar van de 
molen) is hoopvol dat Provincie Utrecht 
de aanvraag honoreert, zodat ook de 
tweede fase van de restauratie kan 
worden uitgevoerd. Zodra hier 
duidelijkheid over is, zal ook de lokale 
vriendenstichting kunnen vaststellen of 
de fondsenwervende acties naar een 
nog hoger niveau gebracht moeten 
worden.  
 
Voor dit moment zijn zij trots en blij 
met het resultaat en dankbaar aan 
iedereen die zulke mooie bijdragen 
heeeft geleverd! 
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door Carla Brokking 
 
 
 
 
In een eerder nummer van 
dit Magazine schreven wij 
over het stilzetten van de 
historische Cabauwse Molen, 
in januari van dit jaar, 
wegens ernstige technische 
problemen. Dankzij een 
succesvolle fondsen-
wervingscampagne van het 
Utrechts Landschap en de 
stichting Vrienden van de 
Cabauwse Molen kon er in 
september gestart worden 
met de eerste fase van de 
restauratie van de molen. 

Na succesvolle campagne 

Restauratie Cabauwse Molen gestart 
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In het 23e jaar van telpost De Horde is 
er (tot 1 december) 726 uur door één 
of meerdere personen geteld op de 
Lekdijk bij Jaarsveld/Lopik. Er werden in 
totaal ruim 373.000 vogels geteld 
verdeeld over 180 soorten. Elk jaar 
levert het tellen de nodige 
bijzonderheden op. Dat kan een nieuwe 
soort zijn, maar ook een nieuw 
dagrecord of een hoog aantal van een 
soort in voorjaar en of najaar. 
Onderstaand wat bijzonderheden op 
een rij. 
  
Top 3 van 2019 
 Graspieper 89.366 waarvan 

ongeveer 75.000 in het voorjaar 
(april) 

 Spreeuw 57.749 waarvan 
ongeveer 46.000 in het najaar 
(vooral oktober) 

 Vink 46.403 waarvan ongeveer 
45.000 in het najaar (vooral 
oktober) 

 
Vooral het aantal Graspieper was 
uitzonderlijk aangezien het ongeveer 
50% is van het totaal aantal 
Graspiepers in de afgelopen 10 jaar. 
  
Nieuwe soorten 
We zagen twee nieuwe soorten 
waarmee de teller nu op 231 soorten 
trekvogels staat. Op 19 april vloog een 
hop (al een lang verwachte soort) 
langs. Op 10 mei vielen twee 
temmincks strandlopers even in op een 
slikrandje en vlogen kort daarna door in 
noordelijke richting. 
  
Van 20 soorten werd een nieuw 
dagrecord gevestigd. Een aantal 
springen daarvan erg in het oog. 
Op 12 april werden 18.317 graspiepers 
geteld, waarmee het oude dagrecord 
van 2003 (11.489) flink werd bijgesteld. 
 
Op 19 april vlogen er 56 beflijsters langs 
waarmee het record uit oktober 2018 
met 20 werd verbeterd. 

In het najaar was er in het hele land 
een opmerkelijke invasie van gaaien 
waarneembaar, zo ook op De Horde. 
Op 2 oktober vlogen er 1657 gaaien 
langs waarmee het oude record uit 
2004 (507) werd verpulverd. Ook heel 
bijzonder was de fraaie trek van merels 
met op 30 oktober 763 en op 31 
oktober 271 exemplaren.  
 
Op 9 oktober vlogen 1726 sijzen 
langs. Dat was het 
hoogtepunt van 
een maand 
met totaal 
6681 sijzen. 
Naast de dagrecords zijn er 
zeker nog andere opmerkelijke 
zaken te vermelden. Zo zagen we maar 
liefst 266 bruine, 25 blauwe, zeven 
grauwe en vijf steppekiekendieven.  
Opvallend zijn ook de 43 visarenden, 
ruim het dubbele van het gemiddelde 
in de laatste tien jaar en bijvoorbeeld 
de tweede grijze wouw, tweede zwarte 
specht, de vierde bladkoning en de 
vierde raaf ooit. Heel opmerkelijk was 
de massale trek van pimpelmezen in 
juni met op 25 juni 365 exemplaren. 

door Kees de Leeuw en Arjan 
Boele 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

foto 
Arjan 

Boele:  
graspieper 

bij De 
Horde  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
hierboven: bijzondere 
waarneming op 30 
november jl.: de ijsgors  
(foto Vogelbescherming 
Nederland) 
 
 
hiernaast de Top 15 van 
2019 (t/m 30 november)  

De cijfers van 2019, graspieper op 1 

Vogeltrek boven de Lopikerwaard 

1 Graspieper 89366 

2 Spreeuw 57749 

3 Vink 46403 

4 Koperwiek 38636 

5 Aalscholver 21747 

6 Kolgans 19901 

7 Kramsvogel 12653 

8 Kokmeeuw 11132 

9 Brandgans 8047 

10 Sijs 6757 

11 Boerenzwaluw 5894 

12 Grauwe Gans 5814 

13 Houtduif 5335 

14 Veldleeuwerik 5207 

15 Kievit 3204 
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Alle gegevens van telpost 
De Horde en van vele 
andere telposten in de 
wereld zijn te vinden op 
www.trektellen.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informatie uit de nieuwsbrief 
van Utrechts Landschap, 
oktober 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding: de 
reuzenbalsemien of 
springbalsemien (Impatiens 
glandulifera) eenjarige plant 
die tot 2,5 m hoog wordt. 
 
 
 

Tuinen zijn van grote toegevoegde 
waarde voor de natuur en het milieu en 
dan het liefst met zo min mogelijk 
bestrating en veel planten, bloemen en 
struiken. Sommige tuineigenaren 
voeren het opgeruimde tuinafval niet af 
via het afvoerstation van de gemeente 

maar dumpen het in natuurgebieden 
van het Utrechts Landschap en die van 
andere terreineigenaren.  
Dat zorgt voor grote problemen. 
“Het is toch gewoon groen? Dus 
biologisch afbreekbaar?” Dat is de 
meest gehoorde opmerking die wij 
krijgen als wij personen treffen tijdens 
het dumpen van tuinafval, aldus Addy 
de Borst, BOA bij Utrechts Landschap. 
Eén van de grote gevolgen van het 
dumpen van tuinafval zijn de invasieve 
exoten. Tuinafval uit vijvers kan leiden 
tot ongewenste en exotische 

plantensoorten in onze natuurwateren 
en oevers die snel kunnen 
overwoekeren zoals de grote 
waternavel en de watercrassula. Op het 
land gaat het bijvoorbeeld om de 
reuzenbereklauw, Japanse duizend-
knoop en reuzenspringbalsemien.  
Deze soorten gedijen goed in onze 
natuurterreinen en kunnen inheemse 
plantensoorten verdringen. Soms 
kunnen de planten een gebied 
compleet overwoekeren. Het werk, de 
tijd, en geld dat gestoken wordt in de 
bestrijding ervan is enorm. 
 
Dieren de dupe 
Afval levert ook risico’s op voor dieren 
die er van eten, snoeiafval van taxus is 
bijzonder giftig en heeft al tot de dood 
van menig dier geleidt.  Addy: “Bij 
sommige mensen zie je dat ze zich 
oprecht niet bewust zijn van de risico’s. 
Maar er zijn ook mensen die 
onverschillig zijn of het uit gemakzucht 
dumpen. Het is jammer dat zo’n klein 
groepje dat tuinafval dumpt ons zoveel 
werk bezorgt om de woekerplanten te 
bestrijden en de rotzooi op te ruimen. 
In deze tijd voeren wij ook weer extra 
controles uit om het dumpen van 
tuinafval tegen te gaan. Ik hoop dan 
ook dat door dit onderwerp extra onder 
de aandacht te brengen het aantal 
dumpingen teruggedrongen kan 
worden.” 

De gevolgen van tuinafval in de natuur 

http://www.trektellen.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenjarige_plant
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Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie / 
Provinciale Ruimtelijke Verordening 
Bij de aanpassing PRS / PRV in 2018 
hebben we bij de Provincie gehoor 
gekregen voor onze visie betreffende 
status Lage Dijk/Klaphek. Hier hadden 
we vooral aandacht gevraagd voor de 
kwaliteiten van dit gebied. Oorsprong 
Hollandse IJssel is afgedamd bij het 
Klaphek en verbonden via de Enge 
IJssel naar de Lopikerwetering. In 2009 
zijn daar Romeinse grafheuvels 
ontdekt. We opteerden dat dit gebied 
een cultuur-historische status zou 
krijgen, waar geen plaats is voor 
projectontwikkelaars. Bij dit standpunt 
kregen we steun vanuit Historische 
Kring IJsselstein, evenals Museum 
IJsselstein, die met ons mee gaan in 
deze visie en dit ventileren bij de 
gemeente IJsselstein. 
Intussen zijn we druk in overleg met de 
Provincie en het waterschap HDSR rond 
dit gebied, om de status vorm te geven. 
Overigens zijn de uitbreiding van De 
Kroon langs de A2 en van De Copen 
vooralsnog van de baan, door 
procedurefouten van de Provincie bij 
de aanvragen. Ze hadden geen Milieu 
Effect Rapportage (MER) geregeld. En 
zeker nu met de huidige PAS regels, zal 
het voor ontwikkeling en uitbreiding 
industrieterreinen er niet makkelijker 
op worden. 
 
De Heer Land en Water te Polsbroek 
en de slootdemping aldaar houdt de 
WBL al sinds 2009 bezig. We hebben in 
2013 bij de Raad van State deze zaak 
gewonnen! De Bewonersgroep heeft de 
WBL in 2018 uitdrukkelijk gevraagd om 
inzet en betrokkenheid en samen op te 
trekken naar Gemeente en Provincie. 
We hebben meegedacht over een 
bewonersvisie die in oktober 2018 bij 
alle betrokken partijen en de 
gemeenteraad is aangereikt.  
 
Er ligt nu een plan om de sloot terug te 
graven, de vervuilde grond te 
verwijderen en illegale bewoning niet 
meer toe te staan. Onze insteek is: 
”houd je aan de wet en aan bestaande 
regelgeving.” Bijvoorbeeld ‘rood voor 

groen’, maar om daar drie of zelfs 
zeven woningen toe te staan, past niet 
binnen dit kader. De plannen uit 2018 
om De Heer uit te plaatsen naar 
industrieterrein De Copen (zie 
voorgaande alinea waarin vermeld dat 
er voorlopig geen uitbreiding van de 
Copen inzit) zijn daarom niet door 
gegaan. Recent heeft de 
bewonersgroep de zaak opnieuw onder 
de aandacht van de gemeente en het 
(nieuwe) provinciebestuur gebracht om 
te zoeken naar een creatieve oplossing. 
 
Achterdijk 
Wij hebben de Gemeente Lopik 
meermalen gevraagd om handhavend 
op te treden en gedempte sloten, 
evenals kade, te herstellen maar dit 
proces verloopt helaas moeizaam. 
 
Willeskop 
Het dempen van een sloot en het 
rooien van een pestbosje te Willeskop 
kon niet worden verijdeld. Over de 
rechtszaak, door Gemeente Montfoort 
met ODRU en de provincie, heb ik twee 
jaar geleden bericht. Deze zaak loopt 
nog steeds. 
 
Steenoven project Montfoort 
Hier kunnen we spreken van groot 
succes, de inrichting van het terrein 
neemt fraaie vormen aan en de 
restauratie van Steenoven en 
directiewoning vordert gestaag. 
 
Maaibeleid 
Ons bestuurslid Irene Schuller is 
succesvol in haar betoog om 
maaibeleid bermen aan te passen, om 
zo een beter biotoop voor vlinders en 
insecten te creëren en ze vond met 
haar verhaal gehoor bij de Provincie, en 
ook de Rabo bank toont veel interesse. 
 
Gesprek met gemeente IJsselstein 
IJsselstein zoekt conform het 
raadsbesluit uit juli 2019 nog ruimte 
voor 2500 woningen. Een groot aantal 
binnen rode contouren, maar ook 
daarbuiten. We blijven betrokken bij 
die zoektocht naar locaties die de 
gemeente voor ogen heeft.  
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Er lijkt wat beweging te zitten om 
ROBA, een groot metaalverwerkings- 
bedrijf nu nog in het stadje, uit te 
plaatsen naar nog braakliggend 
industrieterrein aan de A2. Hierdoor 
zou er ruimte vrij komen voor een flink 
contingent woningen. Dit plan is al 
enkele jaren geleden door de WBL 
geopperd.  
 
Wandelpad 
We opteren met Vereniging te Voet om 
een wandelpad te realiseren van 
Marnemoende naar de oude boom-
gaard te IJsselstein. 
 
Zeldenrust 
We houden de ontwikkelingen in de 
gaten. Vooral Marco, mede namens de 
Klankbordgroep Benschop is hierin 
betrokken 
 
Zonne-energie 
Willem van Putten is zeer betrokken 
rond de zonnepanelen bij Duurzaam 

Lopikerwaard en verkondigt met verve 
het standpunt WBL:  eerst 
zonnepanelen op de daken en bij 
voorkeur niet in het weiland. 
 
Omgevingsvisie  
Voor 2021 dienen gemeenten en 
provincie een omgevingsvisie 
gerealiseerd te hebben. Het ziet er naar 
uit dat veel van de huidige regelgeving, 
zoals de PRS/PRV daarin verwerkt 
worden als nieuwe leidraad.  
Het spreekt voor zich dat de WBL de 
inhoud van deze visie nauwlettend in 
de gaten houdt en probeert belangrijke 
standpunten daarin naar voren te 
brengen. 
 
Tot Slot 
Het bestuur is dankbaar voor de inzet 
van de vrijwilligers zoals ook vooral de 
excursiecommissie, de redactie van het 
WBL Magazine en voor het vertrouwen 
van allen die de WBL een warm hart 
toedragen.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting RAVON is de 
onderzoeks- en 
kennisorganisatie op het 
gebied van amfibieën, 
reptielen en vissen.  

De winter staat voor de deur en 
voordat de vorst invalt heeft uw 
tuinvijver nog even een opknapbeurt 
nodig. Omdat de bodem vaak bedekt 
is met dikke slib- en bladlagen lopen 
de in de vijver overwinterende kikkers 
en salamanders het risico te sterven 
onder het ijs. Voorkom kikkerstefte in 
uw tuin door nog in november uw 
vijver te schonen.  
 
Het is een naar gezicht: opgeblazen 
dode kikkers of salamanders die aan 
het einde van lange vorstperiodes in je 
tuinvijver drijven. De doodsoorzaak is 
meestal niet de kou, maar een 
zuurstoftekort.  
De zuurstofreserves die nog in het 
water aanwezig waren, zijn gebruikt 
voor de afbraak van bladeren en slib. 
Daarbij is zuurstof verdrongen door 
zwavel. Door de ijslaag is er geen 
uitwisseling tussen het water en de 
lucht.  

Onder het ijs gaat de omzetting van 
organische stoffen echter gewoon 
door. Daarvoor wordt zuurstof 
verbruikt. Omdat de bodem van veel 
tuinvijvers van kunststof is, vindt ook 
via de bodem geen uitwisseling van 
gassen plaats. Als deze situatie te lang 
duurt, ontstaat er een zuurstoftekort 
en een zwaveloverschot. Lage 
zuurstofgehaltes zijn kikkers snel fataal 
omdat ze het onder het ijs moeten 
hebben van ademhaling via de huid.  
U kunt dit probleem echter voorkomen 
door zoveel mogelijk blad, plant-
materiaal en slib uit uw vijver te 
verwijderen voordat Koning Winter 
toeslaat.  
De bruine kikker is de soort die het 
meest in tuinvijvers overwintert. Een 
deel van de populatie overwintert in 
water, een ander deel op het land. De 
in het water overwinterende dieren zijn 
er het eerst bij wanneer de 
voortplanting weer begint.   

Stichting RAVON roept op:  

Help kikkers de winter door 
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Er is zelfs al een officiële opening 
geweest met alle betrokkenen van het 
eerste boerendak met 200 
zonnepanelen dat via Duurzaam 
Lopikerwaard gerealiseerd werd. 

De eigenaar Jan 
Eikelenboom uit 
Polsbroek had er wel 
meer gewild maar dat 
konden de kabels van 
Stedin niet aan zonder 
een extra transformator 
te plaatsen van € 70.000.  
 
Sommige nemen het risico 
wel van die extra 

investering. Twee veehouders waren al 
op eigen houtje aan de slag gegaan 
voordat Duurzaam Lopikerwaard 
bestond. Ook zij liepen tegen deze 
beperking van die Stedin kabels aan. Zij 

hebben beiden besloten 
wel die € 70.000 te 
investeren in een 
transformator die wel 
15.000 kg weegt en 
waarvoor zelfs een 
speciaal huisje langs de 
weg komt te staan dat 
ook nog onderheid moet 
worden. Deze 
investeringen zijn alleen 

mogelijk bij hele grote aantallen 
zonnepanelen. Maar die grote 
aantallen geven ook heel veel 
onverwachte tegenslagen: “om 
moedeloos van te worden, waar ben ik 
aan begonnen”, zoals een veehouder 
het uitdrukte. Onderzoek van de 
dakconstructie, enorme ondergrondse 
kabels die je erf gaan doorkruisen om 
bij dat verplichte transformatorhuisje 
langs de weg uit te komen. Bank, 
accountant, subsidieaanvragen, wie 
gaat ze leggen en de stroom afnemen 
enz.  
Daarnaast komen ook al die 
onverwachte tegenslagen tijdens het 
opleggen van al die panelen. Gelukkig 
zijn beide veehouders wel wat gewend 

in het ondernemen (honderden 
melkkoeien gecombineerd met 
loonwerkbedrijf en kaasmakerij) en 
laten zij zich niet zo vlug uit het veld 
slaan. 
 
Het ene bedrijf gaat 3600 en het 
andere 1700 panelen neerleggen en ze 
produceren straks ongeveer 15.000.000 
KW aan elektriciteit, genoeg 
elektriciteit voor 420 vierpersoons-
huishoudens. 
Zoals het er tot nu toe uit ziet zal de 
eerste 10 jaar de elelectriciteits-
opbrengst gecombineerd met de SD+ 
subsidie de kosten gaan dekken! 
Officieel loopt de subsidie na die 10 jaar 
nog 5 jaar langer door maar dat is 
alweer heel ver weg! De zonnepanelen 
zouden na 25 jaar nog 80% van hun 
huidige energieopbrengst behouden! 
Spannend! 
 
Het zijn enorme investeringen die je 
niet zomaar doet. Gedreven door 
maatschappelijke betrokkenheid, 
ondernemerspassie en vertrouwen in 
de toekomst houdt beide melk-
veehouders optimistisch en tevreden. 
Niet bij de pakken neer gaan zitten 
maar doen! Twee agrarische bedrijven 
uit de Lopikerwaard die niet alleen een 
enorme bijdrage gaan leveren in die zo 
gewenste zonne-energie maar 
daarnaast ook nog miljoenen liters 
melk produceren, genoeg om een 
stadje van 20.000 inwoners van kaas te 
voorzien. En dan te bedenken dat de 
gemiddelde Nederlander 25 kg kaas per 
jaar verorbert.  

door Wim van der Putten 

 

 
 
 
 
 

foto: Melkveehouderij/
kaasmakerij Gebr. Verweij, 
Polsbroek  
 
foto rechtsonder:   
Melkveehouderij/loonbedrijf    
Gebr. Aantjes, Lopikerkapel 

Het wordt werkelijkheid in de Lopikerwaard  

Zonnepanelen op boerendaken  



 

44 

De achteruitgang van spreeuwen in 
Europa trekt recent veel aandacht. 
Daarbij valt op dat in Oost-Europa de 
spreeuw juist iets toeneemt. Het 
permanent beweiden van grasland 
speelt een grote rol hierin, zo 
beschrijft een Europees consortium 
van onderzoekers deze maand in het 
tijdschrift Ornis Fennica. Nederlandse 
broedvogeltellingen (BMP) werden 
meegenomen in het onderzoek.  
 
De dichtheid van spreeuwen in het 
boerenland wordt vooral bepaald door 
de aanwezigheid van grasland dat 
intensief door koeien of paarden wordt 
begraasd. Om deze relatie voor geheel 
Europa in kaart te brengen, probeerde 
een consortium van Europese 
vogelonderzoekers de trends van 
broedende spreeuwen te koppelen aan 
het oppervlakte weiland en de 
aanwezigheid van vee. Vogels die in 
bossen of stedelijke gebieden broeden, 
bleven buiten beschouwing. 
 
Noordwest- versus Midden-Europa 
Bij het onderzoek werden landelijke 
monitoringresultaten gebruikt uit 24 
landen, waaronder de gegevens uit 
het Broedvogelmonitoringsproject 
(BMP) van Sovon Vogelonderzoek 
Nederland.  
 
De Noordwest-Europese vogels 
(waaronder de Nederlandse) bleken het 

veel slechter te doen dan de Midden-
Europese, die zelfs wat toenamen. In 
zuidelijk Europa bleef de stand stabiel.  
 
Rekening houdend met het relatieve 
aandeel per land, nam de Europese 
broedpopulatie spreeuwen als geheel 
met 68 procent af tussen 1980 en 
2015.  
 
Voedselzoekende spreeuwen 
De sterke afname in (vooral) 
Noordwest-Europa hangt samen met 
de intensivering van het 
graslandgebruik. Nabij de nestplaats 
zijn een veelheid aan kleine percelen 
gunstiger voor spreeuwen dan grote 
percelen, omdat de vogels relatief 
dichtbij huis foerageren.  

Trend Europese broedpopulatie 
spreeuwen tussen 1980 en 2015 (Bron: 
EBCC/PECMBS)  

Uit: Nieuwsbrief Nature 
Today van 13 oktober 2019. 

 
 

Sovon Vogelonderzoek Nederland 

Koe in de wei, spreeuw blij 

http://www.sovon.nl/bmp
http://www.sovon.nl/bmp
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Tijdens de internationale vogelteldag 
de Euro Birdwatch, begin oktober, is de 
spreeuw het vaakst geteld. In totaal 
vlogen er 159.905 spreeuwen over ons 
land. De kolgans eindigde op de tweede 
plaats, gevolgd door de vink. In heel 
Europa gingen vogelaars naar buiten 
om de najaarstrek in kaart te brengen.  
In oktober komt de vogeltrek altijd 
goed op gang. Vogels uit het noorden 
en oosten van Europa reizen af naar 
ons land. Een deel van deze vogels blijft 
hier om de winter door te brengen. De 
rest trekt verder naar warmere oorden, 
samen met vogels die in ons land 
gebroed hebben. Door het heldere 
weer was de najaarstrek goed te zien. 

Daardoor werden er op de 160 
telposten in totaal wel 566.813 vogels 
geteld, verdeeld over 208 soorten. 
Dit jaar eindigde de spreeuw op de 
eerste plaats, met 159.905 vogels in 
totaal. De bulk hiervan is afkomstig uit 
Scandinavië en Oost-Europa. Een deel 
van deze spreeuwen vliegt nog verder 
naar Groot-Brittannië en Frankrijk om 
daar de winter door te brengen.  
Ook de trek van de kolganzen kwam op 
gang, wat terug te zien is in de uitslag. 
Veel van deze ganzen zijn afkomstig uit 
de toendra’s in Siberië, waar ze hun 
jongen hebben grootgebracht.  
Tot maart blijven de kolganzen nog in 
ons land.  

WBL Magazine december 2019, jaargang 39 - nr 123 

Bovendien nam in het noordwesten de 
aanwezigheid van overdag grazend vee 
sterk af. Grasland dat alleen eenmaal in 
de zoveel weken gemaaid wordt, is 
voor voedselzoekende spreeuwen 
minder profijtelijk dan permanent 
beweid grasland. 
 
Toenames 
Dat spreeuwen het in voormalige 
Oostbloklanden beter doen dan in het 
westen, ligt aan het minder intensieve 
grondgebruik (al verandert dat in veel 
landen in rap tempo). En terwijl de 
perceelgrootte in het westen sinds 
1980 sterk toenam, werd deze in 
bijvoorbeeld Tsjechië juist kleiner. Na 
1990 was het afgelopen met de 
gedwongen collectivisatie en werden 
grote staatslanderijen verdeeld onder 
boeren.  
 
De aantallen spreeuwen laten dan ook 

in Tsjechië een sterk opgaande 
beweging zien. 
 
Meer factoren 
Er waren geen duidelijke aanwijzingen 
voor de effecten van klimaatopwarming 
of beschikbare overwinteringsplekken, 
maar indirect kunnen deze wel van 
belang zijn. De auteurs geven aan dat 
cijfers verzameld op nationaal niveau 
over bijvoorbeeld veedichtheden te 
grootschalig zijn voor een verfijnd 
inzicht. Meer informatie over 
broedsucces en vooral overleving is 
wenselijk. Zo is het intrigerend dat 
eerstejaars spreeuwen in Polen (stand 
stabiel tot toenemend) een veel hogere 
overleving hebben dan die in 
Nederland waar een afname te zien is. 
Sinds het Jaar van de spreeuw is er 
weer wat meer broedbiologisch 
onderzoek naar de spreeuw in ons 
land.  

foto's: Koos Dansen (hier 
naast) en Albert de Jong 
(hier onder) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spreeuw 
landelijk op 1 

http://www.vogelbescherming.nl/spreeuw
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/voorstudie-jaar-van-de-spreeuw-2014
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/voorstudie-jaar-van-de-spreeuw-2014
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/voorstudie-jaar-van-de-spreeuw-2014
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/broedende-spreeuwen-op-papendal-2019
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/broedende-spreeuwen-op-papendal-2019
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“Tot slot nog een komisch stukje” 
placht mijn moeder te zeggen als er, 
vlak voordat iets ten einde liep, nog iets 
onverwachts gebeurde. Omdat de 
omvang van dit Magazine altijd op een 
veelvoud van 4 pagina’s moet uitkomen 
en er een pagina blanco bleef greep ik 
de gelegenheid om mijn verwondering 
te uiten. Verwondering over een 
ontwikkeling die ik helemaal niet zo 
komisch vind.  
 
Sinds 2015 rij ik, als ik richting Utrecht 
moet, langs een grote zwarte doos bij 
IJsselstein die als de meest duurzame 
slachterij ter wereld in gebruik is 
genomen. Naast de slachterij 
(Westfort) wordt thans de bestaande 
vleesverwerkingsafdeling fors 
uitgebreid. Ook komt er een volledig 
geautomatiseerd en geïntegreerd 
vrieshuis. Voor deze bouw werd het 
oude pand van Van Vliet Transport 
gesloopt. De totale uitbreiding heeft 
een vloeroppervlakte van maar liefst 
circa 40.000m2 verdeeld over vijf 
bouwlagen.  
 
Toen ik er onlangs langs reed en men 
bezig was witte beplating aan te 
brengen op het metalen frame werd 

pas goed duidelijk wat hier ging 
verrijzen. Er komt nog wel een lager 
deel voor, zodat het zicht op de 
volledige doos (geen idee of ie wit 
blijft) deels wordt belemmerd. Hoe een 
dergelijk kolosaal gebouw hier, op de 
grens van de bebouwing van IJsselstein 
en het cultuurhistorsche groen van het 
buitengebied, vergund is kunnen 
worden…..ik snap het niet.  Hier is geen 
sprake van een geleidelijke overgang.  
 
Het wordt een duurzaam gebouw, dat 
is mooi en na de realisatie kan Westfort 
zich een van de modernste en 
compleetste vleesbedrijven ter wereld 
noemen. Maar dat neemt niet weg dat 
de inbreuk op de omgeving toch wel 
heel erg groot is. En of er, na de 
uitzending van “Lubach op Zondag” van 
24 november jl. waarin het 
slachtproces werd getoond nog wel 
behoefte is aan varkensvlees…….  

tekst en foto’s door Jan 
Kooijman 
 
 
 
 
 
 

foto: goed te zien is het 
verschil in hoogte tussen 
bestaand (zwart) en nieuw 
(witte vlak)  
 
 
 
 
afb. hiernaast van de 
website van Promad, het 
projectmanagement:  
grijs is bestaand, blauw is 
nieuwbouw 
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Jan smijt uit 

https://promad.nl/wp-content/uploads/cache/31c327bb78331be40b7e117af3875fd4/b_1200_wp-content_uploads_2019_03_Westfort-plattegrond-bestaande-en-nieuwe-gebouwen.png
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