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IN DEZE UITGAVE:  Bericht van de penningmeester 

 

Het jaar 2022 loopt alweer ten einde en snel zal het 2023 

zijn. Met het nieuwe jaar komt het onvermijdelijke ver-

zoek van de penningmeester om uw jaarlijkse contribu-

tie/donatie te betalen. Het bedrag is hetzelfde gebleven: 

€ 20,00 voor één persoon en minimaal € 25,00 voor een 

gezinslidmaatschap. U kunt uw contributie/donatie over-

maken naar bankrekening NL39 INGB 0001 0530 29 t.n.v. 

Penningmeester Stichting WBL. Bij voorbaat hartelijk 

dank. 

 

De WBL is erkend als een Algemeen Nut Beogende In-

stelling (ANBI). Uw contributie/donatie aan de WBL is 

hierdoor aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Dit kan 

als 'gewone gift' of als 'periodieke gift'. Voor de gewone 

gift geldt een ondergrens. De periodieke gift heeft dit 

nadeel niet. Deze variant vraagt wel om een schenkings-

overeenkomst met de WBL, waarin u vastlegt 5 jaar ach-

ter elkaar of langer hetzelfde bedrag aan de WBL te beta-

len. Een standaard onderhand-

se schenkingsovereenkomst kunt u downloaden van de 

website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl.  

U kunt daar ook meer informatie vinden over de te vol-

gen procedure. 

 

Indien u zich als nieuwe donateur van de WBL wilt aan-

Hoe lelijk wil je ‘t hebben Pag. 2 

Van de voorzitter Pag. 3 

Fiets– en voetgangerstunnel Pag. 4 

Donateursdag ‘22 Pag. 5 

Hugo Kotestein Pag. 6 

Groene Hart Jaarevent Pag. 7 

Energietransitie en WBL  Pag. 8 

Strijd om Utrechtse veen Pag. 11 

Hollandsche IJssel Pag. 12 

Voedselbos Lopikerwaard Pag. 14 

Agroforestry Montfoort Pag. 16 

Stikstofprobleem in de landbouw Pag. 18 

In gesprek met….. Pag. 25 

Weidevogels Pag. 28 

BioBlitz, 1000-ste waarneming Pag. 32 

Hazelnootroute Pag. 34 

Krokusharten Pag. 35 

Geheim van Haastrecht Pag. 37 

Salmsteke Pag. 38 

Klimaatactie voor de toekomst Pag. 39 



 

3 

WBL Magazine, December 2022, jaargang 42 - nr 132 

Het laatste voorwoord van de 
redacteur 
 
Dit is mijn laatste voorwoord. Vijf jaar 
geleden schreef ik mijn eerste voor-
woord in dit Magazine. 
 
We zijn destijds begonnen om de lay-
out vorm te geven en gebiedspartijen, 
organisaties en enthousiaste mensen te 
vragen of zij willen meedoen door re-
gelmatig een bijdrage aan het Magazine 
te leveren. En dat is gelukt. We hebben 
uitgebreid stil gestaan bij het 40-jarig 
bestaan van de WBL in 2018.  
 
Elke uitgave was steeds weer een nieu-
we uitdaging.  We begonnen elke uitga-
ve met een leeg vel papier maar het 
lukte iedere keer weer om een mooi 
Magazine af te leveren. Ik vind het 
prachtig dat er zoveel enthousiaste 
mensen druk in de weer zijn om in de 
Lopikerwaard misstanden aan te kaar-
ten, mooie dingen te organiseren en al 
het fraaie te behouden.  
 
Na 5 jaar is het tijd om weer wat anders 
te gaan doen. De WBL gaat natuurlijk 

gewoon voort en dat nu alweer bijna 45 
jaar. Nog steeds is de WBL een belang-
rijke stakeholder in de mooie Lopiker-
waard en dat moet vooral zo blijven.  
 
We hebben met velen weer een mooi 
decembernummer gemaakt. Persoon-
lijk vind ik de omslagfoto van Linda Bos-
ma bijzonder geslaagd. Karakteristiek 
voor onze mooie Lopikerwaard. Dank 
aan iedereen waarmee ik mocht sa-
menwerken! Alleen met jullie is het 
maken van het WBL Magazine mogelijk 
geweest. De WBL wens ik een mooie 
toekomst want er is meer dan ooit in 
de Lopikerwaard te doen. Het ga jullie 
allen goed!  
 
Veel leesplezier, Tineke Honkoop 
 

Naschrift van de vormgever 
Gedurende een vijftal jaren stond Huize 
Kooijman een aantal malen per jaar 
voor een paar weken geheel in het te-
ken van de vervaardiging van het WBL 
Magazine. Daaraan gaat nu een einde 
komen. Tineke stopt als hoofdredac-
teur. Ik blijf nog wel beschikbaar om 
voor de WBL de nieuwsbrieven en wel-
licht misschien nog weer eens een Ma-
gazine  te maken. Hoe dat eruit gaat 
zien in de toekomst hoort u van het 
bestuur. Tineke neemt afscheid, maar 
gelukkig niet van mij. Ik hou haar in 
mijn nabijheid als mijn vrouw en 
maatje.  
 
Jan Kooijman 

Een woordje  

vooraf vanaf de 
redactietafel 
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Fijne Feestdagen en een Gezond 2023 
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Er is een gigantische, lelijke muur ver-
rezen aan de achterzijde van het voor-
malige MOB-complex Lopik. Dat was 
even schrikken tijdens een wandeling 
langs de idyllische Oudeslootseweg. 
Heeft niemand dit eerder in de gaten 
gehad? Waarom niet even een fat-
soenlijke groenstrook van 10-15 meter 
aangelegd? Hoe lelijk wil je het heb-
ben? Gaat dit nog begroeid worden 
met bijv. klimop? Ik ga hier maar niet 
opschrijven wat mijn eerste reactie 
was bij deze aanblik. 
 
Verharding 
Duurzaam Lopikerwaard heeft d.m.v. 
de actie “Tegelwippen”, ofwel “tegel 
eruit, plantje erin” bijgedragen aan het 
voorkomen van hittestress en water-
overlast, omdat onze leefomgeving 
sterk is versteend. Al die stenen verkoe-
len niet op een hete dag en laten geen 
water door wanneer het regent. Dat 
regenwater kan dan het riool overbe-
lasten of je kelder inlopen. Meer groen 
gaat dit tegen. Hoe ironisch is het dat 
juist op dit complex een behoorlijk are-
aal bosschage is verdwenen en dat het 
terrein nagenoeg geheel is verhard.  
Jammer!  

WBL Magazine, April 2021, jaargang 41 - nr 127 

tekst en foto’s: Jan Kooijman 
 
foto boven en midden: de muur 
en onder: Oudeslootseweg 

WBL Magazine, December 2022, jaargang 42 - nr 132 
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Bestuur WBL 
 
Voorzitter(s):  
Ronald Meijer 
06-83339566 

Henriëtte Keijzer  
06-24532952  
 
Vice-voorzitter: 
Wim Boesten  
06-46220106 
 
Secretaris:  
Irene Schuller 
06-28407546  
 
Penningmeester en 
ledenadministratie:  
Leon Snoek 
06-19538017 
 
Leden van het bestuur 
Marco Buitelaar  
06-42916424 
Leo van den Berg  
06-22468863 
Wim van der Putten 
06-51503306 

WBL Magazine april 2020, jaargang 40 - nr 124 

Van de voorzitter 

WBL Magazine augustus 2020, jaargang 40 - nr 125 WBL Magazine secember 2020, jaargang 40 - nr 126 WBL Magazine December 2020, jaargang 40 - nr 126 WBL Magazine, December 2022, jaargang 42 - nr 132 

Sinds enige tijd hebben Ronald Meijer 
en ik als duo-functie het voorzitter-
schap van Wim Boesten overgenomen. 
Graag vertel ik kort over mijn beweeg-
reden voor een bestuursfunctie bij de 
WBL en mijn ambities voor de WBL de 
komende jaren. 
 
Ik heb een eigen bedrijf, maar zet mij 
ook al lange tijd actief in als vrijwilliger 
voor lokale projecten. Zo help ik scholen 
en sportclubs te verduurzamen door 
energie te besparen en op te wekken, 
minder afval te produceren en de 
schoolpleinen te vergroenen met ver-
schillende werkgroepen. Daarbij heb ik 
ook zitting in diverse commissies over 
leefbaarheid en milieu. Dit is ook de 
reden dat ik gevraagd ben voor het be-
stuur van de WBL en mij graag inzet 
voor een organisatie die zich inzet voor 
landschap, natuur en leefbaarheid. 
 
Er zijn nu enorm veel vraagstukken zeer 
actueel. De energieopwekking met 
daarbij de RES opgaven van de diverse 
gemeentes, de woningbouwopgave, de 
stikstofreductie en de verbetering van 
natuur en biodiversiteit. Deze opgaven 
geven met name een enorme druk op 
de buitengebieden. Uitgangspunt van 
de WBL is het behoud én versterking 
van het buitengebied in de Lopiker-
waard.  
 
Met de gedegen kennis die er is in ons 
bestuur en bij onze brede achterban 
kunnen wij een goede gesprekspartner 
zijn bij de gemeente, provincie, water-
schappen en organisaties die zich in-
zetten voor natuur en milieu. Dit zorgt 
er voor dat wij vroegtijdig bij vraagstuk-
ken over de inrichting van het buitenge-
bied betrokken kunnen zijn en ook alle 
opgaven en de verschillende belangen 

in het buitengebied zorgvuldig kunnen 
afwegen en bespreken. Hiermee willen 
wij onze achterban, zowel agrariërs als 
niet-agrariërs, een stem geven.  
 
Er is ons alles aan gelegen dat de bewo-
ners niet alleen geïnformeerd worden, 
maar dat zij daadwerkelijk vanaf het 
begin inspraak en eigenaarschap heb-
ben.  
 
De plannen moeten niet opgelegd wor-
den, maar ontwikkeld samen met de 
bewoners. Zo moeten zij ook kunnen 
profiteren van energieopwekking door-
dat de opbrengst naar omwonenden 
gaat en naar lokale projecten als verbe-
tering van de omgeving en de biodiver-
siteit in plaats van naar externe inves-
teerders. Maar versterken van het bui-
tengebied betekent ook dat gemeente 
en provincie meer moeten meewerken 
om reeds bestaande gebouwen makke-
lijker op te splitsen in meerdere woon-
eenheden. Of dat de boeren hun daken 
kunnen koppelen voor gezamenlijke 
energieopwekking, waardoor boerenbe-
drijven duurzamer en levensvatbaarder 
worden. Dit komt de leefbaarheid ten 
goede. 
 
Om dit te kunnen realiseren ben ik heel 
blij met de kennis en contacten binnen 
ons bestuur, maar wil ik hierbij ook een 
dringende oproep doen aan ú als dona-
teur om ons te helpen. Door nieuwe 
donateurs te werven, maar ook door uw 
kennis met ons te delen of ons in con-
tact te brengen met bewoners die ons 
kunnen ondersteunen. Zodat we samen 
onze schouders onder deze grote opga-
ven kunnen zetten en het verschil kun-
nen maken in de Lopikerwaard 
 
Henriëtte Keijzer 

Goed voornemen voor 2023: 
Donateur worden of een nieuwe donateur aanbrengen.  

www.werkgroepbehoudlopikerwaard.nl/lid-of-donateur-worden/ 
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foto: kunst in Letscherttunnel 
in Lopik 

WBL Magazine, December 2022, jaargang 42 - nr 132 

De opgeknapte tunnels onder de N229 
in Cothen en onder de N210 in Lopik 
zijn begin oktober opgeleverd. In beide 
tunnels is fleurige kunst aangebracht 
om graffiti te ontmoedigen en 
‘verloedering’ tegen te gaan. Een opge-
knapte tunnel die voorzien is van kunst, 
geeft voetgangers en fietsers bij het 
passeren een veilig gevoel. 
De werkzaamheden aan de tunnels zijn 
medio september gestart en begin ok-
tober afgerond. Naast het aanbrengen 
van kunst, is in de fietstunnel in Cothen 
ook nieuwe ledverlichting aangebracht. 
Omdat beide tunnels open konden blij-
ven tijdens de werkzaamheden onder-
vonden fietsers en voetgangers geen 
hinder van de werkzaamheden. 
 
Fleurige kunst 
De kunstenaar die de kunst in beide 
tunnels heeft aangebracht is Johe van 

der One, een tattoo artist afkomstig uit 
Spanje en woonachtig in Zierikzee. Om 
de kunst goed te laten hechten is de 
wand eerst voorbewerkt door Topcoat 
Nederland die na afloop ook een be-
schermlaag heeft aangebracht. Geko-
zen is voor kunst in het thema veldbloe-
men. Dit thema was al verwerkt in het 
tegelmozaïek bij de trappen van de 
fietstunnel in Cothen. Zo vormt de aan-
gebrachte kunst in de tunnel een mooie 
eenheid met de in- en uitgangen van de 
fietstunnel. 
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door Leon Snoek 
 
 
Vanaf onze website zijn nog 
veel meer foto’s van deze dag 
te bekijken.  
 
 
 
 

Zie ook het artikel Onthulling 
‘Geheim van Haastrecht’ op 
pagina 36 

 
 
 

WBL Magazine, December 2022, jaargang 42 - nr 132 

De WBL organiseerde dit jaar de dona-
teursdag op zaterdag 24 september 
2022. Er werd een bezoek gebracht 
aan de boezemmolen, gelegen aan het 
riviertje de Vlist. Deze molen in Haast-
recht is een ronde stenen molen met 
een uitgesproken klokvorm en heeft 
zo’n 10 jaar geleden zijn wieken terug 
gekregen. Daarna werd een bezoek ge-
bracht aan de Overtuin Bisdom van 
Vliet. De Overtuin Bisdom van Vliet is 
een historisch park aan de Hoogstraat 
in Haastrecht. De provinciale weg N228 
scheidt de tuin van het statige woon-
huis van de familie Bisdom van Vliet, 
een huis aangekocht in 1724. Het huis 
is thans het Museum Bisdom van Vliet 
waarin de nalatenschap van de familie 
wordt beheerd.  

Het monumentale park wordt beheerd 
door de Stichting Overtuin Bisdom van 
Vliet (opgericht in september 2014) die 
zich ten doel stelt het park in oude luis-
ter terug te brengen en daarmee aan-
trekkelijk te maken voor bezoekers, nu 
en in de toekomst.  
De gids vertelde ook van de grote, ge-
vulde, en verzegelde envelop die Pauli-
na Bisdom van Vliet in 1923 achterliet 
en 100 jaar dicht moest blijven.  

Volgend jaar mag deze envelop open 
en kan dan eindelijk zijn geheim prijsge-
ven. 1 juni 2023 is de honderdste sterf-
dag van de erflaatster van het huis-
museum in Haastrecht dat haar naam 
draagt. Op diezelfde dag bestaat Stich-
ting Bisdom van Vliet honderd jaar en 
mag het pakket waarop Paulina Bisdom 
van Vliet schreef “Niet te openen voor-
dat er 100 jaar na mijn sterfdag zijn ver-
lopen” worden geopend. Dit zal in de 
loop van juni gebeuren en de bekend-
making van de inhoud volgt dan in sep-
tember van dat jaar. 
De dag werd afgesloten met een drank-
je en een hapje bij buurthuis Thuisha-
ven in Haastrecht. 

Donateursdag 2022 
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door Leon Snoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alles van waarde is weer-
loos (Lucebert), zou het 
motto kunnen zijn van 
Hugo Kotestein: monu-
mentale gebouwen die 
aangepast worden aan de 
eisen van de tijd, of ge-
sloopt omdat dat goedko-
per is dan renovatie, ka-
rakteristieke bomen die 
verdwijnen voor weg- of 
dijkherstel: het zijn jaar-
lijks honderden kleine en 
grote aantastingen van 
het erfgoed.  
 

Hugo Kotestein trekt 
waar nodig aan de bel en 
onderneemt actie in goed 
overleg met eigenaren, 
gemeenten, provincies en 
waterschappen.  

WBL Magazine, December 2022, jaargang 42 - nr 132 

Stichting Hugo Kotestein (SHK) heeft als 
doel ‘bewaring van elementen van monu-
mentale waarde in stad en landschap. Zij 
zet zich in voor behoud en versterking van 
de (historisch-) ruimtelijke kwaliteit van de 
stads- en dorpsgebieden en het landelijk 
gebied. Speciale aandacht gaat daarbij uit 
naar monumenten en andere beeldbepa-
lende elementen die waardevol zijn uit 
stedenbouwkundig, landschappelijk, archi-
tectonisch of cultuurhistorisch oogpunt’. 
 
De stichting is genoemd naar Hugo Jas-
perszoon Kotestein, bouwmeester uit de 
17e eeuw. Hij ontwierp onder andere het 
Proveniershuis (gesloopt) te Woerden, hij 
was lid van de Vroedschap en enige tijd 
burgemeester van Woerden. Het werkge-
bied is de regio liggend tussen de stroom-
gebieden van de Oude Rijn en Hollandsche 
IJssel, specifiek Bodegraven, Woerden, 
Zegveld, Kamerik, Harmelen, Oudewater, 
Montfoort en Linschoten.  
 
Werkgroep Behoud Lopikerwaard (WBL) 
heeft als doel ‘het behoud en de verster-
king van het eigen karakter van de Lopiker-
waard en de naaste omgeving; op het ge-
bied van natuur, landschap en cultuurhisto-
rie, alles in samenhang met de leefomge-
ving’. Het werkgebied is omringd door snel-
wegen A2 en A12 en de rivieren Lek en Vlist 
en omvat tenminste de gemeenten Lopik, 
Montfoort, Oudewater, Schoonhoven 
(onderdeel van de gemeente Krimpener-
waard) en IJsselstein.  
 
De organisatie van SHK is wat anders inge-
richt dan die van de WBL. Per gemeente is 
er een werkgroep actief die autonoom han-
delt. Dit wordt overkoepeld door een dage-
lijks bestuur van drie  personen. SHK is een 
vooroverlegpartner van de gemeente als 
het gaat om bestemmingsplannen en ande-
re beleidsstukken en heeft periodiek over-
leg met de portefeuillehouders van de ge-
meenten in het werkgebied. 
Een van de opvallende activiteiten van SHK 
is dat elk jaar een oorkonde wordt uitge-
reikt. De Hugo Kotestein-oorkonde wordt 
jaarlijks toegekend aan een persoon of per-
sonen, een vereniging of stichting voor het 
behoud, herstel of verbetering van een 
cultuurhistorisch waardevol object.  

Omdat de doelstellingen deels overeenko-
men en SHK en WBL vaak met dezelfde 
dossiers bezig zijn werken zij al lange tijd 
samen. Zo zijn ze vanaf het allereerste be-
gin betrokken geweest bij de totstandko-
ming van ‘Nieuwe Toekomst IJsseloord’ in 
Montfoort , een uniek bottom-up participa-
tietraject waarbij omwonenden en belan-
genorganisaties in 2011 ondersteund door 
externe partijen tot een plan komen waar-
mee iedereen kon leven. Het resultaat is 
zelfs door omwonenden en belangenorga-
nisaties verdedigd bij de Ruimtelijke Com-
missie van de Provincie Utrecht. In het plan 
is een evenwicht gevonden tussen cultuur 
(restauratie en herbestemming van de 
steenovenschuur en bazenwoning), econo-
mie (uitbreiding van het bestaande bedrij-
venterrein van Jan Snel B.V. aan Willeskop 
94) en natuur (landschappelijke herin-
richting en openstelling van het gebied).  
Ook bij  andere ontwikkelingen in het bui-
tengebied van Montfoort en Linschoten 
wordt samengewerkt, zoals recent het in-
dienen van bezwaarschriften tegen verleen-
de vergunningen op Achthoven Oost 13 en 
Willeskop 94 in Montfoort. Door de samen-
werking hopen beide belangenorganisaties 
meer te bereiken.   
 
Peter Versloot, voorzitter van de werkgroep 
Montfoort en Linschoten: “Organisaties als 
WBL en SHK worden steeds belangrijker 
voor gemeenten, provincie, waterschappen 
etc. De kracht van deze organisaties is hun 
kennis van het gebied en hun lokale net-
werken. Je ziet dat deze kennis vooral bij 
gemeenten helaas steeds minder aanwezig 
is. Er is een groot verloop van ambtenaren 
of medewerkers komen niet uit het gebied 
en kennen dat niet goed. Bij WBL en SHK zit 
deze kennis wel. Bovendien hebben zij vaak 
een goed draagvlak onder de inwoners. Het 
is daarom goed dat WBL en SHK oren en 
ogen in het gebied zijn. Wij steken onze 
vinger op als er iets dreigt mis te gaan. Je 
bent dan misschien soms een luis in de 
pels, maar achteraf krijgen we veel compli-
menten voor wat we weten te bereiken. 
Soms voor de schermen, maar meestal er-
achter.  
 
Daarom is het goed samen te werken. Sa-
men bereik je meer!” 

Samenwerking met  
Stichting Hugo Kotestein  
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door Leon Snoek 
 
De presentatie van de WBL is 
te vinden op onze website. 
 
Voor een impressie van de 
middag en de presentaties 
van de diverse workshops: 
magazine-on-the-spot.nl/
groene-hart/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
afbeelding: kaart van de Lo-
pikerwaard 

WBL Magazine, December 2022, jaargang 42 - nr 132 

Het Bestuurlijk Platform Groene Hart 
organiseerde op 23 september 2022 
een evenement waar burgers, overhe-
den, maatschappelijke organisaties en 
bedrijven uit het Groene Hart samen-
kwamen. Om aan elkaar te laten zien 
wat er zoal gedaan wordt voor het 
Groene Hart en zo het gesprek aan te 
gaan over waar het schittert en schuurt 
in het Groene Hart. Deze ontmoetingen 

zorgen voor inspiratie, goede voorbeel-
den, relaties, maar bovenal wordt zo 
gewerkt aan samenwerking. Samen-
werkingen die het Groene Hart verster-
ken.  
Ook de Werkgroep Behoud Lopiker-
waard (WBL) nam deel aan dit evene-
ment. Bestuursleden Leo van den Berg 
en Leon Snoek gaven een presentatie 
over de WBL: de doelstelling, de werk-
wijze en de resultaten. Van de Lopiker-
waard werden de sterktes en zwaktes, 
de bedreigingen maar ook de kansen 
weergegeven. Daarna werd ingegaan 
op een kwaliteitsaspect van de Lopiker-
waard: de weidevogels. Bij de Lopiker-
waard horen immers weidevogels, 
maar die zijn er steeds minder. Hoe 
komt dat en wat wordt hieraan ge-
daan? Aan de aanwezigen werd de 
vraag voorgelegd of de WBL zich actie-
ver moet inzetten voor het herstel van 
het aantal weidevogels in de Lopiker-
waard. 

WBL presenteerde zich op het 
Groene Hart Jaarevent 

WBL in gesprek met colleges van 
burgemeester en wethouders 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart jl. zijn er in alle gemeenten nieu-
we colleges van burgemeester en wet-
houders gevormd. Omdat de WBL 
graag vooroverlegpartner van de ge-
meente wil zijn als het gaat om bestem-
mingsplannen en andere beleidsstuk-
ken heeft het bestuur van de WBL van-
af augustus kennismakingsgesprekken 
gevoerd met wethouders van de nieu-
we colleges van de gemeenten 
Montfoort, Oudewater, Lopik en IJssel-
stein. Gespreksonderwerpen waren - 
naast  kennismaking - actuele ontwikke-
lingen zoals omgevingsvisie, Regionale 
Energie Strategie (windmolens en zon-
neparken), woningbouw, herbestem-
mingen van vrijkomende agrarische 
bedrijven en mogelijke gevolgen van de 

stikstofproblematiek. De gesprekken 
waren constructief en gaan een structu-
reel karakter krijgen.  
 
De WBL wordt hierdoor een serieuze 
gesprekspartner voor lokale overheden 
en kan zodoende aan de voorkant van 
ontwikkelingen meepraten.  
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door Ronald Meijer,  
voorzitter WBL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: huidige windmolens nabij 
het bedrijventerrein in Lopik 
(foto Duurzaam Lopikerwaard)  

WBL Magazine, December 2022, jaargang 42 - nr 132 

De laatste tijd bereiken ons veel vra-
gen wat het standpunt van de WBL is 
ten aanzien van de energietransitie. 
Concreet gaat het dan om onze visie 
op het realiseren van zonneparken en 
windmolens in de Lopikerwaard. Deze 
vragen komen vooral nadat recent 
vanuit het huidige Provinciaal bestuur 
er veel druk wordt gelegd op de 
Utrechtse Gemeenten . Met name op 
die van onze Lopikerwaard, om nieu-
we locaties voor vooral windmolens 
aan te wijzen. Dit omdat, volgens de 
rekenmethode van de Provincie, niet 
voldaan wordt aan de RES-opgave. Wij 
merken dat meer en meer burgers, 
maar ook veel donateurs van de WBL 
zich hier zorgen om maken.  
 
Onze achterban is ongetwijfeld net zo 
divers als de geluiden die bij de RES-
discussies klonken. Laat ons voorop 
stellen dat onder onze donateurs velen 
de klimaatcrisis ernstig nemen en ver-
duurzaming hoog in het vaandel heb-
ben staan. Een deel daarvan is op basis 
daarvan voorstander van de realisatie 
van zonneparken in het weiland en 
zelfs van hoge windmolens om de ener-
gietransitie zo optimaal mogelijk te rea-
liseren.  

Anderen zijn hier juist fel op tegen.  
 
En dan is er nog een groep die verduur-
zaming voorstaat. Maar echter niet als 
dit als consequentie heeft dat het unie-
ke cultuurhistorische landschap van het 
laatste stukje relatief ongerepte Groene 
Hart, dat de Lopikerwaard is, daarmee 
wordt vernietigd. Zij wijzen daarbij op 
het zeer geringe effect dat deze wind-
molens en zonneparken mondiaal, 
maar ook zelfs nationaal opleveren in 
relatie tot de desastreuze gevolgen 
voor het landschap. Verder is er een 
groep die wijst op de zeer negatieve 
effecten van windmolens op de gezond-
heid van mensen en kinderen door slag-
schaduw, felle nachtverlichting en voor-
al het kilometers ver dragende laag fre-
quente en steeds wisselende geluid van 
de molens. Het is om deze laatste rede-
nen dat de Raad van State verdere 
bouw van windmolens heeft stilgelegd 
totdat er een goed onderbouwde Mili-
eu Effect Rapportage (MER) ligt. Daar 
wordt op landelijk maar gek genoeg 
ook op lokaal niveau aan gewerkt. 
Voorzien wordt dan ook dat deze MER’s 
uiteindelijk eveneens aan de rechter 
voorgelegd gaan worden. En tenslotte 
zijn er in onze achterban onze boeren  

Energietransitie en WBL 
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….. Zo heeft de WBL 
de invulling van de 
RES in 2020/2021 
nauwgezet gevolgd. 
Wij zagen dat de in-
vulling van de RES 
grotendeels door zon 
kon worden ingevuld 
en hebben hier zelf 
ook voor gepleit. ….. 
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waar de WBL vanaf haar ontstaan op 
steunt. Het was immers de ruilverkave-
ling waarvoor de WBL destijds is opge-
richt en in overleg met bestuurders en 
boeren tot een cultuurhistorisch ver-
antwoorde herinrichting van de Lo-
pikerwaard is gekomen. Zij zien naast 
de energietransitie zich tegelijkertijd 
geconfronteerd met vele milieumaatre-
gelen waarvan de stikstofdiscussie nie-
mand is ontgaan.  
 
Velen van hen hebben het vertrouwen 
in de overheid en het democratisch 
proces verloren. Zie de vele omgekeer-
de Nederlandse vlaggen ook in de Lo-
pikerwaard. Ook nu wordt gewezen op 
het volledig voorbijgaan aan het nor-
male democratisch proces door de Pro-
vincie, die in hun ogen op dictatoriale 
wijze de gegeven macht grijpt en een 
eigen agenda doordrukt. En dan, om 
het palet compleet te maken, zijn er 
landeigenaren die door de grote ener-
giefirma’s en grote subsidiepotten een 
verdienmodel zien in het beschikbaar 
stellen van hun land voor zonneparken 
en windmolens, waar zij voor hun ge-
wone bedrijfsvoering geen toekomst 
meer zien.  
 
Ziehier een bijna onontwarbare puzzel 
met vele, vaak tegenover elkaar staan-
de, belangen. De emoties rond het on-
derwerp zijn hoog. En vaak ook politiek 
van aard. De WBL is apolitiek. Maar ook 
in ons bestuur wordt volop gediscussi-
eerd over alle bovenstaande argumen-
ten, visies en voldongen feiten.  
Zo heeft de WBL de invulling van de RES 
in 2020/2021 nauwgezet gevolgd. Wij 
zagen dat de invulling van de RES gro-
tendeels door zon kon worden ingevuld 
en hebben hier zelf ook voor gepleit. 
Hierbij is de WBL groot voorstander van 
de zonneladder. Dat wil zeggen eerst 
panelen op daken waarvoor nog miljoe-
nen vierkante meters beschikbaar is. 
Verplichting van zonnepanelen bij 
nieuwbouw en pas in laatste instantie 
zonnepanelen op land om geen voed-
selproductie in te leveren voor energie 
en om het landschap te behouden. En 
als dat geschiedt dan aan de randen.  

Zonder verstoring van de unieke door-
zichten en goed omzoomd met groen.  
Dit om de biodiversiteit die onder de 
panelen verloren gaat te compenseren 
en de panelen zelf aan het oog te 
onttrekken. 
 
Ook heeft de WBL de discussies gevolgd 
die in Lopik zijn gevoerd over de be-
staande molens bij Bedrijventerrein 
'De Copen' in Lopik. Uiteindelijk is daar 
een compromis gevonden met de be-
wonerscomités over de realisatie van 
vervangende molens met grotere op-
brengst, maar lager dan nodig voor de 
dan verplichte verlichting en op ruime-
re afstand van bewoning gelegen dan 
nu het geval is.  De WBL heeft zich hier-
in kunnen vinden. En wel op basis van 
een alles omvattende afweging ten op-
zichte van eerdere plannen voor locatie 
van windmolens midden in de open 
gebieden, of dicht bij vogelgebieden 
waar op dat moment ook Oudewater 
aan dacht. Wij zijn bekend met het 
standpunt van de gemeente Krimpe-
nerwaard en de Provincie Zuid Holland 
waar Schoonhoven onder valt met 
grondgebied behorende tot de Lopiker-
waard. Windmolens zijn uit den boze 
verklaard in het gehele Groene Hart. De 
Utrechtse buurgemeenten zijn zelfs 
opgeroepen zich hierbij aan te sluiten. 
Toch is de WBL van mening dat de RES-
invulling in de huidige uitwerking een 
verantwoorde bijdrage in de energie-
transitie vormt met een acceptabele 
impact op het landschap. 
Dan komen we uiteindelijk tot de vraag 
die in het begin van dit artikel is ge-
steld. Waar staat de WBL? Allereerst, 
de WBL is geen actiegroep en is zoals 
gezegd apolitiek. Wel zal de WBL indien 
nodig vanuit haar doelstelling de gang 
naar de bestuursrechter maken om 
haar doelstelling te bereiken.  Die doel-
stelling is het behoud van het eeuwen-
oude cultuurhistorisch landschap. Dat 
houdt in onbelemmerde doorzichten, 
slootverkaveling, geen industrie, be-
houd van het boerenlandschap met vee 
in de wei, zoveel mogelijk biodiversiteit 
en lintbebouwing in de dorpen en ker-
nen. En daarmee het behoud van een  
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….. Zoals uitgelegd 
begrijpen we de huidi-
ge RES-invulling door 
de Lopikerwaard ge-
meenten. Die is gro-
tendeels tot stand ge-
komen vanuit de de-
mocratisch opgelegde 
energieopgave en 
grotendeels geba-
seerd op dezelfde uit-
gangspunten als de 
WBL hanteert. Wij zul-
len ons dus niet ver-
zetten tegen de huidi-
ge RES voornemens. 
….. 

laatste stukje relatief ongerept land-
schap in de overvolle randstad. De Lo-
pikerwaard als energiewingewest voor 
de Provincie past hier niet in.  
 
Maar stilstand, zo begrijpt ook de WBL, 
is onmogelijk. Zoals bovenstaand uitge-
legd begrijpen we de huidige RES-
invulling door de Lopikerwaard ge-
meenten. Die is grotendeels tot stand 
gekomen vanuit de democratisch opge-
legde energieopgave en grotendeels 
gebaseerd op dezelfde uitgangspunten 
als de WBL hanteert. Wij zullen ons dus 
niet verzetten tegen de huidige RES 
voornemens.  
 
Alhoewel apolitiek is de WBL voor het 
democratisch proces. Dit wil dus zeggen 
dat het doorkruisen van deze democra-
tisch tot stand gekomen invulling door 
de Provincie Utrecht voor de WBL on-
bespreekbaar is. 
Dan komen we tenslotte aan het meest 
heikele punt in de discussie. Windmo-
lens. Absoluut niet in het open land-
schap of in en ook niet nabij natuur- en 
vogelgebieden vindt de WBL. Ook langs 
de Lek wijzen wij af. Maar wil dit zeg-
gen wel aan de randen van de Lopiker-
waard? Langs de A2 en A12. Rijnenburg 
met megamolens van 240 meter die de 
IJsselsteinse ‘kerstboom’ overtreffen 
qua zichtbaarheid zoals wij vernemen?   
 
Hoe zit het met de aansluitingen op het 
net? Dat kan jaren duren en het opsou-
peren van de ruimte door windmolens 
verdringt wellicht de mogelijkheid voor 
de aansluiting van zonnepanelen bij 
burgers. Maar die windmolens leveren 
wel meer energie. Kost dat echter geen 
draagvlak bij de burgers voor de ener-

gietransitie en voorkomt dat de door 
ons en velen zo gewenste uitbreiding 
van zon? En wat gaat er uit de Milieu 
Effect Rapportages komen en hoe ont-
wikkelt dit hele proces zich landelijk en 
in de politiek.? En het belangrijkste, 
hoe verhouden deze discussies zich uit-
eindelijk tot onze doelstellingen? 
 
Uiteraard gaat de WBL tot een defini-
tieve allesomvattende visie komen. Bo-
venstaand leest u hoe uw WBL in de 
huidige discussie zit. En daar zullen wij 
ons in alle fora en overleggen waarin 
wij vertegenwoordigd zijn voor in-
zetten. En indien nodig een eventuele 
gang naar de bestuursrechter voor ma-
ken. Of de eventuele (hoge) windmo-
lens onoverkomelijk worden is nog lang 
niet zeker. Hoe daarop te reageren 
staat, ook in ons bestuur, nog open.  
 
Onze oproep aan u is om met uw be-
stuur mee te denken. Reacties zijn wel-
kom op het adres van onze secretaris: 
secretaris@ werkgroepbehoudlopiker-
waard.nl  
 
Naschrift redactie:  
De regio Utrecht (U16) wil in 2050 
energieneutraal zijn: dit betekent alle 
energie die we gebruiken duurzaam 
opwekken. In 2030 wil de regio daar-
voor een goede stap hebben gezet 
door meer zonne- en windenergie op 
te wekken. Ook wordt gezocht naar 
duurzame warmtebronnen als alterna-
tief voor het aardgas waarmee we on-
ze huizen en gebouwen verwar-
men. Hoe de regio dat wil gaan doen 
staat in de Regionale Energiestrategie 
(RES 1.0) van onze regio:   
www.energieregioutrecht.nl 

WBL ook ONLINE 

 

 
www.werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 

facebook.com/WerkgroepBehoudLopikerwaard 
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De Grote Ontginning  
In twee eeuwen tijd werd 
een enorme wildernis van 
64.000 hectares, vergelijk-
baar met 100.000 voetbal-
velden, in het Utrechts-
Hollands veengebied ont-
gonnen. Zonder hulp van 
machines maakten pioniers 
elk jaar 320 hectares ontoe-
gankelijk gebied bruikbaar 
voor landbouw. Het was de 
tijd van de Grote Ontginning. 
Dat ging niet zonder strijd, 
want het graafschap Holland 
slaagde er in die periode in 
veel grondgebied van 
Utrecht te veroveren of te 
verwerven. De Grote Ontgin-
ning vond grofweg plaats 
tussen 1000 en 1200. De 
laatste fase van deze mega-
operatie kon pas beginnen 
na het afdammen van de 
Kromme Rijn bij Wijk bij 
Duurstede. Dat gebeurde in 
1122, het jaar dat be-
schouwd wordt als de start 
van het georganiseerde wa-
terbeheer in het gebied van 
het huidige Hoogheemraad-
schap De Stichtse Rijnlanden 
(HDSR).  

auteur van “De Grote Ontgin-
ning van het Utrechtse veen 
1000 –1200”: Frans van Bork 
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door Jan Kooijman 
Enkele weken geleden kregen we een 
fraai boekwerkje aangereikt. We bren-
gen deze uitgave, de novemberuitgave 
van “Heemtijdinghen”, het orgaan van 
Stichts-Hollandse Historische Vereni-
ging, graag onder jullie aandacht.  
 
De auteur, Frans van Bork uit Woerden,  
is geen onbekende in het gebied. Hij is 
voor de PvdA lid van het algemeen be-
stuur van het Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden (HDSR). In het boek-
je beschrijft hij o.a. in chronologie de 
Grote Ontginning in het HDSR-gebied, 
de eerste ontginningen in het Utrechts-
Hollands veenweidegebied en de ach-
tergronden van de Grote Ontginning . 
Ook staat hij stil bij de ontginningssys-
tematiek: van blok- naar cope-
ontginning. En, wie waren die ontgin-
ners? Het veen van Utrecht en Holland 
werd niet zonder slag of stoot ontgon-
nen. Uitvoerig staat de auteur stil bij de 
strijd tussen de Utrechtse bisschoppen 
en de opdringerigheid van de Hollandse 
graven.  
Als waterschapbestuurder gaat de au-
teur ook uitvoerig in op de noodzaak 
van waterbeheer na  de grote ontgin-
ning, na 1200. 

Het boekje, 48 pagina’s, mag niet ont-
breken in de boekenkast van een ieder 
die betrokken is bij ons gebied en die 
interesse toont in de ontstaansgeschie-
denis. Het boekje is verkrijgbaar voor 
slechts 5 euro (en 4 euro portokosten).  
 
Als mensen interesse hebben, kunnen 
ze een exemplaar bestellen bij:  
Peter van der Horst,  
shhvboek@xs4all.nl  
06 54200491  

Strijd om het Utrechts veen 
tussen 1000 en 1200  
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door Leon Snoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afb. onderaan de pagina: HDSR  
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Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 
De Lopikerwaard ligt ingeklemd tussen 
de Hollandsche IJssel in het noorden 
en noordoosten, de Lek in het zuiden 
en de Vlist in het westen. Is de Hol-
landsche IJssel nu een rivier of een ka-
naal en wat zijn de laatste ontwikke-
lingen?     
 
De Hollandsche IJssel was oorspronke-
lijk een zijarm van de Lek, die voorbij 
Vreeswijk begon. Om twee redenen 
moest die arm in de 13e eeuw worden 
afgedamd: de afdamming van de 
Rijn bij Wijk bij Duurstede had van de 
Lek een grotere rivier gemaakt en de 
ontginning van het Hollandsche veen-
gebied vroeg om een gedegen afwate-
ring. Dat kon alleen bij een lager water-
peil in de Hollandsche IJssel, die ook 
wel de Goudse IJssel werd genoemd. 
Op last van graaf Floris V werd een dam 
aangelegd, die in 1285 gereedkwam: 
Dam bij het Klaphek.  
 
De rivier de Hollandsche IJssel loopt van 
Gouda tot Krimpen aan den IJssel. Tot 
aan de Waaiersluis in Gouda staat de 
rivier onder invloed van het getij. Ten 
oosten van die sluis ligt de Gekanali-
seerde Hollandsche IJssel (GHIJ), die 
niet in beheer is van Rijkswaterstaat 
maar van Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden. De GHIJ, die onge-
veer 35 kilometer lang is, stroomt vanaf 
Nieuwegein langs de historische stads-
kernen van IJsselstein, Montfoort en 
Oudewater en langs Haastrecht. De 
GHIJ is belangrijk voor de zoetwater-
doorvoer naar West-Nederland tijdens 
droge perioden en voor de waterafvoer 

tijdens normale en natte perioden. Ook 
is de GHIJ een belangrijke vaarroute 
voor de recreatievaart en in mindere 
mate de beroepsscheepvaart. 
 
Onderhoud tussen Montfoort en Ou-
dewater 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-
landen (HDSR) is beheerder van de dij-
ken langs de GHIJ en een deel van de 
oevers inclusief de aanwezige jaagpa-
den. Een groot deel van de oevers is in 
eigendom van derden. HDSR wil de 
GHIJ als totaal veiliger en mooier ma-
ken door te baggeren en door het op-
knappen van de dijken, kaden en oe-
vers. In november jl. is HDSR begonnen 
met het op orde brengen van de water-
kering (de dijk) tussen Montfoort en 
Oudewater. Ook worden de oevers her-
steld, omdat deze in slechte staat ver-
keren. Hiervoor worden houten Azobé 
damwandplanken gebruikt en het dijk-
talud wordt aangevuld met klei. Op een 
aantal plekken worden natuurvriende-
lijke oevers gerealiseerd.  
De baggerwerkzaamheden op dit tra-
ject dienen voor 1 april 2023 te worden 
afgerond. 
 
Draaibrug Montfoort 
De draaibrug in Montfoort was toe aan 
een grondige opknapbeurt. De laatste 
renovatie van de brug was in 1982. Ge-
durende de periode oktober 2022 tot 
en met maart 2023 worden rondom de 
brug onder andere het houten rem-
mingwerk en de kademuur hersteld, 
een afscheidingsmuur geplaatst en het 
draaipunt gerenoveerd.  
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foto boven: brugwachtershuisje 
Montfoort 
foto onder: brug met brug-
wachtershuisje en poort en Het 
Oude Stadhuis 
foto’s Peter Versloot 
 
 
Meer informatie (incl. een 
kaartje van de herinrichting)
vind je op de website 
www.ijsselstein.nl.  
Zoek naar: opnieuw inrichten 
Noordwesthoek (Hollandsche 
IJsselgebied)  
 
De plannen voor het Holland-
sche IJsselgebied nabij de 
Noord-IJsseldijk zijn verder nog 
niet concreet. De WBL zal de 
ontwikkelingen op de voet 
volgen en indien mogelijk par-
ticiperen. 
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De brug is tijdelijk verhuisd naar een 
bedrijf in Gorinchem. Na de werkzaam-
heden voldoet de brug weer aan de 
huidige machine- en veiligheidseisen en 
kan hij weer jaren mee. 
 
Brugwachtershuisje Montfoort 
Het brugwachtershuisje is niet meer 
nodig voor de bediening van de brug. 
De bediening van de brug gebeurt nu 
op afstand vanuit de bediencentrale in 
de gemeente Nieuwegein. Omdat veel 
mensen het brugwachtershuisje willen 
behouden, probeert Stichting Hugo Ko-
testein in overleg met de gemeente 
Montfoort het inmiddels verwijderde 
huisje terug te brengen. 
 
Herinrichting Hollandsche IJsselgebied 
ten noordwesten van IJsselstein 
De gemeente IJsselstein, provincie 

Utrecht en Staatsbosbeheer praten 
over het opnieuw inrichten van het Hol-
landsche IJsselgebied ten noordwesten 
van IJsselstein. Het gebied tussen de 
Meerndijk, Nedereindseweg, het Mar-
repad en de Noord-IJsseldijk zal veran-
deren in een aantrekkelijk gebied om te 
ontspannen en/of vermaak met bos, 
open velden en mogelijkheden voor 
wandelen en fietsen én ondernemen.  
 
De afgelopen jaren is er al een nieuw 
fietspad, het Marrepad, aangelegd tus-
sen Marnemoende en is de Nedereind-
seweg en het IJsselsteinse bos uitge-
breid. In de toekomst komt er nog 40 
ha nieuw bos bij, voor bos dat ergens 
anders in de provincie is gekapt. Het 
gebied krijgt open stroken en natuur-
vriendelijke oevers en een netwerk van 
paden om te wandelen.  
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door Karin de Vries, Werkgroep 
Voedselbos Lopikerwaard. Dit is 
een werkgroep van Duurzaam 
Lopikerwaard 

 
 
 
 
 
ICSadviseurs levert huisves-
tingsadviseurs en bouwproject-
managers en is actief op het 
gebied van zorg, onderwijs, 
sport en welzijn.  

Voedselbos Lopikerwaard 
van start 
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Het afgelopen jaar is de Werkgroep 
Voedselbos Lopikerwaard druk bezig 
geweest met de zoektocht naar een 
mooi perceel om een voedselbos op te 
starten. Dat perceel werd in de zomer 
gevonden en is gelegen tussen de Lek-
dijk West en de M.A.Reinaldaweg: een 
peren- en appelboomgaard van ruim 3 
hectare.  
De gemeente wilde het perceel graag 
aankopen, met de bedoeling dat de 
Werkgroep deze boomgaard zou om-
bouwen naar een voedselbos. Helaas 
ging de gemeenteraad uiteindelijk niet 
akkoord.  
 
Nieuwe eigenaar 
Door alle publiciteit daaromheen werd 
ICSadviseurs getriggerd. Zij waren al 
maanden op zoek naar een geschikte 
locatie, waar zij bomen willen planten 
en trainingen over duurzaamheid kun-
nen geven. De boomgaard voldeed aan 
de wensen van het bedrijf. En in juli is 
de boomgaard aangekocht door ICSad-
viseurs. 

Bomenhaag 
De fruitboomgaard wordt omgevormd 
tot voedselbos. Dat proces duurt een 
aantal jaren. Het voedselbos zal worden 
beheerd door ICS in samenwerking met 
de Werkgroep Voedselbos Lopik. Mo-
menteel wordt het ontwerp gemaakt 
voor het voedselbos. De eerste stap 
daarna zal het plaatsen van een bo-
menrij om het perceel zijn. Dat is de 
haag van bomen die zorgt dat de jonge 

aanplant van het voedselbos wordt be-
schermd tegen de wind. Die bomen-
haag wordt ook een paradijs voor vo-
gels. Het aanplanten van de haag gaat 
waarschijnlijk komend kwartaal worden 
georganiseerd. De werkgroep wil graag 
een boomplantdag organiseren met 
vrijwilligers. Samen groen doen! 
 
De laatste pluk 
Een eerste uitdaging na de aankoop 
door ICS was de oogst van dit najaar. 
De bomen hingen, ondanks de droge 
zomer, bomvol met heerlijke peren en 
appels. Zonde om dat allemaal te laten 
vallen, vonden alle partijen. Daarom is 
de Utrechtse Uitdaging ingeschakeld. 
Zij hebben met heel veel vrijwilligers 
maar liefst 43.000 kilo appels en peren 
geplukt voor Voedselbank Nederland. 
Ook de lokale voedselbank uit Lopik is 
wekenlang aan het plukken geweest 
voor haar klanten. 
 
Opbouw voedselbos 
In de komende jaren wordt het voed-
selbos langzaam opgebouwd in zeven 
lagen. Die verschillende lagen gaan met 
elkaar samenwerken, waardoor een 
prachtig uitgebalanceerd ecosysteem 
ontstaat. Behalve voedsel levert het 
bos ook veel op voor de natuur: insec-
ten, vogels en kleine dieren vinden er 
hun plekje. Hiermee geven we drie hec-
tare terug aan de natuur, terwijl er ook 
voedsel wordt geproduceerd voor de 
gemeente. Er worden geen bestrijdings-
middelen gebruikt en de natuur mag 
haar gang gaan. Een voedselbos is zelf-
voorzienend en klimaatbestendig. 
 
Educatie 
In het voedselbos is straks veel mogelijk 
op gebied van educatie. Scholen, kin-
deropvang, maar ook volwassenen zijn 
welkom om te leren en genieten van de 
natuur. Een leuke speurtocht bijvoor- 
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Spreken de plannen je aan?  
Wil je meehelpen?  
Meld je dan aan via  
voedselbos@ 
duurzaamlopikerwaard.nl.  
 
 
 
 
 
Kijk ook eens op de Facebook-
pagina van Werkgroep Voedsel-
bos Lopikerwaard voor het laat-
ste nieuws en heel veel weetjes 
over voedselbossen. 
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beeld of een workshop sapmaken.  
We maken straks een aantal educatieve 
routes door het bos. Voor kinderen en 
voor ouderen. Maar ook voor cursisten 
uit de duurzame huisvesting branche, 
waarvoor een route met natuurlijke 
bouwmaterialen wordt uitgezet. Ook 
willen we agrariërs laten zien dat na-
tuurinclusief verbouwen effectief en 
winstgevend kan zijn.  
 
Vrijwilligers 
Wij hopen dat we straks met een grote 
groep vrijwilligers ons voedselbos kun-
nen verzorgen. De vrijwilligers zijn ons 
niet aan het helpen, zo zien wij dat niet. 
Het voedselbos spreekt mensen aan 
omdat het een goed idee is, er is be-
hoefte aan lokaal geproduceerd voed-
sel en het is een plek om buurtgenoten 
te ontmoeten. Ja, wij zijn beheerder, 

maar we doen het graag samen met de 
gemeenschap. Het voedselbos is van 
ons allemaal. En natuurlijk gaan onze 
vrijwilligers straks niet met lege handen 
naar huis, maar delen zij mee in de op-
brengst van ons voedselbos! 
 
Doelen 
We hebben samen met ICS voor het 
Voedselbos de volgende vier doelen 
bepaald:  
1. het verbeteren van de biodiversiteit, 

de natuur helpen te herstellen 
2. het geven van natuureducatie, voor 

bewoners, scholen en bedrijven 
3. het verbinden van de inwoners van 

Lopik in een mooi natuurproject, 
community building 

4. het verkorten van de voedselketen, 
waardoor ons voedsel dichterbij ver-
kregen kan worden. 
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door Leon Snoek 
 
foto's: Ramona Schalkwijk  
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Agroforestry of boslandbouw is een 
landbouwsysteem waarbij de teelt van 
bomen of struiken doelbewust gecom-
bineerd wordt met die van een land-
bouwgewas of het houden van land-
bouwdieren op eenzelfde perceel. 
Door het combineren van koeien met 
bessenstruiken,  walnoten- en voeder-
bomen mag het bedrijf van Ramona 
Schalkwijk in Montfoort zich een agro-
forestry bedrijf noemen. Dit is een 
vorm van agro-ecologisch grondge-
bruik (duurzaam produceren van voed-
sel) en samenwerken van boer en na-
tuur. Er zijn meerdere vormen en bo-
men zullen niet overal passen. 

Van klassiek naar agro-ecologisch en 
biodivers 
Het melkveebedrijf van de familie 
Schalkwijk in Montfoort is al meer dan 
80 jaar een melkveebedrijf in 
Montfoort, maar wordt nu omgevormd 
van een klassiek gangbaar bedrijf naar 
een agro-ecologisch en biodivers bedrijf 
met diverse eindproducten, afgestemd 
op de wensen van mensen in de omge-
ving en op de mogelijkheden van de 
omgeving zelf.  
 
Natuur- en diervriendelijker 
Boerin Ramona Schalkwijk is in 2018 
begonnen met de bedrijfsvoering duur-

zamer en natuur- en diervriendelijker te 
maken. Zo is het aantal melkkoeien op 
het bedrijf van 195 naar 145 stuks ge-
gaan, is het gebruik van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen afgebouwd en 
wordt voor opwek van eigen energie 
gezorgd met zonnepanelen en een klei-
ne windmolen. Langs de route die de 
koeien nemen van de stal naar de wei is 
een groenstrook met beplanting aange-
bracht, waar de koeien naar hartenlust 
aan mogen knabbelen. In de strook 
staan ook vlinderbloemen die het ver-
mogen hebben stikstof vast te leggen.  
 
Daarnaast is er 17 ha grasland ingezaaid 
met kruidenrijk gras, dat veel insecten 
en vogels aantrekt en bovendien vinden 
de koeien het lekker. Ook zijn er krui-
den voor thee en kruidenproducten 
ingezaaid die worden geoogst 
voor Wilder Land. Walnotenbomen en 
bessenstruiken in de koeien- en paar-
denweides moeten noten en bessen 
voor consumenten voortbrengen en 
vormen schaduwplekken voor de koei-
en. En een deel van de stierkalveren 
wordt aangehouden voor gras gevoerd 
rundvlees en reststromen worden als 
veevoer ingezet.  
 
Afhankelijk van hoe het bedrijf zich ont-
wikkelt zijn ontwikkelingen als het om-
schakelen naar biologische melkvee-
houderij, de stalinrichting aanpassen 
naar een gescheiden mest-systeem zo-
dat er met vaste mest gewerkt kan wor-
den, het kalf bij de koe houden en stop-
pen met onthoornen mogelijkheden 
voor de toekomst. 
 
Trajectplan Duurzame Landbouw met 
Natuur 
Ramona doet mee aan het project 
‘Duurzame bedrijfsplannen’, een onder-
deel van het trajectplan ‘Duurzame 
Landbouw met Natuur Utrecht‘. LTO 
Noord, de gezamenlijke Utrechtse Agra-
rische Collectieven, de Natuur- en Mili-
eufederatie Utrecht en Landschap Erf-
goed Utrecht werken samen aan  

Agroforestry bedrijf in Montfoort 
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Voor meer informatie en het 
ondersteunen van de transitie: 
www.bloemenweidemelk.nl  

een duurzame en natuurvriendelijke 
agrarische bedrijfsvoering in de provin-
cie Utrecht. Door middel van maatrege-
len die biodiversiteit versterken en te-
gelijkertijd een rol spelen in het verbe-
teren van de bedrijfsvoering. 
 
Bezoek van gedeputeerde, LTO-
voorzitter en directeur Natuur en Mili-
eufederatie 
In september jl. hebben gedeputeerde 
Mirjam Sterk, LTO-voorzitter Jeroen van 
Wijk en directeur Josja Veraart van Na-
tuur en Milieufederatie Utrecht een 
kijkje genomen op de boerderij van Ra-
mona. Het Algemeen Dagblad van 9 
september 2022 berichtte hier als volgt 
over: De natuurvriendelijke manier van 
werken valt in de smaak bij het provin-
ciebestuur. Het is een goed voorbeeld 
van hoe een melkveehouderij niet al-
leen milieu- en diervriendelijk kan wer-
ken maar toch financieel prima over-
eind kan blijven. Mirjam Sterk (Natuur 
en Landbouw) is onder de indruk van 
de ‘modelboerderij’ in Montfoort: ,,In 
deze fase wordt samen met boeren 
gewerkt aan duurzame bedrijfsplannen. 
Er worden voorstellen gedaan voor de 
verbetering van de biodiversiteit en 
nieuwe verdienmodellen ontwikkeld 

om het ook voor grote groepen bedrij-
ven financieel aantrekkelijk te maken.” 
 
Het mengen van natuurbehoud en een 
boerenbedrijf heeft veel voordelen, 
stelt ook Josja Veraart van Natuur en 
Milieufederatie Utrecht: ,,We slaan 
twee vliegen in één klap. Het is alleen 
niet zo simpel om dit voor elkaar te krij-
gen. Het is belangrijk dat we onze geza-
menlijke kennis en energie bundelen 
om te komen tot mooie resultaten.” 

WBL Magazine, December 2022, jaargang 42 - nr 132 
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door Wim van der Putten,  
dierenarts en bestuurslid WBL 
 

formule voor ammoniak (NHȝ) 
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Het Coronaprobleem is ingehaald door 
dat van de stikstof. Coronaverdriet, -
angst en ongemak hebben plaats ge-
maakt voor agressie en onbegrip. Niet 
dat we ons zorgen moeten maken over 
het inademen van het door het vee 
geproduceerde stikstof, maar meer om 
de door de overheid bedachte oplos-
sing. Deze keer gaat het om de schade 
die het toegebracht heeft en nog zal 
gaan doen aan de natuur. Zo hebben 
wetenschappers bepaald en moet het 
duidelijk zijn dat brandnetels en wilde 
bramen in de natuur de leiding gingen 
nemen. 
 
Ooit zijn er in Brussel normen opgesteld 
en daar moeten de aangesloten landen 
zich aan houden. De meeste landelijke 
overheden hebben daar helemaal geen 
tijd voor en geen zin in, maar de des-
kundigen uit de natuurwereld houden 
het wel nauwlettend in de gaten, vooral 
in Nederland. Nu de rechter heeft inge-
grepen moet er een in alle haast be-
noemde minister snel schoon schip 

gaan maken, het maakt niet uit, links-
om of rechtsom. 
Het is niet de zuivere stikstof, waar on-
ze atmosfeer voor 78% uit bestaat, 
maar de giftige stikstofverbindingen die 
ons gaan bedreigen. De veehouderij, 
maar ook wij zelf zijn verantwoordelijk 
voor de uitstoot van een verbinding van 
stikstof met waterstof, de ammoniak. 
Dit in tegenstelling tot de industrie, au-
to’s en vliegtuigen die verantwoordelijk 
zijn voor de veel giftiger verbinding van 
stikstof met zuurstof, het stikstofoxide. 
Maar dit laatste laten we ook niet met 
rust, omdat deze stikstofverbinding 
voor onze eigen gezondheid veel ge-
vaarlijker is. In het verleden zijn er 
proeven gedaan met varkens op te la-
ten groeien in exceptionele concentra-
ties ammoniak: geen gezondheidsklach-
ten, maar wel van de tocht die ont-
stond door ventilatoren om het weer af 
te zuigen. Als ik de keuze zou hebben 
zou ik liever een nacht doorbrengen 
met 10 koeien in mijn garage dan met 
een auto met draaiende motor. 

Het stikstofprobleem in 
de landbouw 
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afbeeldingen:  
boven purperreiger en links 
grote modderkruiper.  
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Per hectare grond zijn wij de grootste 
stikstof-uitstoter van Europa. Gelukkig 
waait het meeste naar onze buurlan-
den: dezelfde richting als het vlees dat 
het mede veroorzaakt heeft. 
 
De wettelijke kaders die van belang zijn 
in onze stikstofproblematiek zijn in alle 
landen van Europa gelijk en vallen on-
der de Europese Habitatrichtlijn. De 
landen moeten zelf maar bepalen hoe 
ze die invullen. Nederland heeft qua 
oppervlakte weinig beschermde natuur 
aangewezen en met de kwaliteit daar-
van staat Nederland ook nog eens on-
deraan in het lijstje. In Nederland wordt 
per hectare 4 keer zoveel stikstof uitge-
stoten als het gemiddelde binnen Euro-
pa. Vlaanderen en Duitsland staan op 
de tweede en derde plaats. Dus de an-
dere landen hoeven zich niet zo druk te 
maken over de stikstof. Maar nergens 
zijn er ook zoveel dieren, mensen en 
auto’s per hectare als in Nederland. De 
neerslag van al die ammoniak, een be-
langrijke voedingsstof voor planten, is 
misschien wel prettig voor de boeren 
maar niet voor onze natuurgebieden.  
 
Het zijn vooral de stikstofminnende 
planten, zoals wilde bramen en brand-
netels, die er baat bij hebben en de 
groei ervan stimuleren ten koste van 
allerlei minder sterke maar gewenste 
soorten. 
  
Natura 2000 gebieden: 
Hier is het allemaal om begonnen. Sinds 

de jaren ’90 van de vorige eeuw heb-
ben de Ministers van landbouw in alle 
landen van de EU gebieden kunnen 
aanwijzen waar de natuur beschermd 
moest worden. Niet alleen wat betreft 
vegetatie maar ook voor het behoud 
van bepaalde dieren.  
Europa: Ongeveer 18% van haar opper-
vlakte, 750.000 km2 en opgedeeld in 
27.000 gebieden. 
Nederland: 13,3 % van de oppervlakte, 
10.000 km2, waarvan 2/3 water, zoals 
de Noordzeekustgebieden, Waddenzee, 
IJsselmeer en grote rivieren. In totaal 
162 gebieden. 
Duitsland 5200 gebieden en België 310. 
 
In onze directe omgeving: Langs de Lek: 
bekende gebieden zoals de Bol en de 
Zouweboezem, waarvan deze laatste 
als broedplaats voor de Purperreiger, 
die daar foerageert op de Grote mod-
derkruiper. Dus hier gaat het daar niet 
om de planten maar om de vogels.  
Die Grote modderkruiper is overigens 
ook beschermd…. 

Nederland kent er dus 162, allemaal 
gebieden die onder de Europese Vogel- 
en Habitatrichtlijn vallen en daardoor 
extra bescherming nodig hebben om-
dat zij bijzondere soorten herbergen.  
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…. De landbouw heeft 
sinds 1990 een stik-
stofreductie bereikt 
van 70%, maar dit is 
nog onvoldoende. …. 
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Wil je een project uitvoeren in de buurt 
van een dergelijk gebied dan moet je 
daar een vergunning voor aanvragen, 
omdat hier in Nederland bovendien de 
Wet Natuurbescherming geldt. Uitzon-
dering hierop zijn werkzaamheden aan 
hoofdstructuur voor energie, water en 
wegen. 
 
Wordt een dergelijk gebied aangewe-
zen, dan heb je als burger wel het recht 
jouw zienswijze in te dienen! Of er ooit 
rekening mee is gehouden lijkt mij twij-
felachtig, laat staan dat de burger of 
boer ervan op de hoogte was.  
 
De stikstofnorm die opgesteld is in 
Brussel geldt dus voor EU landen. Toen 
men in de jaren negentig van de vorige 
eeuw begonnen is met het aanwijzen 
van deze Natura 2000 gebieden, heeft 
Brussel voorwaarden opgesteld voor 
deze gebieden en waar al die verschil-
lende landelijke overheden ook goed 
voor beloond werden. Hoogstwaar-
schijnlijk heeft men zich in Nederland 
niet gerealiseerd waar ze hun handte-
kening onder gezet hebben. Voor een 
dichtbevolkt land als het onze met 
enorme aantallen vee is dat heel anders 
dan voor een land als Duitsland en 
Frankrijk.  
 
In Duitsland zijn de stikstofnormen voor 
de boeren dan ook vele malen gunsti-
ger. Zij mogen daar wel 100 maal zo-
veel uitstoten. 
 
Belangrijke zaken omtrent de stikstof 
Stikstofdepositie is de neerslag van die 
stikstofverbindingen uit de lucht op de 
vegetatie, dus ook in onze natuurgebie-
den. Elk type natuur - habitattype - , 
zoals heide, veen of duinen heeft een 
eigen Kritische Depositiewaarde, waar-
boven de kwaliteit van de desbetreffen-
de natuur aangetast zou kunnen wor-
den ten gevolge van verzuring en ver-
mesting.  
 
Omdat de veehouderij de grootste stik-
stofvervuiler zou zijn voor deze kwets-
bare natuur, wordt vooral daar ingegre-
pen, nu nog alleen in de omgeving van 
bedreigde Natura 2000 gebieden.  

Voorgestelde aanpak 
1. Uitkopen of verplaatsen van veehou-
derijen, verbetermethoden om minder 
uit te stoten en verduurzamen. 
 
2. Vergroting aantal uren weidegang 
van het melkvee zal de melkveehoude-
rij veel stikstofwinst opleveren. Maar 
ook dit wordt weer door milieuorgani-
saties in twijfel getrokken en ze zijn 
hierover naar de rechter gestapt. Ook 
buiten in het weiland zal wel wat stik-
stof de lucht ingaan en volgens de rech-
ter moet dit door de provincie wel 
meegenomen worden.  
Hierdoor wordt de situatie langzaam 
onwerkbaar en zouden de koeien weer 
binnen moeten blijven. De boer snapt 
er bepaald niet veel meer van, laat 
staan de koe zelf.  
 
Bij het zo massaal laten verdwijnen van 
bedrijven die soms al eeuwen in een 
familie tot volle tevredenheid zonder 
stikstofprobleem werden gerund, kwa-
men er bij deze veehouders veel twij-
fels en agressie boven drijven. 
 
De belangrijkste twijfels: 
- Het verband tussen de hoeveelheid 
ammoniak en het aftakelen en verpie-
teren van de natuur. Is dit verband wel 
zo duidelijk? 
- Twijfels over de wetenschap. Wat van-
daag nog zeker is kan morgen weer an-
ders zijn. 
- Wantrouwen in de politiek. 
- Wantrouwen in de oplossing. De rech-
telijke macht heeft de politiek klem ge-
zet en een haastige en geforceerde op-
lossing moet de politiek weer de macht 
teruggeven.  
- Het belang van de voedselproductie. 
Nederland is nu al een voedsel-
importerend land.  
 
De landbouw heeft sinds 1990 een stik-
stofreductie bereikt van 70%, maar dit 
is nog onvoldoende. Niet de overheid 
maar de provincie moet nu dit heikele 
probleem gaan regelen, ook de eventu-
ele bestemming van de aangekochte 
grond - desnoods stapt de Commissaris 
van de Koning zelf op de tractor -, maar 
dan wel graag extensief en duurzaam. 
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bron: Nitrogen in The Nether-
lands over the past five centu-
ries. H. Noordijk, 2007 (tot 
1990) en Compendium voor de 
Leefomgeving (vanaf 1990). 
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De 1,5 miljoen melkkoeien die hier een 
eeuw geleden ook al waren zijn in 2021 
wel onder het door de Europese Unie 
vastgestelde stikstof- en fosfaat-
plafond gebleven, zo heeft het Centraal 
Bureau voor Statistiek vastgesteld. Dit 
geldt ook voor de varkens en kippen-
houderij. Elk jaar komen er al minder 
varkens, kippen en melkkoeien. Helaas 
verdampt er toch nog teveel ammoniak 
voor onze Natura 2000 gebieden. 
 
In het verleden is men al gestart met 
het opkopen van varkensbedrijven, niet 
voor het stikstof maar om de geurver-
spreiding een halt toe te roepen. Ach-
teraf heeft dit maar een derde gedeelte 
van de stikstofreductie opgeleverd die 
men had verwacht. Varkensboeren 
hadden geen zin in deze regeling, de 
financiële vergoeding was ondermaats. 
Men gaat het nu misschien beter doen 
en er zijn zelfs coaches benoemd die via 
regiobijeenkomsten de boer moeten 
gaan adviseren in stoppen/uitkoop, 
innovatie en verduurzaming. 
In bouwtechnische oplossingen in de 
veestallen, waardoor er veel minder 
stikstof zou worden uitstoten - de zgn. 
Emissiearme veestallen - , gelooft sinds 
september 2022 de Raad van State niet 
meer. Kom eerst maar met bewijzen 
dat het echt werkt. In 2019 had diezelf-
de Raad van State de PAS regeling ook 
al nietig verklaard. Dit was een regeling 

van de overheid om bedrijven zonder 
een stikstofvergunning toch te kunnen 
laten bouwen. Nu moet er eerst stik-
stofruimte worden gecreëerd voor er 
gebouwd mag worden. Dat zal nog een 
strijd worden wie dan het eerst aan de 
beurt komt! En is het dan zover dan 
mag er niet meer dan 70% van die stik-
stofruimte benut worden. 
In 2030 moet er volgens het kabinet 
50% reductie bereikt zijn, maar de op-
lossing is nog niet in beton gegoten. 
Wel is duidelijk dat de veehouders in de 
Gelderse Vallei en De Peel een onzeke-
re toekomst staat te wachten. In de 
Gelderse vallei zitten veel kalvermeste-
rijen en in De Peel is een hoge dichtheid 
aan kippen- en varkensbedrijven. 
Het kabinet wil ook wel een evenredige 
bijdrage van mobiliteit, industrie en 
bouw.  
Nu gaat de overheid ervan uit dat een 
boerderij met werkgelegenheid voor 2 
mensen een veelvoud aan stikstof ver-
spreidt vergeleken met een industrieel 
bedrijf met soms honderden werkne-
mers. Qua kosteneffectiviteit kiest zij 
dus voor de veehouderij. 
In hoeverre de industrie wel een be-
langrijke rol speelt in de CO2 uitstoot 
blijft dan wel buiten beschouwing. De 
luchtvaart met haar 500.000 vliegbewe-
gingen speelt amper een rol en die 8 
miljoen auto’s dragen ook slechts 7 % 
bij aan het stikstofprobleem.  
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…. Iedere boer in Ne-
derland heeft nog een 
boerderij in het bui-
tenland, zoveel wordt 
er via de Rotterdamse 
haven naar binnen 
gehaald en omgezet 
in varkensvlees, eie-
ren maar ook voor 
ons eigen levenson-
derhoud. …. 

WBL Magazine, December 2022, jaargang 42 - nr 132 

Herstelmaatregelen natuur: 
De meeste natuurschade is er op de 
droge zandgronden zoals de Veluwe, 
waar heide verandert in droge grasvlak-
tes en eikenbossen afsterven.  
De oplossing zou ook kunnen zijn: 
• Herstel waterhuishouding, verhoging 

waterpeil. 

• Plaggen afgraven en baggeren. 
• Afvoer van stikstofrijk materiaal door 

extra maaien en begrazen. 
 
Politieke oplossingen  
Minister Schouten van Landbouw heeft 
in het verleden geprobeerd om het in 
Brussel voor elkaar te krijgen de Natura 
2000 gebieden in ons land te herverde-
len. Zij liggen nu zo verspreid dat er al 
snel een bedrijf is dat voor het desbe-
treffende gebied te veel stikstof uit-
stoot. Bovendien krijgen sommige na-
tuurgebieden ook nog zoveel stikstof 
uit het buitenland dat Nederland daar 
weinig invloed op kan uitoefenen. Maar 
Brussel wil eerst zien dat Nederland 
beter zijn best doet en de natuur ook 
werkelijk herstelt. 
 
Daarom maar gekozen voor de huidige 
voorgestelde oplossing, maar helaas 
niet zonder risico en een voedselpro-
bleem is naast ons huidige energiepro-
bleem zeer ongewenst. 
 
Voedselproductie: 
In de Middeleeuwen was er vaak een 
voedseltekort, totdat men mest ging 
gebruiken om de productie te verbete-
ren. Met het gebruik van kunstmest in 
de vorm van stikstof, fosfaat en kali is 
de productie enorm toegenomen en is 
een voorspelde wereldvoedselschaars-
te door de club van Rome uitgebleven. 
Niets voor niets kreeg de Duitser Haber 
begin vorige eeuw de Nobelprijs voor 
de uitvinding voor het chemische kun-
nen bereiden van ammoniak, die de 
basis zou worden van al dat kunstmest.  
 
De kunstmestfabriek in Sluiskil gebruikt 
hiervoor wel bijna net zoveel aardgas 
als Amsterdam en Rotterdam samen. 
We moeten ons realiseren dat Neder-
land te weinig landbouwgrond heeft 
om zijn eigen bevolking te kunnen voe-

den, ook al stopt Nederland al haar 
vleesexport en gaan wij allemaal vege-
tarisch eten. Het Planbureau voor de 
Leefomgeving heeft berekend dat we 
voor onze eigen voedselproductie 3,6 
miljoen hectare nodig hebben, terwijl 
wij maar over de helft beschikken. Deze 
cijfers zijn bij weinig Nederlanders be-
kend en de meeste mensen zijn van 
mening dat wij te veel landbouwpro-
ducten produceren. Niet zo verwonder-
lijk, omdat wij de tweede landbouwex-
porteur ter wereld zijn. Maar de werke-
lijkheid is dat wij enorme hoeveelheden 
grondstoffen en voedselproducten im-
porteren.  
 
Iedere boer in Nederland heeft nog een 
boerderij in het buitenland, zoveel 
wordt er via de Rotterdamse haven 
naar binnen gehaald en omgezet in var-
kensvlees, eieren maar ook voor ons 
eigen levensonderhoud. Neem bijvoor-
beeld de tarwe voor het bakken van het 
brood: die komt allemaal uit het buiten-
land. Nederland voedt niet de wereld 
maar de wereld voedt Nederland. Als 
morgen de import van voedsel zou 
stoppen dan is het over met onze bio-
industrie, uitgezonderd een enkele 
scharrelkip of -varken. Alleen onze 
melkkoeien zullen overleven omdat er 
in Nederland genoeg gras voorhanden 
is, maar dan wel met minder melk maar 
genoeg voor kaas en boter voor haar 
eigen bevolking.  
De Groningse tarweboeren, die een 
eeuw geleden allemaal failliet zijn ge-
gaan door de goedkopere import van 
tarwe via de pas uitgevonden stoom-
schepen uit Amerika, zouden weer tar-
we kunnen gaan verbouwen voor ons 
brood.  
De kwaliteit van die tarwe was wel van 
een iets mindere kwaliteit, maar helaas 
zijn die Groninger tarweboeren ver-
dwenen en is een gedeelte van die 
voormalige tarwevelden zelfs onder 
water gezet. 
 
Het lijkt mij dan ook het meest logisch 
dat we beginnen bij een aanpak van het 
stikstofprobleem, die het minste risico 
oplevert en die voor iedereen accepta-
bel is. 
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Na de 2de wereldoorlog is er onder aan-
voering van onze overheid met veel 
subsidie een enorme bio-industrie uit 
de grond gestampt. Iedereen was en-
thousiast, de zandboertjes die weer een 
toekomst kregen, de veevoeder- en 
vleesindustrie met exponentiële groei-
cijfers en winsten, maar ook de stallen-
bouwers en banken floreerden als nooit 
tevoren.  
 
Brabant en Limburg bruisten weer van 
activiteit, totdat het mestprobleem zich 
toch nog onverwachts aandiende. Het 
grondwater en bodem bleken vergiftigd 
te zijn met koper, fosfaat en stikstof 
door al die gedumpte mest en er hing 
ondertussen ook nog een deken van 
stank over die sfeervolle zuidelijke 
dorpjes. Nog kort na die gruwelijke oor-
log maakte zich daar eigenlijk niemand 
druk over. Maar toen het pas echt uit 
de hand gelopen was en onze wat luxe-
re leefsfeer voor bijna iedereen een 
vanzelfsprekendheid was geworden, 
begon iedereen te klagen en de aan-
vankelijk zo enthousiaste boeren zaten 
in de val. Diep in de schulden en in de 
tang van banken en toeleverende indu-
strie, was er niet zomaar meer een weg 
terug. Al snel werden ze gedegradeerd 
tot milieuvervuilers en namen zij en 
hun gezinsleden de stank mee naar 
kerk en school. Een stortvloed aan re-
gels werd er weer door diezelfde over-
heid over hen heen uitgestort, maar 
gelukkig hebben velen kunnen ontsnap-
pen aan deze wurgende manier van 
werken en leven. Zij verkochten hun 
varkens- en kippenrechten en konden 
weer opgelucht adem halen.  
 
In het verleden heeft de overheid po-
gingen gedaan om ze uit te kopen, 
maar dat is door een minderwaardige 
manier van zaken doen op bijna niets 
uitgelopen en is het geld dat daar voor 
uitgetrokken was is aan andere zaken 
besteed.  
 
Hopelijk is de druk op de overheid nu 
echt serieus en kunnen die bioboeren 
zich eindelijk ontdoen van stank, kritiek 
en maatschappelijke veroordeling. He-
laas, die zogenaamde miljarden die de 

overheid zou uittrekken zijn alweer om-
gebogen naar miljoenen en alleen als je 
naast een Natura 2000 gebied grenst, 
heb je een kans dat je in aanmerking 
komt. Tot nu toe kun je helaas beter 
zakendoen met je buurman, terwijl een 
goede uitkoopregeling alleen maar 
voordelen heeft. 
 
Voor de maatschappij 
 Veel boeren die gewend zijn om lange 
dagen te maken, komen weer op onze 
gespannen arbeidsmarkt.  
 
Bijdrage aan onze gezondheid 
Ik ga er vanuit dat minder van dat kip-
pen- en varkensvlees onze gezondheid 
ten goede zal komen. Vlees van dieren 
die nooit zonlicht gezien hebben, am-
per bewogen hebben en in zeer onge-
zonde omstandigheden zijn vetgemest, 
kunnen moeilijk de bouwstenen leve-
ren voor de opbouw en instandhouding 
van een gezond menselijk lichaam. Al 
die miljarden lichaamscellen met per 
cel weer duizenden receptoren en sen-
soren moeten allemaal via ingewikkel-
de chemische reacties met elkaar com-
municeren en kunnen niet zonder 
hoogwaardige bouwstoffen.  
Vooral de miljarden afweercellen, zij 
moeten 24 uur per dag onze gezond-
heid bewaken door constant alle cellen  
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Drie worden er elk 
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te controleren op kwaadaardigheid en 
ziekteverwekkers en in staat zijn deze 
te vernietigen en buiten de deur te 
houden. 
 
Honden hebben veel van dit ”pig en 
poultry’’ in hun dagelijkse brokken 
zitten. 50% van de rashonden heeft dan 
ook op 10 jarige leeftijd al een of ande-
re vorm van kanker, waaronder zelfs 
ook een breed scala aan huidkankers, 
terwijl ze nooit in de zon liggen en be-
schermd worden door een dikke vacht. 
Bij de grote planteneters, zoals de koe, 
heb ik in 50 jaar nooit enige vorm van 
kanker gezien, terwijl deze ook flink 
doorgefokt zijn. Neem onze Nederland-
se stier Sunny Boy, die heeft voor een 
miljoen kalfjes gezorgd, mogelijk ge-
maakt via de 1,8 miljoen doses sperma 
die via kunstmatige inseminatie bij al de 
koeien werden ingebracht. 
 
Dierenleed 
Ook zou erop deze manier een einde 
komen aan het trieste en treurige be-
staan van al die beesten. 
 Als die 1,5 miljoen koeien weer in de 
zomer naar buiten mogen is het pro-
bleem voor hen ook opgelost. Een tien-
tal jaren geleden is door de komst van 
de melkrobot een omslag gekomen op 
veel melkveehouderijen. De koeien 
moesten in de stal blijven omdat een 
robot maar 6 koeien per uur kan mel-
ken en dus de koeien de hele dag in die 
stal beschikbaar moesten blijven om 
geduldig op hun beurt te wachten om 2 
maal per dag gemolken te kunnen wor-
den.  
 
Deze technische ontwikkeling staat in 
een schril contrast tot de gangbare me-
thode, waarbij de meest eenvoudige 
melker er met betrekkelijk eenvoudige 
apparatuur wel 200 koeien per uur kan 
melken. Daarna kunnen de koeien dan 
het weiland in. De kosten van één robot 
zijn ook nog eens ruim 100.000 euro en 
een beetje boer heeft er wel drie of 
meer nodig. Verder is het stroomver-
bruik van deze complexe robottechniek 
ook erg groot. Toch viel de keuze van 
veel boeren op de robot omdat het 
melken 7 dagen per week terugkomt en 

ook hij en zijn gezin wel eens vrij willen 
zijn, want personeel zit er vaak niet in. 
Weidegang heeft bovendien nog een 
voordeel, de weidemelk wordt extra 
beloond door de melkfabriek. 
 
Door de Fa. Van Drie worden er elk jaar 
ongeveer 750.000 kalfjes uit het buiten-
land hier heen gehaald om vooral op de 
Veluwe en in de Gelderse vallei vetge-
mest te worden. Het meeste kalfsvlees 
wordt vervolgens weer geëxporteerd; 
de mest en stank blijven achter en de 
heer Van Drie in de Quote 500. Het lijkt 
me logischer dat die kalfjes blijven waar 
ze vandaan komen; ook beter voor de 
kalfjes.  
 
Op de meest eenvoudige pc zitten nog 
altijd twee knoppen, een om te 
‘deleten’ en een om te ‘editen’. Na ge-
bruik van de eerste ben je zo klaar, 
maar voor de tweede heb je wel kennis 
van zaken nodig en het vereist wel ge-
duld en overzicht. Toen wij 50 jaar gele-
den hier begonnen met onze praktijk 
waren er in Nederland nog 125.000 
melkveehouders en daar zijn er nog 
maar 15.000 van over. Generaties lang 
hebben zij ons land bewerkt en voor 
voedsel gezorgd.  
 
Het zou toch 
triest zijn als 
zij vanwege 
deze politiek-
rechterlijke 
patstelling op 
deze manier 
zouden moe-
ten worden afgevoerd. En stel dat het 
toch gaat gebeuren zou me het niet 
verbazen dat de het de natuur niet zal 
helpen en dat zal blijken dat ook natuur 
niet zonder intensieve aandacht kan. 
De directe relatie tussen oorzaak en 
gevolg was in mijn vak vaak heel ondui-
delijk en dit zou ook best hier kunnen 
opgaan.  
 
Een van de grootste wetenschappers 
aller tijden, Isaac Newton, zou ooit ge-
zegd hebben: “Alles wat ik weet kan in 
een dauwdruppel, alles wat ik niet weet 
vult een oceaan!” 
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door Everdien M. Smeenk 

 

 

 

 

In zijn monumentale boer-
derij, prachtig gelegen aan 
de Vlist en al jaren familie-
bezit, vertelt Arjan van Die-
men, voorzitter van de 
Agrarische Natuurvereni-
ging Lopikerwaard, over het 
wel en wee van zijn vereni-
ging. 
 
 
 
foto: voorbeeld van een greppel 
plas-dras  
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Everdien: “Niet alle lezers zijn mis-
schien op de hoogte van het begrip 
Agrarische Natuurvereniging . Zou je 
om te beginnen iets over de doelstel-
lingen van agrarische natuurverenigin-
gen willen vertellen en over de ANV 
Lopikerwaard in het bijzonder?” 
Arjan: “De ANV Lopikerwaard is een 
van de 40 landelijke agrarische natuur-
verenigingen en wij hebben momenteel 
een kleine 300 leden. Onze vereniging 
is opgericht in 1999 en heeft als doel in 
de Lopikerwaard  duurzame landbouw 
te ontwikkelen, in evenwicht met ver-
antwoord beheer van natuur en land-
schap. In de praktijk betekent dit o.a. 
het aanvragen van subsidies bij de pro-
vincie en het opstellen van beheerplan-
nen voor agrarisch natuur- en land-
schapsbeheer. Weidevogelbescherming 
is daarbij min of meer onze kerntaak, 
ook al houden wij ons uiteraard ook 
bezig met biodiversiteit, slootkantenbe-
heer, hoogstamboomgaarden, knotwil-
gen, geriefbosjes etc. Gelukkig zien we 
het belang van biodiversiteit onder 
agrariërs en burgers de laatste jaren 
toenemen.” 
 
Everdien: “Om in aanmerking te ko-
men voor subsidie kunnen agrariërs 
verschillende  pakketten afsluiten. Zou 
je dat wat nader kunnen toelichten? “ 
Arjan: “Er kunnen pakketten worden 
afgesloten met een uitstelde maaida-
tum. Dat betekent dat er bijvoorbeeld 
tot 1 of tot 15 juni niet gemaaid mag 
worden. Andere pakketten die afgeslo-
ten kunnen worden zijn: plas-dras, krui-
denrijk grasland, extensief beweid gras-
land, legselbeheer, ruige mest, hoog-
waterpeil etc. Als vereniging proberen 
wij het stapelen van pakketten te sti-
muleren en zo veel mogelijk in te zetten 
op zogenaamd zwaarbeheer. Omdat de 
provincie weidevogelkerngebieden 
heeft aangewezen, kan een agrariër 
alleen maar van subsidie gebruik ma-
ken/een pakket afsluiten, als zijn bedrijf  

 
 
 
 
 
 
 
 
in een weidevogelkerngebied ligt. Wij 
hebben  2100 ha kerngebied.” 
 
Everdien: “Hoeveel agrariërs in de 
kerngebieden doen er eigenlijk mee 
met een bepaalde vorm van weidevo-
gelbescherming en sluiten een pakket 
af, zoals later maaien, aanleg van een 
plasdras, kuikenvelden, slootkantbe-
heer etc.?” 
Arjan: “ Bijna allemaal, de een wel in-
tensiever dan de ander. Onze gebied-
scoördinator probeert de agrariër te 
verleiden om zo veel mogelijk pak-
ketten af te sluiten. Helaas is de subsi-
die die een agrariër ontvangt momen-
teel (nog) geen verdienmodel… “ 

Everdien: “In het vorige nummer van 
WBL Magazine maakten wij al kennis 
met het begrip plas-dras en nu op-
nieuw. Kan je dit begrip nog wat nader 
omschrijven?” 
Arjan: “Plas-drassen (er zijn twee ver-
schillende soorten) worden aangelegd 
door een perceel gedeeltelijk onder 
water te zetten. De grote plas-drassen 
zijn bedoeld om in het vroege voorjaar  

In gesprek met  
Arjan van Diemen 
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foto rechts boven: kuiken van 
een grutto en rechts onder kui-
ken van een kluut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
voorbeeld van mozaïekbeheer 
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de weidevogels, na hun terugkeer uit 
hun overwinteringsgebieden, op te la-
ten vetten.  Deze gebieden werken als 
een magneet en trekken ook vogels aan 
die nog op doorreis zijn naar broedge-
bieden buiten Nederland. Weidevogels 
gaan niet met z’n allen broeden bij een 
grote plas-dras, maar doen dat elders 
op een perceel. Liggen daar veel nesten 
dan is het belangrijk dat er een zoge-
naamde greppel plas-dras is aangelegd. 
Die zijn klein van formaat, maar vanwe-
ge het lage gras en de slikrandjes, waar 
kuikens  gemakkelijk voedsel kunnen 
vinden, ideaal voor de kuikens om te 
foerageren. Greppel plas-drassen zijn 
dus absoluut noodzakelijk voor het 
overleven van weidevogelkuikens! On-
ze vereniging heeft een aanvraag inge-
diend voor 20 extra greppel plas-
drassen per 2023. Er bevinden zich mo-
menteel 10 grote plas-drassen in onze 
Lopikerwaard en 42 greppel plas-
drassen.” 
 
Everdien: “Mozaïekbeheer is ook een 
belangrijk begrip als het gaat om kui-
kenoverleving. Kan je uitleggen wat er 
precies met mozaïekbeheer bedoeld 
wordt?” 
Arjan: Als vereniging gaan we ons 
steeds meer toeleggen op mozaïekbe-
heer. Dat betekent dat er op percelen 
die naast elkaar liggen, een verschillend 
soort  beheer wordt toegepast. Zo ont-
staan diverse biotopen: percelen met 
hoog gras, percelen met laag gras, mini 
plas-drasjes, kuikenvelden etc. Op deze 
manier hebben de weidevogelkuikens 
veel meer kans op overleving. Met uit-
sluitend uitgestelde maaidata redden 
ze het niet, want kuikens kunnen in 
hoog gras niet goed lopen en niet foe-
rageren. Voorweiden (tot 1 mei mag 
het vee op een perceel lopen) zorgt 
voor percelen met kort gras, waarin 
weidevogelkuikens zich wél gemakkelijk 
kunnen verplaatsen en foerageren.  
 
De aanwezigheid van percelen met 
hoog gras om te schuilen, naast perce-
len met laag gras en natte stukjes om te 
foerageren, is de enige manier om 
meer kuikens groot te kunnen laten 
worden! Onze subsidiepakketten moe-

ten dus meer op mozaïekbeheer afge-
stemd worden en met een mozaïekbe-
heer toeslag proberen wij de agrariër te 
verleiden een zwaarder pakket af te 
sluiten. Het vergt inzet en energie van 
ons en de agrariër en het lastige is dat 
een agrariër pas een jaar later weet 
hoeveel subsidie hij zal ontvangen.” 
 
Everdien: “Bij een erg koud en nat 
voorjaar lopen er op de maaidatum 
misschien nog veel kuikens op het land 
en liggen er nog nesten. Worden die 
dan toch nog allemaal uitgemaaid of is 
er nog een extra mogelijkheid om tus-
sentijds het pakket uit te breiden door 
de vastgelegde datum op te schor-
ten?” 
Arjan: “Ja, die mogelijkheid bestaat. Dit 
jaar hebben we 130 ha last-minute pak-
ketten afgesloten. Dit kan alleen na be-
zoek van de gebiedscoördinator of na 
een inspectie van het zogenaamde dro-
neteam (wij zijn in het bezit van twee 
drones), zodat men een beeld krijgt 
hoeveel nesten en kuikens er nog op 

een perceel zitten. In de praktijk is dit 
ingewikkelder dan op papier, want bij 
het zoeken van een nest kan een drone 
prima hoog blijven vliegen, maar als de 
kuikens op het perceel lopen moet de 
drone weer laag vliegen, zodat de ou-
dervogels (zij zien een drone als een  
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foto: tureluur kuiken  
van Adri de Groot 
(www.vogeldagboek.nl)  
 
 
 
 
 
 
 

Het zal voorlopig nog moei-
lijk blijven een goede balans 
te vinden tussen de toena-
me van biodiversiteit en 
onze intensieve landbouw. 
Voorzichtig, volgens sommi-
gen onder ons wellicht te 
voorzichtig, worden er stap-
pen gezet in de richting van 
een landbouw die minder 
intensief zal en moet wor-
den. En dan hebben wij het 
stikstofprobleem nog maar 
even onbesproken gela-
ten….. 
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predator!) gaan alarmeren. Het vliegen 
met een drone vereist wel de nodige 
ervaring en deskundigheid. Wordt de 
drone aangevallen dan is het zaak dat 
deze zo snel mogelijk recht omhoog 
vliegt (kan een weidevogel niet) om 
aanvaringen te voorkomen.  
 
Everdien: “Waar ik mij al jaren zorgen 
over maak is het ’s nachts maaien door 
loonwerkers. Gebeurt dat nog 
steeds?” 
Arjan: “Ja, dat gebeurt helaas nog 
steeds. Wel wordt er zo veel mogelijk 
geprobeerd om loonwerkers ’s nachts 
die percelen te laten maaien waar geen 
weidevogels zitten. Een agrariër die een 
beheersovereenkomst heeft afgesloten, 
mag die percelen niet voor 06.00 uur ’s 
ochtends laten maaien. Doet hij dat 
toch, dan is hij in overtreding en volgt 
een boete.” 
 
Everdien: “Hoe wordt er eigenlijk ge-
controleerd of men zich heeft gehou-
den aan de voorwaarden, vastgelegd 
in de afgesloten pakketten? “ 
Arjan: “Dat wordt gedaan door onze 
gebiedscoördinator, door onze eigen 
schouwcommissies en de NVWA 
(Nederlandse Voedsel en Waren Autori-
teit).  
De controles door laatstgenoemde in-
stantie zijn met name rond de in het 
contract vastgelegde maaidata zeer 
intensief.” 
 
Everdien: “Ik heb begrepen dat jullie 
dit jaar een ecologisch bureau hebben 
ingeschakeld om de weidevogelstand 
in de weidevogelkerngebieden in kaart 
te brengen. Was deze kostbare inves-
tering het waard?” 
Arjan: “Door het in kaart brengen van 
de broedparen, werd het nog duidelij-
ker dat de weidevogels in de kerngebie-
den het meest kansrijk zijn. Door deze 
gegevens aan de betreffende agrariërs 
te laten zien, hopen wij dat men extra 
gemotiveerd raakt en gestimuleerd 
wordt om een zwaarder pakket af te 
sluiten.  
Dit betekent dat de financiële vergoe-
ding wordt verhoogd, wat weer leidt 
tot meer motivatie bij de agrariër. 

Everdien: “Hoe zit het met de predatie 
in de Lopikerwaard? Hebben jullie 
daar veel last van?” 
Arjan: “Ja, helaas! Kraaien, ooievaars, 
buizerds, kiekendie-
ven, vos, hermelijn 
en bunzing  weten de 
weidevogelrijke per-
celen gemakkelijk te 
vinden, vooral ook 
omdat de weidevo-
gelrijke percelen 
vaak eilandjes zijn 
tussen niet weidevo-
gelrijke percelen. 
Maai je om een nest 
heen en laat je een 
pluk gras staan, dan 
hebben de predato-
ren inmiddels wel 
geleerd dat er in die 
pluk gras iets lekkers 
te halen valt. Nog 
meer reden om op mozaïekbeheer in te 
zetten. Maar ik moet nog wel even 
kwijt dat de grootste predator de 
(verwilderde) huiskat is! We hadden in 
het voorjaar dan ook een actie met de 
slogan “Kuikens in het land, poes in de 
mand!” om de eigenaars ertoe over te 
halen hun katten in ieder geval ‘s 
nachts binnen te houden. Uit diverse 
onderzoeken is vast komen te staan dat 
katten ’s nachts onrustbarend veel vo-
gels vangen. “ 
 
Everdien: “Tot slot nog een vraag over 
het Aanvalsplan Grutto. Hoe wordt 
daar in jullie vereniging over gedacht? 
Doen jullie daar iets mee?” 
Arjan: “Op papier is een van de elemen-
ten van het Aanvalsplan Grutto dat een 
“fatsoenlijk inkomen van de boer” ge-
garandeerd wordt. In de praktijk moet 
volgens dit plan de agrariër zijn melk-
productie halveren, terwijl een finan-
ciele onderbouwing ontbreekt. Toch 
zetten wij met ingang van volgend jaar, 
in samenwerking met de Krimpener-
waard, een voorzichtige stap in deze 
richting. We gaan de melkproductie 
niet halveren, maar wel gaan we enkele 
gemakkelijk haalbare onderdelen, zoals 
het aanleggen van een aantal kleine 
plas-drassen, realiseren.” 
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door Harry de With en Martin 
van den Hoek; secretaris en 
voorzitter van Vereniging Wei-
devogelbescherming Lopik 
 
 
 
 
 
 
 
De foto op pagina 30 
(gruttokuiken in nest) is van 
Martin van den Hoek.  
De overige foto's bij dit artikel 
zijn van Gijs van Kempen.  
 
 
 
 
 
 

grutto 

In tegenstelling tot berichten over 
jaarlijkse teruggang van weidevogels 
in Nederland, weten drie van de vier 
belangrijkste soorten weidevogels in 
de Lopikerwaard zich redelijk te hand-
haven. Dat blijkt uit tellingen van wei-
devogels door DNatuur. Het telgebied 
betrof zo’n 6.000 hectare. Arjan van 
Duijvenboden van DNatuur heeft dit 
jaar, samen met enkele andere veld-
medewerkers, in opdracht van de 
Agrarische Natuur Vereniging Lopiker-
waard, tellingen verricht van weidevo-
gelterritoria (geen nesten dus). Dat 
hebben zij 10 jaar geleden ook gedaan 
en de resultaten van toen zijn vergele-
ken met die van dit jaar. Er werd 3 
keer in het voorjaar geteld. De resulta-
ten zijn bemoedigend: Kievit en ture-
luur weten zich behoorlijk te handha-
ven. Met de scholekster gaat het zelfs 
iets beter, in tegenstelling tot het 
noorden van Nederland waar de aan-
tallen scholeksters wel teruglopen. 
Met de grutto gaat het slecht. 
 
Grutto 
Uitzondering op deze cijfers is dus de 
grutto; die is in 10 jaar tijd met onge-
veer 34% afgenomen in de Lopiker-
waard. Dat is zorgelijk en helaas is dit 
een landelijke trend. In dit tempo zal de 
grutto op termijn uitsterven. Reden 
waarom het landelijk Aanvalsplan 
Grutto is gelanceerd op initiatief van 
een aantal particulieren en natuurorga-
nisaties. Het plan voorziet in de in-
richting van zogenaamde kansgebie-
den, verspreid over een aantal provin-
cies. In deze aaneengesloten gebieden, 
van minimaal 1.000 hectare, werken 
natuurbeheerders en boeren intensief 
samen. Ze beheren het (open) land-

schap extensief, zodat weidevogels er 
voldoende  voedsel kunnen vinden, vei-
lig kunnen broeden en kuikens kunnen 
laten uitvliegen. Daarbij moet aan een 
aantal voorwaarden en beheermaatre-
gelen worden voldaan. Boeren kunnen 
rekenen op een verdienmodel, gericht 
op langjarig beheer. Tot 2027 is lande-
lijk ongeveer 70 miljoen euro beschik-
baar. De provincies en de agrarische 
collectieven dienen het plan uit te voe-
ren. Gedacht wordt aan zo’n 30 gebie-
den.  
 
Gevonden nesten 
De cijfers van DNatuur bevestigen ove-
rigens de jaarlijkse telling van gevonden 
nesten door onze weidevogelbescher-
mers. Dit jaar werden er opvallend veel 
kievitnesten gevonden.  
Bijzondere vondst was een kuiken van 
een kluut; voor zover bekend het eerste 
broedgeval in de Lopikerwaard sinds 
lange tijd. Een kluut is een waadvogel, 
geen weidevogel. Ook zijn er dit voor-
jaar diverse veldleeuweriken waargeno-
men, die op veel plekken in Nederland 
helemaal zijn verdwenen. Verder zien 
we een opmars van de krakeend. Met 
de slobeend gaat het wat minder goed. 
Tot slot, in Vlist werden dit jaar 26 nes-
ten gevonden van de zwarte stern. Die 
broeden op aangebrachte vlotjes in de 
sloot. 
 
Boeren steeds enthousiaster over wei-
devogelbescherming 
De Vrijwillige Weidevogelbescherming 
Lopik werkt nauw samen met de Agrari-
sche Natuurvereniging Lopikerwaard, 
sinds kort omgedoopt tot het Collectief 
Lopikerwaard. We merken dat boeren, 
ondanks de intensieve  

Aantal weidevogels in Lopikerwaard 

redelijk constant 
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bovenaan pagina: tureluurs, 
daaronder: kievit, onder: ture-
luur 
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manier van bedrijfsvoering,  steeds 
meer bereid zijn maatregelen te nemen 
die ten goede komen aan de weidevo-
gels. Veel boeren doen mee aan het 
agrarisch collectief waarin zij een be-
heerpakket afsluiten, dat contractueel 
wordt vastgelegd. Zij krijgen dan een 
financiële vergoeding in ruil voor maat-
regelen als bijvoorbeeld: later maaien, 
uitrijden van ruige mest, het onder wa-
ter zetten van een deel van een perceel 
(plasdras) of een greppel, het bescher-
men van nesten door in grasland ruim 
om die nesten heen te maaien of in 
maisland om de nesten heen te bewer-
ken. Die vergoedingen worden gefinan-
cierd door de provincies Utrecht en 
Zuid-Holland, alsmede door de Europe-
se Gemeenschap. Hoewel de vergoe-
dingen soms worden verhoogd, is het 
zeker nog geen verdienmodel voor 
agrariërs. Misschien kan het Aanvals-
plan Grutto daar verandering in bren-
gen. Gezien de transitie naar meer 
duurzame landbouw, zou dit zeer wel-
kom zijn. Hoe meer boeren meedoen 
met het Collectief, hoe beter.  
 
Kuikens hebben het moeilijk 
Veel waarnemingen van aantallen wei-
devogels en hun gevonden nesten is 
mooi. Maar het gaat er uiteindelijk om 
dat de eieren uitkomen en de kuikens 
groot worden om de soorten in stand 
te houden. We merken helaas dat dat 
steeds lastiger is. Vroeg en vaak maaien 

en de manier van bemesten is daar on-
der andere debet aan. Ook sterft een 
flink aantal kuikens voortijdig door ge-
brek aan voedsel als gevolg 
van te weinig insecten vanwe-
ge het monotone raaigras of 
door koude en droge weers-
omstandigheden. Verder wor-
den volwassen weidevogels, 
hun kuikens of hun eieren ge-
predeerd (opgegeten) door 
roofdieren als bijvoorbeeld 
hermelijn, buizerd, ooievaar, 
kraai, kiekendief en vos. Maar 
ook de huis- en boerderij-
katten gaan ‘s nachts op rooftocht uit 
waardoor er kuikens sneuvelen. Came-
rabeelden in weilanden heb-
ben dit uitgewezen.  
 
Om die reden is dit jaar de ac-
tie van de Vogelbescherming 
Kuikens in ’t land; poes in de 
mand gehouden. Er werd op-
geroepen om ’s nachts je kat 
binnen te houden zodat ze 
niet hun gang konden gaan in 
het veld. Het Collectief Lo-
pikerwaard probeert boeren 
meer kruidenrijk grasland in te laten 
zaaien. Hier komen meer insecten op af 
en dat betekent meer voedsel voor de 
kuikens. Ook probeert het Collectief 
meer watermaatregelen als plasdras of 
greppelplasdras af te sluiten met de 
agrariërs.  
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Meer graspercelen later maaien helpt 
ook. Uit het voorgaande blijkt eens te 
meer dat weidevogels niet zonder het 
boerenland kunnen. Boeren hebben 
een belangrijk aandeel in het in stand 
houden van weidevogels. 

Drone 
Sinds 2019 worden weidevogelnesten 
ook opgespoord met een weidevo-
geldrone. Onder de drone zit een ge-
combineerde camera, waarbij gewone 
beelden en warmtebeelden gemaakt 
kunnen worden. Het beginjaar was een 
opstartjaar, waarbij het vliegen met de 
drone en het interpreteren van de re-
sultaten onder de knie gekregen moest 
worden. In 2020 ging dat al veel beter, 
waarbij elke keer de software aange-
past werd. In 2021 kon er uiteindelijk 
volop gevlogen worden. 
 
In 2022 is er door de Agrarische Na-
tuurvereniging Lopikerwaard (nu Col-
lectief Lopikerwaard) een geheel nieu-
we drone aangeschaft (M300), waarbij 
vooraf in de drone een vliegplan kan 
worden geprogrammeerd. In zo’n vlieg-
plan staan o.a. het te vliegen gebied, de 
vlieghoogte, vliegsnelheid en het aantal 
foto’s dat genomen moet worden. 
Aan de hand van dat vliegplan wordt 
een groot gebied door middel van fo-
to’s (normale camera en warmtebeeld-
camera) in beeld gebracht. Deze beel-
den worden via software op de compu-

ter of laptop automatisch geanalyseerd 
op weidevogelnesten (zgn. hotspots). 
Deze hotspots worden met een GPS-
aanduiding vastgelegd in de Boeren-
landvogelapp. Via deze app kunnen de 
agrariërs of vrijwilligers dan gericht zoe-
ken naar het, met de drone gevonden 
nest.  
 
In 2023 staat het Droneteam Lopiker-
waard, bestaande uit 12 dronevliegers, 
weer beschikbaar. Er zijn koppels van 2-
tallen gevormd, omdat 1 persoon de 
drone moet bedienen en de ander de 
omgeving in de gaten moet houden op 
objecten in de lucht, zoals helikopters, 
luchtballonnen. De tweede persoon is 
ook nodig om bij een calamiteit te kun-
nen ingrijpen. Gezien het aantal drone-
vliegers kunnen we dus 6 dagen in de 
week vliegen, maar dit is afhankelijk 
van de weersomstandigheden (bij re-
gen, mist of veel wind kunnen we niet 
vliegen). Het vliegen met de drone ver-
vangt niet het fysiek zoeken van de nes-
ten in de weilanden/ maisvelden, maar 
dient als aanvulling daarop.  
 
Het voordeel van het drone vliegen is, 
dat er een veel groter gebied nagezocht 
kan worden (bijv. 6 hectare binnen een 
half uur). De vliegtijd is ongeveer een 
half uur per set van 2 batterijen. In to-
taal hebben we 14 batterijen, zodat er 
effectief per ochtend 7 maal een half 
uur gevlogen kan worden. Deze vliegtijd 
wordt beperkt door de temperatuur, 
want als de zon gaat schijnen zijn er op 
de warmtebeeldcamera teveel versto-
ringen te zien (immers elk graspolletje 
licht dan op en wordt gezien als hot-
spot). Er kan dus alleen bij zonsop-
komst en een korte periode daarna ge-
vlogen worden met de warmtebeeldca-
mera. Met de normale camera kan ge-
durende de hele dag gevlogen worden, 
maar meestal wordt de vlucht in het 
gebied gecombineerd (dus eerst met de 
warmtebeeldcamera en daarna met de 
normale camera). 
 
Ook kan de drone ingezet worden voor 
andere doelen, bijvoorbeeld het in 
kaart brengen van een purperreigerko-
lonie, zoeken naar reekalveren in het  
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Oproep WBL 
 
Zoals u in het artikel kunt 
lezen zijn Weidevogelbe-
scherming Lopik 
en Collectief Lopiker-
waard (voorheen Agrarische 
Natuurvereniging Lopiker-
waard) actief met weidevo-
gels. In de Lopikerwaard zijn 
echter nog meer organisa-
ties die zich het lot van de 
weidevogels aantrekken. 
Voor zover ons bekend zijn 
dit Weidevogelbescherming 
Montfoort / Linschoten, 
Hoogstambrigade Utrechtse 
Waarden, Natuurmonumen-
ten, Provincie Utrecht, Vo-
gelbescherming, Sovon Vo-
gelonderzoek Nederland, 
Staatsbosbeheer, Vogel-
wacht Utrecht, Landschap 
Erfgoed Utrecht en Utrechts 
Landschap.  
 
De WBL is voornemens om 
in januari 2023 een avond te 
organiseren waar alle orga-
nisaties de gelegen-
heid krijgen te vertellen wat 
ze doen en in hoeverre ze 
elkaar kunnen versterken.  
Wilt u of uw organisatie 
deelnemen, dan kunt u zich 
aanmelden via  
secretaris@werkgroep 
behoudlopikerwaard.nl.   
Organisaties die niet ge-
noemd zijn, nodigen we bij 
deze uit om zich aan te mel-
den. 
 
foto’s: bovenaan baltsende 
scholeksters, midden kievitsnest 
op schotel en onder zwarte rui-
ter 
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hoge gras en het in kaart brengen van 
de vegetatie van een landschapsele-
ment. 
 
Te weinig vrijwillig weidevogelbe-
schermers 
Ieder jaar, van ongeveer eind maart tot 
eind juni, zijn vrijwillig weidevogelbe-
schermers bezig met het zoeken naar 
en markeren van weidevogelnesten 
omdat er landbouwactiviteiten gaan 
plaatsvinden waardoor die nesten be-
schermd moeten worden. Helaas zijn er 
te weinig mensen die dit willen doen. 
De Lopikerwaard is een groot gebied; 
ook een deel van Vlist en Hoenkoop 
valt er onder. Daarom is onze vereni-
ging dringend op zoek naar nieuwe wei-
devogelbeschermers. Na een korte cur-
sus, zowel theorie als praktijk, ga je het 
eerste jaar met een ervaren bescher-
mer het veld in; vanaf het tweede jaar 
kun je dit beschermwerk zelfstandig 
doen. Je kan dan alleen het veld in 
maar het is gezelliger dit met anderen 

te doen. Het is telkens weer een prach-
tige ervaring. Je ziet de Lopikerwaard 
op een andere manier dan fietsend of 
wandelend. Midden in de weilanden 
heerst er nog absolute rust en je ziet en 
hoort het buitenleven in al zijn fa-
cetten. Dan besef je pas in wat voor 
mooi gebied wij eigenlijk wonen. Bo-
vendien draag je bij aan het in stand 
houden van de weidevogels.  

Geïnteresseerden kunnen een email 
sturen aan  
info@weidevogelbescherminglopik.nl 
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door Karin Lenten, namens Kli-
maatneutraal IJsselstein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kijk op 
www.fruitcollectieijsselstein.nl
/ecologie/  voor meer info en 
publicaties rondom Bioblitz en 
fruitcollectie. 

 
Voor meer duurzame en groene 
projecten: www.knij.nl  

 
 
 
 
 
 
 
Wil je de waarnemingen  van 
dit project volgen, kijk dan hier:  
waarneming.nl/bioblitz/
openbare-fruitcollectie-
ijsselstein/ 
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De BioBlitz 
Op 12 mei 2021, een zonnige dag, was 
de grote inventarisatie van de twee 
grootste fruitboomgaarden in IJssel-
stein. Onder de blitse naam “BioBlitz” 
werden de waarnemingen op Waarne-
ming.nl gezet. Het aantal streefsoorten 
voor dit project is gezet op 500 soorten. 
Veel vrijwillige natuurliefhebbers heb-
ben aan de BioBlitz meegewerkt. Ook 
hielpen hierbij scholieren van Cals Col-
lege IJsselstein en studenten van de 
Hogeschool van Hall Larenstein uit 
Velp. 
 
Alle vogels, planten, insecten, zoogdie-
ren werden geïnventariseerd. Zelfs pad-
denstoelen, (korst)mossen en waterdie-
ren worden/werden bestudeerd. Ook is 
er speciaal voor dit doel een nachtvlin-
dernacht gehouden, georganiseerd 
door leden van de insectenwerkgroep 
van IVN Nieuwegein/IJsselstein e.o., die 
actie heeft 42 nieuwe soorten nacht-
vlinders opgeleverd.  
 
Al gauw bereikten we de 500 soorten 
die we aan het begin van het project 
hebben opgegeven als een haalbaar 
aantal soorten, dit was ongeveer al in 
juli 2021 behaald. In augustus 2022, 
ruim een jaar later, liep de teller van de 
BioBlitz alras op naar de 1000 soorten. 
 
De ontmoeting met de 1000ste soort 
Op 14 augustus 2022 ging ik onver-
wacht toch even naar de fruitboom-
gaard Groenvliet, een wijk van IJssel-
stein met één van de 16 fruitboomgaar-
den in IJsselstein. Dat was op het punt 
van de 998e soort. Er stonden alleen 
nog enkele bloeiende Pastinaken en 
Akkerdistels waarop niet veel te zien 
was, dus een nieuwe soort was niet te 
verwachten. Zoekend naar het eerder 
geziene zeldzame Hiëroglyfenlieve-
heersbeestje, dat was het doel van dit 
onverwacht bezoek aan Groenvliet 
(overigens niet gevonden), kwam er 

ineens een zwarte ‘soort-van-wesp’ op 
de bloeiende Pastinaak aangevlogen. 
Hij was erg bewegelijk, lastig te fotogra-
feren in de felle zon. Spannend, wat is 
dat? Hij kwam me wel heel vaag be-
kend voor. 
 
Thuisgekomen gaan de foto’s op waar-
neming.nl gezet worden en daaruit 
blijkt al snel dat de onbekende zwarte 
wesp de zeer zeldzame Mexicaanse 
zwartsteel is. Die naam had ik eerder 
gehoord. Wat blijkt, die heb ik in 2021 
eerder gezien in Heeze, Noord Brabant. 
Nu zit diezelfde soort in een fruitboom-
gaard in IJsselstein! Vorig jaar, juli/aug. 
2021, is hij ook gezien in twee tuinen in 
Vianen. 
 
De klapper van de waarneming is, be-
halve dat het een zeer zeldzame soort 
is, dat deze Mexicaanse zwartsteel de 
1000ste soort is van onze BioBlitz.  

Mexicaanse zwartsteel (Isodontia 
mexicana) 
De Mexicaanse zwartsteel is een lang- 
steelgraafwesp (fam. Sphecidae) met 
een blauwzwarte kleur, is ca 3 cm. 
groot en heeft een steelvormige wes-
pentaille. De Mexicaanse zwartsteel is 
enkele tientallen jaren geleden vanuit 
Amerika meegekomen naar het Middel-
landse Zeegebied. Hij is voor het eerst 
gemeld in Frankrijk in 1960 en vanaf 
2010 in Vlaanderen/Nederland.  
 
Voor het eerst gezien in Nederland in 
2010 in Sint-Michielsgestel.  

BioBlitz van de fruitboomgaarden in IJsselstein 

De 1000-ste waarneming! 



 

35 

WBL Magazine, April 2021, jaargang 41 - nr 127 

 
foto op de vorige pagina: Karin 
Lenten, Mexicaanse zwartsteel 
in Heeze, Noord Brabant, op 5 
aug. 2021. Karin Lenten is lid 
van insectenwerkgroep IVN 
Nieuwegein/IJsselstein en  
Vrijwilligster bij KNIJ. 
 
 
 
 

 
foto hierboven: George de 
Vries. Mexicaanse zwartsteel op 
Pastinaak in fruitboomgaard 
Groenvliet in IJsselstein op 14 
augustus 2022. 
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In 2013 werd de soort voor het eerst 
gemeld op waarneming.nl in Waalre en 
in 2017 werden vier exemplaren ge-
meld in Veghel en Uddel (bron: waarne-
ming.nl). Vanaf dat jaar stijgt het aantal 
explosief, eerst nog voornamelijk in 
Noord Brabant. De opmars naar het 
westen en noorden is in gang gezet en 
heeft deze langsteelgraafwesp zich defi-
nitief in ons land gevestigd. Deze soort 
wordt gezien in de maanden juni t/m 
oktober, met een piek in juli/augustus. 
 
Levenswijze 
De Mexicaanse zwartsteel maakt zijn 
nesten voornamelijk in gangen in hout 
en bijenkasten, in gaten van 9 mm 
doorsnee. Dit in tegenstelling tot in-
heemse graafwespen die de grond ge-
bruiken voor hun nesten. Het prooidier 
dat als voedsel dient voor de larven van 
de zwartsteel is voornamelijk de Zuide-
lijke boomsprinkhaan, ook een exoot 
die Nederland heeft gevonden. Deze 
sprinkhaan is vleugelloos en is daarom 
zeer waarschijnlijk (ook) door toedoen 
van de mens hierheen gekomen. De 
sprinkhaan wordt met een steek ver-
doofd door de volwassen Mexicaanse 
zwartsteel, de lange antennen worden 
er af geknaagd, dat is alleen maar lastig 
in een gangetje van 9 mm, en tussen de 
poten ingeklemd naar het nest gevlo-
gen. Daar wordt het verdoofde prooi-
dier in de broedcel gelegd, waarop het 
eitje wordt gelegd. Als het eitje is uitge-
komen, dient de verdoofde sprinkhaan 
als voedsel voor het jonge wespje. En-
kele broedcellen liggen achterelkaar in 
een gang van het nest/de bijenkast, alle 

cellen met een verdoofde sprinkhaan 
en gescheiden door een bundeltje gras. 
Vaak steekt het gras zichtbaar uit de 
bijenkast. 
 
Je kan dus een Mexicaanse zwartsteel 
tegenkomen die een grasspriet ver-
voert, dan weet je hoe laat het is. Dat 
geldt uiteraard ook voor een Mexicaan-
se zwartsteel met een sprinkhaan on-
der de buik. 

Grafiek: het vóórkomen van de  
Mexicaanse zwartsteel in Nederland.  
Bron: Waarneming.nl 
 
Andere geraadpleegde bronnen: 

• “Kijk op exoten”, nieuwsbrief 25, 
pdf,door Pieter Breugel/EIS Leiden 

• waarneming.nl 
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Duurzame actie bij de hazelaarroute 

De onverkochte planten van het afgelo-
pen seizoen van Intratuin IJsselstein 
hebben een goede bestemming gekre-
gen. In het park IJsseloevers bij de hoc-
keyvelden is de hazelaarroute. Hier 
staan ruim 30 verschillende soorten 
hazelaren. Deze collectie is wereldwijd 
uniek in de openbare ruimte. 
Klimaatneutraal IJsselstein (KNIJ) is hier 
bezig met een biodiversiteitproject. 
Afgelopen winter hebben er diverse 
bolletjes en stinzenplanten gebloeid. 
Een deel hiervan was van onverkochte 
tulpenbollen uit de herfstcollectie van 
Intratuin IJsselstein. 

In het kader van duurzaamheid hebben 
vrijwilligers van KNIJ onverkochte plan-
ten in het park geplant (zie foto op de 
pagina hiernaast). In november zijn er 
nog aanvullend inheemse beplanting, 
bollen en kleinfruitstruiken toegevoegd 
rondom de collectie. De kleinfruitstrui-
ken zijn zelf opgekweekt door vrijwil-
ligers van KNIJ. De inheemse beplanting 
is deels mogelijk gemaakt dankzij een 
wijkbudget van gemeente IJsselstein en 
deels van eigen kweek. Van een ver-
waarloosd wandelpad tussen het hoc-
keyveld en trambaan wordt het een 
leuke route om te wandelen.  
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Stichting Gertiflo heeft samen met 
“Cabauw Samen Sterk” 16 banken ge-
plaatst in de Lopikerwaard. De banken 
zijn geplaatst op terreinen van Staats-
bosbeheer, de gemeente Lopik en van 
enkele particulieren. 
 
Denk daarbij aan de Achterkade, Zuid-
zijdse Kade, Benschopper Molenvliet, in 
het verlengde van de Dwarsdamweg, 
langs de Lopikerweg West, Cabauwse-
kade en Oude Slootseweg. 
 
De positie van de banken is in onderling 
overleg bepaald met Staatsbosbeheer, 
gemeente Lopik en de particulieren. 

De banken zijn, zo spoedig mogelijk, 
ook te vinden op de “alle bankjes” app 
of op Instagram; @wandelbankjes. 
De banken zijn geplaatst door Arie Ver-
hoef en geheel gesponsord door Stich-
ting Gertiflo uit Cabauw. 
De banken zijn gemaakt van gerecycled 
kunststof . Het zijn enkele banken zon-
der picknicktafel en prullenbak. Het is 
dus de bedoeling dat wandelaars hun 
eigen afval mee naar huis nemen. 
 
Hopelijk nodigen deze banken uit om 
(nog) meer te gaan wandelen in de Lo-
pikerwaard ,waarbij nu nog meer rust-
punten te vinden zijn. 
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Nieuwe krokusharten in IJsselstein 
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Foto’s: het aanleggen van kro-
kusharten en het planten bij de 
hazelaars (onder) 
 
 

Link naar IVN routeapp: 
www.ivn.nl/ivn-routes 
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Het is herfst en dat is de tijd om (bio)
bollen te poten. Vrijwilligers van KNIJ 
hebben een flink aantal krokusharten 
toegevoegd aan de collectie in IJssel-
stein. Dit keer zijn de wijken IJsselveld 
en Zenderpark ook aan de beurt geko-
men. Alle krokusharten worden ingete-
kend in de kaarten van de mensen die 
het groenonderhoud doen, zodat er 
rekening met ze kan worden gehouden 
in het maaibeleid.  
Een paar namen van de nieuwe krokus-
sen zijn Romance, Grand Maître, Jean-
ne d'Arc en King of the Striped. 
  
Binnenkort nemen we de nieuwe kro-
kusharten op in de IVN wandeling, klaar 
voor het voorjaar als ze gaan bloeien.  
In de IVN Routeapp vind je inmiddels 
meer IJsselsteinse routes, zoals de fruit-
bomenroute, de bomenroute en de 
IJsselbos route.  
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door Billie Twigt 
 
 
 
 
foto: de voorzijde van het 
pakket (Stichting Bisdom van 
Vliet) 
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De inhoud van het pakket dat in de 
volksmond ‘het geheim van Haas-
trecht’ heet, wordt in september 2023 
onthuld. Dan wordt ook uitgebreide 
aandacht aan het 100-jarig jubileum 
van Stichting Bisdom van Vliet be-
steed.  
 
De grote, gevulde, en verzegelde enve-
lop die Paulina Bisdom van Vliet in 1923 
achterliet en 100 jaar dicht moest blij-
ven, kan volgend jaar dan eindelijk zijn 
geheim prijsgeven. 1 juni 2023 is de 
honderdste sterfdag van de erflaatster 
van het huismuseum in Haastrecht dat 
haar naam draagt. Op diezelfde dag 
bestaat Stichting Bisdom van Vliet hon-
derd jaar en mag het pakket waarop 
Paulina Bisdom van Vliet schreef “Niet 
te openen voordat er 100 jaar na mijn 
sterfdag zijn verlopen” worden geo-
pend. Dit zal in de loop van juni gebeu-
ren en de bekendmaking van de inhoud 
volgt dan in september van dat jaar.  
 
Geheim pakket  
Museumbeheerder Marco Bakker: 
“Niemand weet wat in het pakket zit. 
Het kan een brief met een opdracht 
zijn, of persoonlijke documenten. Veel 
mensen zien het pakket als het tweede 
deel van Paulina’s testament, maar dat 
klopt niet. Juridisch gezien is het een 
codicil.”  
Hoewel veel inwoners van Haastrecht 
en andere betrokkenen erg nieuwsgie-
rig zijn naar wat het pakket zal prijsge-
ven, heeft het bestuur van Stichting 
Bisdom van Vliet besloten niet direct na 
1 juni de inhoud te openbaren.  
 
Later onthuld  
Bestuursvoorzitter Ancora Dupain zegt 
dat het bestuur eerst goed wil duiden 
wat Paulina heeft achtergelaten: 
“Paulina heeft Stichting Bisdom van 
Vliet het vertrouwen gegeven zorgvul-
dig met het pakket en haar verzoek tot 

geheimhouding om te gaan. Daarom 
willen we eerst in besloten kring – het 
stichtingsbestuur met een notaris – be-
studeren wat zij voor ons heeft achter-
gelaten”, aldus Dupain.  
Pas later in het jaar, vermoedelijk in 
september 2023, wil het bestuur be-
kend maken wat er in het pakket is be-
waard. Dat is ook het moment dat 
Stichting Bisdom van Vliet uitgebreid 
stil wil staan bij zijn 100-jarig jubileum. 
Naar verwachting komen er veel initia-
tieven uit de Haastrechtse gemeen-
schap om dit jubileum mee te vieren.  
 
Grote invloed  
Stichting Bisdom van Vliet zal zich met 
een klein kernprogramma actief be-
moeien, en veel andere initiatieven 
meer passief steunen. Ancora Dupain: 
“Iedereen is natuurlijk vrij om activitei-
ten te organiseren. Paulina is niet al-
leen van ons.” Paulina liet haar huis 
met volledige inboedel als museum na, 
stichtte theater Concordia als vereni-
gingsgebouw, en haar tuin is de basis 
van wat nu ‘Overtuin Bisdom van Vliet’ 
heet.  
 
Zo heeft Paulina Bisdom van Vliet nog 
steeds grote invloed in Haastrecht. In 
de loop van 2023 zullen meer details 
over het jubileum van Stichting Bisdom 
van Vliet bekend worden. Een commis-
sie, samengesteld uit medewerkers en 
vrijwilligers van het museum, de Over-
tuin, en andere Haastrechtse betrokke-
nen zal het jubileum vorm gaan geven.  

Onthulling ‘Geheim van Haas-
trecht’ in september 2023  
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Plan Boom Utrecht  
Uitdeelactie Kleine Landschapselemen-
ten 27 januari 2023 
Plan Boom Utrecht deelt dit jaar boom-
pjes uit waarmee landschapselementen 
kunnen worden aangelegd!  
 
Op 27 januari worden er op twee loca-
ties in de provincie Utrecht verschillen-
de inheemse boompjes uitgedeeld 
waarmee boeren of andere grondeige-
naren een landschapselement kunnen 
aanleggen. Landschapselementen, zoals 
houtsingels en boomgroepen, spelen 
een belangrijke rol in het karakteristie-
ke Utrechtse landschap.  
 
Helaas is sinds het begin van de 20ste 
eeuw het aantal landschapselementen 
behoorlijk afgenomen – werk aan de 
winkel dus! Lees op de website welke 
landschapselementen er in deze actie 

worden uitgedeeld en hoe je mee kunt 
doen. 
Er is keuze tussen drie elementen: een 
boomgroep, houtsingel en geriefhout-
bosje.  
 
Vrijwilligers: Doe mee met Plan Boom! 
Wil je de handen uit de mouwen steken 
en meehelpen? Wil je helpen bomen te 
planten, heb je een locatie op het oog 
in je eigen omgeving? Individueel of in 
groepsverband? Meld je aan! 
Er worden 10 miljoen bomen in Neder-
land geplant, zo is het plan. Daar is ie-
dereen bij nodig.  
 
Ook jij kunt helpen om je eigen omge-
ving groener en gezonder te maken. 
 
Lees er alles over op planboom.nl.  
Je kunt er ook terecht om te bestellen 
en om je als vrijwilliger aan te melden.  

Gratis geriefbosjes voor grondeigenaren 
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De Nieuwsbrief van  
november 2022 van uitvoer-
der Mourik Infra BV ver-
meldt o.a. het volgende: 

 
 
 
 
foto’s Jan Kooijman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil je via de app op de hoogte 
blijven van de voortgang? Meld 
je dan aan voor de app-groep.  
Via een e-mail naar  
uitvoeringsalmsteke@ 
mourik.com  
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Een van de onderdelen van het grote 
dijkversterkingsproject ‘Sterke Lekdijk’ 
is het deelproject ‘Salmsteke Ont-
kiemt!’. Dit deelproject wordt door 
Mourik Infra BV uitgevoerd. Het pro-
ject heeft heel wat voeten in de aarde, 
maar het resultaat wordt iets om naar 
uit te zien.  
 
Veiligheid  
We doen er alles aan om onze werk-
zaamheden veilig uit te voeren, ook 
voor de omgeving. We streven ernaar 
om de hinder zoveel mogelijk te beper-
ken. Zo gebruiken we bijvoorbeeld een 
lichtsnoer om de brug voor de machi-
nisten te verlichten. Houdt u er reke-
ning mee dat een bezoek aan de bouw-
plaats zonder begeleiding van een 
Mourikmedewerker niet toegestaan is. 
Dit kan zeer gevaarlijke situaties met 
zich meebrengen.  
Helaas merken we dat er geregeld on-
bevoegden binnen de bouwhekken 
rondlopen. De komende periode zal 
hierop worden gehandhaafd door het 
bevoegd gezag. Samen houden we het 
veilig!  
 
Uitgevoerde werkzaamheden  
De afgelopen periode hebben we bui-
ten een bomeneffectanalyse uitge-
voerd, onderzoek gedaan naar de efflu-
entleiding, grondradaronderzoek uitge-
voerd en er is een grote oefening ge-
weest met de nood- en hulpdiensten. 
 
Wortelonderzoek bomen  
Het wortelonderzoek voor de bomen-
effectanalyse is op donderdag 13 okto-
ber uitgevoerd.  

Voor het wortelonderzoek zijn handma-
tig sleuven gegraven. Het graven ervan 
viel niet mee met de vette klei, maar 
uiteindelijk heeft Treevision waardevol-
le informatie verzameld om de rappor-
tage van de bomeneffectanalyse op te 
stellen.  
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door Geertrui Verbraak, 
Platform Duurzaam Montfoort 
 

 
 
 
 
 
 
 
foto: Locoburgemeester Kees 
van Dalen en klimaatburge-
meester  Matthijs Homber-
gen samen met jeugdklimaat-
burgemeester Elin en de kli-
maatraadsleden Anne, Sarah, 
Sjoerd en Nout 
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Het is de laatste dag van augustus en 
vrijwilligers van Platform Duurzaam 
Montfoort en Linschoten steken de 
koppen bij elkaar. Naast de bekende 
activiteiten die op de agenda staan, 
zoals het Repair Café, de energieam-
bassadeurs en de duurzaamheidsprijs 
staat ook de Nationale Klimaatweek 
op de agenda. Klimaatburgemeester 
Matthijs Hombergen heeft zich voor 
het tweede jaar beschikbaar gesteld. 
En, hoe zou het zijn als we daarnaast 
ook een jeugdklimaatburgemeester 
werven? Het spontane idee wordt met 
enthousiasme beantwoord. En zo 
komt het dat in de weken daarna een 
wervingscampagne van start gaat, op 
zoek naar de juiste 
kandidaat. 
 
Spannend! Want zijn 
er inderdaad kinderen 
die zich zorgen maken 
over het klimaat, daar-
voor in actie komen 
én op de zeepkist gaan 
staan? En actueel, 
juist in ons gebied 
waar de verschillende 
perspectieven heel 
zichtbaar zijn of wor-
den in het landschap. 
Waar begrip, verbin-
ding en dialoog meer 
nodig zijn dan ooit. 
Dat vraagt om een open vizier naar el-
kaar, de mogelijke oplossingen en dat 
eenieder daaraan een bijdrage levert. 
Het is een verantwoordelijkheid die 
volwassen generaties hebben, zodat de 
aarde, ons land én deze plek ook 
leefbaar zijn voor de volgende genera-
tie. 
Dat die volgende generatie dat ook 
vindt, blijkt wel. Want uit de zoektocht 
via streekkranten, op de scholen en 
social media ontstaat een gemotiveer-
de klimaatraad met vijf kinderen tussen 
de acht en de elf jaar. Jeugdklimaatbur-

gemeester Elin en de klimaatraad be-
staande uit Anne, Noud, Sarah en 
Sjoerd staan te popelen om samen aan 
de slag te gaan tijdens de Nationale 
Klimaatweek. 
 
Het wordt een inspirerende, energieke 
week, waarin de jeugdklimaatburge-
meester en klimaatraad zich verdiepen 
in mogelijkheden om te werken aan het 
klimaat en anderen inspireren met hun 
eigen ideeën en acties.  
 
De installatie van het klimaatteam luid-
de op 29 oktober de start in van de Na-
tionale Klimaatweek in Linschoten en 
Montfoort. Locoburgemeester Kees van 

Dalen hing Elin de burgemeestersketen’ 
om, gemaakt van allerlei natuurlijk en 
hergebruikt materiaal door Carolien 
Hoogstrate van het Montfoorts Kunste-
naars Collectief. De amulet, gemaakt 
door JHL Keramiek, die de klimaat-
raadsleden ontvingen bevestigde hun 
functie officieel. De kinderen lieten hun 
creatieve herfstwerkstukken zien en 
hun bingokaarten over wat er allemaal 
op te ruimen valt en welke dieren je 
kunt spotten in onze directe omgeving. 
Ze waren erg gewild onder de aanwezi-
gen.  

Succesvolle jeugdklimaattop in Montfoort en Linschoten 

Klimaatactie voor onze toekomst 
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*) Meer informatie over het 
boerenbedrijf kunt u lezen op 
pagina 16 en 17 “Agroforestry 
bedrijf in Montfoort” 
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’s Avonds wandelde de delegatie tij-
dens de Nacht van de Nacht onder lei-
ding van Linschotenkenner Teun Ho-
gendoorn door duister Linschoten. 
Want hoe was het vroeger zonder al 
dat licht en geluid? Wat gebeurde er 
vroeger allemaal in het duister, bijvoor-
beeld tijdens de oorlog? Welke invloed 
heeft het licht in de nacht nu op de na-
vigatie van trekvogels? Kunnen zij de 
weg nog wel goed vinden? Hoeveel kas-
telen stonden hier vroeger, hoeveel 
afval hadden mensen toen en wat deed 
men daarmee? Spannende en leerzame 
verhalen! 
 
Op woensdag hield het klimaatteam 
een brainstorm met hun ‘achterban’, 
bestaande uit andere vrienden en 
vriendinnen. Samen maakten ze grote 
tekeningen boordevol noodzakelijke en 
leuke ideeën over hoe klimaatneutraal 
Montfoort en Linschoten eruit zouden 
zien. Van de A12 als fietspad met bo-
men, extra isolatielagen, geen geld 
maar een ruilmarkt, zonnepanelen, tur-
bowindmolens, enorm veel bloemen, 
bijen en vlinders, een speelbos, voed-
selbos en nog veel meer. De resultaten 
lieten ze de volgende dag zien bij de 
start van de voorlichtingsbijeenkomst 
‘Mijn huis Energiezuinig’ in het Huis van 
Ervaring.  
 
Vrijdag na school werd het druk op het 
Hofplein in Montfoort voor Enjoyclea-
ningup. Bij deze activiteit waaierden de 
kinderen in groepen uit om de straten 
van Montfoort op te ruimen, inclusief 
heel veel sigarettenpeuken. Bovendien 
leerden ze dat niet alleen mensen goed 
afval kunnen opsporen, maar honden 
ook! En zelfs robothonden behoren tot 
de toekomstige mogelijkheden. Daar-
naast maakten de kinderen een reis 

onderwater met een VR experience, 
waar de zee van helder en schoon in 
plasticsoep verandert. Een wake-up call 
voor iedereen om te hel-
pen opruimen wat niet op 
straat of in de natuur 
hoort. 
 
Misschien wel de meeste 
indruk op de jeugklimaat-
burgemeester en klimaat-
raad maakte het bezoek 
aan boerderij Bloemwei-
demelk.nl in Montfoort *) 
op zaterdag 5 november. 
Mogelijk speelden de jon-
ge poesjes en kalfjes daar-
bij een rol. Ramona 
Schalkwijk gaf de rondlei-
ding op dit ‘agro-forestry’ 
bedrijf, waar ze het boe-
renbedrijf en de natuur op 
een bijzondere manier 
met elkaar laat samen-
werken. Dat betekent be-
ter voor de biodiversiteit 
in de omgeving, met en voor mensen in 
de omgeving en plezieriger voor de koe. 
Het eerste kalf is inmiddels geadop-
teerd door een klimaatraadslid!  
 
De week werd daarna afgesloten met 
het planten van een symbolische Kli-
maatboom door het klimaatteam. Het 
einde van een inspirerende, belangrijke 
week. Maar de kinderen gaan ook daar-
na samen door met hun klimaatactie. 
Want Elin maakt zich als jeugdklimaat-
burgemeester zorgen over extreem 
weer en zoals Nout benadrukt “de op-
warming van de aarde gaat te snel en 
dat moet stoppen”. Zich inzetten voor 
het klimaat doen ze graag met nog 
meer concrete activiteiten. Sarah en 
Anne blijven zwerfvuil opruimen en Elin 
liefst ook het afval dat ze vindt in de 
natuur. Sjoerd wil dat er laadkabelgo-
ten in de stoep worden aangelegd.  
 
Het klimaatteam heeft nog veel meer 
ideeën en er is werk aan de winkel. 
Daarbij is het allerbelangrijkst: werken 
aan het klimaat doe je samen. Want 
alleen ga je sneller, maar samen kom je 
verder! 
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