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In deze nieuwsbrief:  

• Bericht van een duo-voorzitter 

• Succesvol weidevogelbeheer in Lopikerwaard 

• Natuurgebied Willeskop wordt waterberging 

• Opnieuw inrichten Noordwesthoek 

• Verbreding van de Lekdijk leidt tot beroering 

• Gericht rivierkreeften wegvangen blijkt 

effectief 

• Nieuwe gasleiding nodig 

• Burgers kopen voor een miljoen euro 27 

hectare aan grasland voor weidevogels in de 

Hoekse Waard 

• Recreatiebankjes 

• Vergroening landschap 

• Meer natuur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bericht van een duo-voorzitter 

De WBL gaat mee met deze tijd. U leest nu onze eerste digitale 

nieuwbrief. Wij informeren u hiermee over actuele onderwerpen die het landschap 

van onze Lopikerwaard betreffen. En zoals u in deze nieuwbrief kunt lezen gebeurt er 

veel. Het uitbrengen van onze digitale nieuwsbrief valt samen met het terugbrengen 

van de frequentie van ons WBL Magazine. Onze onvolprezen Tineke Honkoop legt 

haar taak als hoofdredacteur neer. Gelukkig blijft Jan Kooijman zich inzetten om 

tweemaal per jaar ons magazine tot aan de druk en verzending te blijven 

verzorgen. Lees het volledige bericht hier.  
 

 

 

Succesvol weidevogelbeheer 

Het weidevogelbeheer in de Lopikerwaard vraagt om een betere 

afstemming. In de hooibergschuur van Het Beloken Land in Montfoort kwamen 

woensdag 18 januari jl.  vertegenwoordigers samen van verschillende organisaties die 

zich in de Lopikerwaard bezig houden met weidevogels. Initiatiefnemer Werkgroep 

Behoud Lopikerwaard (WBL) organiseerde de bijeenkomst in de hoop op meer 

samenwerking en begrip voor elkaar. Lees hier meer  
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Natuurgebied Willeskop wordt 

waterberging  

 

 
 

 

Het natuurgebied in Willeskop kan 

veranderen in een lange strook water. 

Als het aan het waterschap 

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden (HDSR) ligt, komt hier een 

waterberging. Als het onder water loopt, 

kan er bij hoosbuien meer dan 200.000 

kubieke meter water opgevangen 

worden. Zo kan het waterschap 

flexibeler het waterbeheer uitvoeren en 

hierdoor wateroverlast in het gebied zo 

veel mogelijk voorkomen. (foto: Linda 

Bosma, zonsondergang in 

Willeskop) Lees hier het hele artikel, incl. 

het projectplan.  
 

 

 

Opnieuw inrichten Noordwesthoek 

(Hollandse IJsselgebied) IJsselstein 

De gemeente IJsselstein, provincie Utrecht en Staatsbosbeheer 

praten over het opnieuw inrichten van de Noordwesthoek van IJsselstein, het 

Hollandse IJsselgebied. Dit gebied zal veranderen in een aantrekkelijk gebied om te 

ontspannen en/of vermaak met bos, open velden en mogelijkheden voor wandelen en 

fietsen én ondernemen.  

Lees hier meer  
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Verbreding van de Lekdijk leidt tot beroering 

De versteviging van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven 

houdt de gemoederen bezig. Het gedeelte bij recreatieterrein Salmsteke bij 

Lopik is het verst op schot. Een gedeelte waar dijkverzwaring, wonen, 

natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan. En die belangen botsen 

soms. 

Lees hier het artikel in het AD  

 

 

 

 

Gericht rivierkreeften wegvangen blijkt 

effectief; waterplanten keren terug 

 

 
 

 

De meerjarige proef met het wegvangen 

van uitheemse rivierkreeften in de 

Krimpenerwaard heeft resultaat. Na 

twee jaar gericht en intensief kreeften 

vangen, groeien er nu weer 

onderwaterplanten in het pilotgebied. 

Dat is goed nieuws voor de 

waterkwaliteit. Lees hier meer   
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Nieuwe gasleiding nodig door 

Lopikerwaard 

De Gasunie gaat zo’n 25 kilometer transportleiding voor hoogcalorisch gas 

graven door de polders van onder meer Vijfheerenlanden, Lopik, IJsselstein en 

Montfoort. Dit is nodig vanwege de afbouw van de gaswinning in Groningen. Lees hier 

het artikel in het AD  
 

 

Gratis inrichtingsplan en bomen voor inwoners die 

hun erf willen vergroenen. Klik hier voor alle info 

van de provincie Utrecht.  

 

 

 

Burgers kopen voor een miljoen euro 27 

ha grasland voor weidevogels  

De burgercoöperatie Land van Ons, dat landbouwgrond koopt om 

insecten, vogels, kruiden en andere dieren meer ruimte te geven, heeft haar oog laten 

vallen op 27 hectare grasland in de polder Cillaarshoek. De 22.000 deelnemers in deze 

coöperatie hebben recent ja gezegd tegen deze aankoop van ruim een miljoen. Na de 

aankoop is het de bedoeling om de percelen, die pal naast het Natura 2000-gebied in 

het Oudeland van Strijen liggen, opnieuw in te richten met meer aandacht voor 

biodiversiteit. Lees hier het artikel in het AD  
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Nog geen lid/donateur? 

Vind je het werk van de WBL van belang en wil je de WBL ondersteunen? 

Meld je dan aan als lid/donateur via onze website.  

 

 

 

 

Recreatie bankjes in de Utrechtse 

natuur 

(door Peter Gruters)  

Sinds eind 2021 is het voor inwoners en 

terreineigenaren mogelijk om recreatiebankjes in de Utrechtse natuur te laten 

plaatsen. Het provinciebestuur van Utrecht introduceert een speciale regeling die dat 

volledig faciliteert, na een voorstel van Provinciale Staten. Er is subsidie aan te vragen 

voor minimaal 2 en maximaal 10 bankjes in het buitengebied langs een wandelroute. 

Met deze regeling hoopt de provincie dat de beleving van de natuur vergroot wordt en 

dat meer mensen gaan wandelen in onze prachtige groene omgeving. Lees hier 

verder.  
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Provincie investeert 700.000 euro in 

vergroening van het landschap 

De provincie Utrecht stelt 700.000 euro beschikbaar voor 

vergroening van het landschap in 16 gemeenten. De subsidie is specifiek bedoeld voor 

de aanleg en het herstel van kleine landschapselementen, zoals bloeiende 

slootkanten, knotbomenrijen en kleine bosjes. Lees hier meer.  
 

 

 

Meer natuur én meer landbouw, het 

kan in de provincie Utrecht 

Nieuwe natuur ontwikkelen en tegelijkertijd meer ruimte voor 

landbouw creëren: Landgoed De Boom in Leusden bewijst dat het kan. Dankzij een 

goede samenwerking tussen de provincie en het landgoed komt daar de komende 

jaren 68 hectare natuur bij én worden de huiskavels van agrarische bedrijven 

vergroot. Lees hier meer.  
 

 

 

 

WBL op Facebook  
 

 

Website WBL  
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