
s t r a t e g i s c h e  v i s i e

K R I M P E N E RWA A R D
naar hernieuwd vertrouwen



“Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder, 
een keur van raadgevers brengt het tot bloei.”
      Spreuken 11:14
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INHOUDSOPGAVE



“Ik ben een stadsmens en heb mijn beste krachten aan de stedelijke ontwikkeling van 
Rotterdam gegeven. De Kop van Zuid is daar wel het meest aansprekende voorbeeld 
van. Maar ik ken ook van nabij de seizoenen van het landelijk gebied. Tijdens 
mijn opleiding tuin- en landschapsarchitectuur heb ik alle lagen doorlopen en ben 
stedenbouwkundige in de praktijk geworden. Ik heb geleerd wat ambtelijk werken 
in een grote stad is, en hoe je moet omgaan met de politiek en haar besluitvorming. 
Met die ervaringen heb ik voldoende bagage om integraal te kunnen denken en 
processen aan te kunnen sturen en het leukste van alles, te realiseren.

Nu wonen wij in Berkenwoude en hebben een kleine bessenkwekerij. Zomers 
verkopen wij bessen aan klanten. Ze komen niet alleen van om de hoek, maar nu 
de elektrische fiets steeds populairder wordt, ook uit de stedelijke omgeving van 
Rotterdam. In de Krimpenerwaard is het ’s avonds nog echt donker. En toch ben ik in 
een halfuurtje in het centrum van Rotterdam. Als we samen willen werken aan een 
duurzame toekomst van de Randstad moeten we de tegenstelling tussen stad en 
land kleiner zien te maken, dat is mijn vaste overtuiging. En dat kan.

Enkele jaren geleden is door onze regering de term participatiesamenleving bedacht. 
Dat was een antwoord op de bezuinigingen in de zorg. Ik vind het wel een typisch 
stadse uitdrukking, omdat we dat in het landelijk gebied van oudsher al doen. Je 
helpt je buren als dat nodig is. In mijn projecten is participatie net zo belangrijk 
als de inhoud. Het levert niet alleen draagvlak voor plannen op. Open participatie 
brengt mij op nieuwe ideeën, die we samen kunnen maken. Toen bedacht ik me: 
Waarom ga ik dat ook niet doen voor de toekomst van de Krimpenerwaard? Want de 
nieuwe fusiegemeente Krimpenerwaard en de bestaande, ondernemende gemeente 
Krimpen aan den IJssel kunnen nog wel wat hulp gebruiken, zo dacht ik. Hulp in de 
zin van strategisch advies. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en mijn idee als 
burgerinitiatief gepresenteerd. Aan de twee gemeenten en aan de provincie Zuid-
Holland. En aan mijn buren en andere ondernemers in de Krimpenerwaard. Dat viel 
in goede aarde en ik kreeg financiële ondersteuning om specialisten in te kunnen 
huren. Maar ook om de goede mensen zitting te laten nemen in een onafhankelijke 

Waardcommissie. Het werken met een ‘Waardcommissie’ is vernieuwend voor een 
gebiedsproces. De rol van de Waardcommissie was breed en vooral bedoeld om aan 
te jagen, te inspireren, uit te dagen en verbindingen te leggen met de omgeving. 
En dat hebben de leden meer dan eens gedaan. Ik dank daarvoor Jaap Smit, Sybilla 
Dekker, Chris Kalden en Wim Kuijken die mij de vrijheid gaven om te pionieren en mij 
soms waarschuwden als ik te snel wilde gaan. 

De Krimpenerwaard is een uniek proefgebied door de vraagstukken die er spelen. Ik 
heb een mooie tocht met nieuwe vergezichten achter de rug. Ik hoop dat u, als u dit 
leest, ook zin krijgt om te reis door de Krimpenerwaard mee te maken” . 

Prof. Riek Bakker
Initiatiefnemer en een betrokken inwoner van de Krimpenerwaard
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Het proces om te komen tot een strategische visie Krimpenerwaard is ontstaan 
vanuit het initiatief van een inwoner uit Berkenwoude. Beide gemeenten in 
de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland reageerden positief. Een 
onafhankelijke Waardcommissie onder leiding van de Commissaris van de Koning 
werd de opdrachtgever. Als de langetermijnvisie succesvol is, kan deze als voorbeeld 
dienen voor andere gebieden in het Groene Hart. In die zin is het project ook een pilot. 
Werken aan een Strategische Visie Krimpenerwaard gaat volgens deze principes:

Eenvoudiger, efficiënter en beter
Het proces is open en transparant gevoerd, voor de inwoners van het gebied en 
de overheden. Het project is integraal, kijkt naar de samenhang tussen sectoren, 
thema’s en partijen en is gebiedsgericht.

Zekerheid en dynamiek
Meer en meer moeten overheden kunnen ‘loslaten’, kunnen ‘vasthouden’ en 
‘verbinden’. Loslaten om uit te nodigen tot nieuwe initiatieven en ontwikkelingen 
en daar de ruimte voor te geven. Vasthouden aan maatschappelijke waarden, zodat 
het algemeen belang nooit in gevaar komt. Dit algemeen belang kan een andere 
richting zijn, dan waar de Krimpenerwaard nu op af koerst. De zorg voor nieuwe 
verbindingen is voor de publieke sector van groot belang, aangezien de samenleving 
horizontaler en minder voorspelbaar is geworden.

Ruimte voor duurzame ontwikkeling
De visie is toekomstgericht en stimuleert het proces naar een duurzame 
Krimpenerwaard. Welke keuzes zijn daar voor nodig? Om die keuzes makkelijker te 
maken is gewerkt met de methodiek van drie vergezichten, die elk een denkbare 
toekomst voor de Krimpenerwaard verbeelden.

Ruimte voor regionale verschillen
Het gebied is veelzijdig en kent vele verschillen, die ruimte moeten krijgen en elkaar 
gaan aanvullen. De visie kijkt naar het hele gebied en biedt daardoor juist kansen 
en ruimte voor verder profilering van de verschillende kernkwaliteiten van beide 
gemeenten.

Tijdige participatie belanghebbenden
Het visieproces geeft veel ruimte voor interessante ideeën, wensen en initiatieven 
voor de toekomst. Het gaat om veel ontmoetingen met burgers, bedrijfsleven, boeren, 
maatschappelijke organisaties et cetera om van elkaar te leren door ervaringen uit 
te wisselen. Deze zijn bijeengebracht, gebundeld en uitvoeringsgericht gemaakt. Zo 
ontstaat er meer draagvlak, betere inhoud en dus meer kwaliteit en bereidheid van 
partners om zich te willen inzetten in de uitvoering.

De strategische visie heeft ervoor gezorgd dat er sprake is van een gezamenlijk 
wenkend perspectief op de toekomst van de Krimpenerwaard. Gezamenlijk van 
gemeenten, provincie, inwoners, boeren en ondernemers

In de visie worden alle ontwikkelingen in het licht van duurzaamheid geplaatst. 
Eerst zijn we gaan divergeren: per sector zijn ‘toekomstrichtingen’ opgesteld, 
voor de landbouw, voor de natuur, voor bodem-dijken-water, voor de economie 
en infrastructuur en voor de samenleving. Vervolgens zijn we gaan convergeren. 
Daarvoor is de methode van vergezichten: we brengen die sectorale uitkomsten 
van de richtingen met elkaar in verband en stellen ons de vraag: wat willen we wel 
en wat willen we absoluut niet? En is het haalbaar? Parallel hieraan hebben we 
oplossingen en dilemma’s voorgelegd aan experts en participatiegroepen. Tot slot is 
een integratieslag naar de Uitvoeringsagenda gemaakt, tussen NU en 30 JAAR.
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Een rijke opbrengst

Toen ik aan het proces begon, had ik nooit gedacht dat het Eindrapport zo’n rijk 
palet aan dromen, verwachtingen en kansen zou opleveren. Het enthousiasme van 
de deelnemers werkte aanstekelijk. Tegelijk constateer ik dat er veel wantrouwen 
is over de motieven van ‘de ander’.  Daarom heb ik deze Visie ook als ondertitel 
meegegeven: ‘naar hernieuwd vertrouwen’. Er zijn overheidsregelingen die ooit 
langs democratische weg tot stand zijn gekomen. Maar veel van die regels passen 
niet (meer) bij de beleving van burgers of ondernemers. Als dat vertrouwen weg is, 
wordt beleid vaak gezien als een herhaling van zetten, met veel beweging maar geen 
verandering. Dat moet en kan anders. En daar hoop ik met deze Visie een bijdrage 
aan te leveren.

Opbouw Visie

Bij een Visie hoort een ambitieniveau. In onze aanpak hebben we drie vergezichten 
geschilderd. Het zijn mogelijke toekomstschetsen van de Krimpenerwaard. Het 
eerste Vergezicht, “Het is toch goed zo?”, gaat uit van het behoud van bestaande 
kwaliteit en het vertrouwen dat er niet veel hoeft te veranderen. De opvatting die 
bij dit Vergezicht hoort, is dat het beleid of de afspraken die gemaakt zijn een prima 
uitgangspunt vormen voor een goede toekomst in de waard. Bijna alle ondernemers, 
inwoners en boeren die aan de participatie hebben meegedaan, kiezen niet voor deze 
schets. Voor hen is anticiperen op krimp absoluut geen optie. Hun ambitieniveau ligt 
hoger. Vergezicht 2, “De schouders eronder”, schetst een toekomst met een sterke 
inzet op de eigen economie en een actieve aanpak op duurzaamheid. “Een brede 
blik”, het derde Vergezicht, zet in op sterkere relaties met de stedelijke omgeving 
door de unieke kwaliteiten van het gebied aan te bieden in ruil voor ‘gunsten’. Het 
overgrote deel van de participanten kiest voor 2 of 3.

Het meest uitgebreide deel van de Visie bestaat uit acht thema’s die voor de toekomst 
van de Krimpenerwaard cruciaal zijn: Waterveiligheid, Bodemdaling, Economie, 

Landbouw, Natuur, Mobiliteit, Wonen en Voorzieningen en Energietransitie. We 
behandelen bij elk thema eerst “Wat speelt er?”. Vervolgens schetsen we per thema 
drie tot vier bouwstenen. Bouwstenen zijn denkbare oplossingsrichtingen voor een 
thema. De laatste stap is het relateren van de ruim twintig bouwstenen aan de drie 
Vergezichten. Deze methodiek is passend om gevoel te krijgen voor het door de 
participanten gewenste ambitieniveau. Ook wordt op deze manier voldoende ruimte 
voor een overzichtelijk debat overgelaten. De Visie is immers geen blauwdruk voor 
de toekomst waar je ja of nee tegen moet zeggen, maar een manier van inspireren 
op weg naar een vitale en duurzame Krimpenerwaard. 

Na deze schakering van mogelijkheden worden vervolgens de adviezen van de 
participanten (ondernemers, inwoners en (jonge) boeren) gepresenteerd. De 
adviezen van ondernemers en inwoners zijn vooral gebaseerd op de tussentijdse 
presentaties en de discussies daarover. Bovendien bevatten de adviezen naast het 
ambitieniveau van Vergezichten 2 en 3 ook tal van concrete voorstellen waarmee 
al een begin zou kunnen worden gemaakt. Overigens zijn in de bijlage nog meer 
voorstellen te vinden, die op het spreekuur naar voren zijn gekomen. 

De kracht van het initiatief met burgerparticipatie is dat het oplossingsgericht is. 
De vraag die gesteld wordt is: “Wat willen we en hoe kunnen we dat bereiken?” 
in plaats van “waarom kan dit niet?” Het is bijzonder om te zien dat participanten 
op een genuanceerde manier omgaan met conflicten. Een voorwaarde voor 
geslaagde participatie is dat je op een hoffelijke manier met elkaar omgaat. Goede 
omgangsvormen leidt tot wederzijds vertrouwen voor nu en later. Dat is in de 
participatie begonnen.

De Visie besluit met een overzicht van zogeheten mee-koppelkansen om strategisch 
gewenste oplossingen te realiseren. Door koppelingen aan te brengen tussen 
verschillende agenda’s en dito belangen is de realisatiekans groter dan alleen via 
een en dezelfde beleidssector op resultaat uit te zijn. 
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Onderliggende stromen

Langetermijnperspectief
Het overgrote deel van de banen in de private sector in de Krimpenerwaard is te 
vinden in de maakindustrie en in de transport- en logistieke sector. De landbouw, 
die 80% van het grondgebied inneemt, en de recreatie zijn samen slechts goed voor 
6% van de werkgelegenheid. Het hart van het bedrijfsleven wordt gevormd door 
familiebedrijven met personeel dat een groot arbeidsethos kent. Die bedrijven 
leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Werkgevers en werknemers 
nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in de vorm van deelname aan 
het verenigingsleven, de cultuur, de zorg etc. Anders gesteld, het bedrijfsleven is 
(nog) een van de hoekstenen van de samenleving in de Krimpenerwaard en levert 
een belangrijke bijdrage aan de zo gekoesterde normen en waarden en manier van 
doen. Bovendien zijn er opmerkelijk innovatieve bedrijven in de Krimpenerwaard die 
cruciaal zijn voor de toekomst van de economische sector. Ze lopen er alleen niet zo 
mee te koop. 

Investeren vraagt om een langetermijnperspectief. Het bedrijfsleven wil en kan alleen 
investeren als zo’n perspectief er is. Dat is ook de reden waarom het bedrijfsleven 
financieel heeft meegedaan aan de Visie.  

Bereikbaarheid en infrastructuur
Voor nagenoeg iedereen zijn de (ontbrekende) schakels in de infrastructuur een 
probleem. Dat gevoel concentreert zich op de Algerabrug. Ondernemers verwachten 
dat de kansen van de gunstige ligging van de Krimpenerwaard worden verzilverd. De 
centrale ligging van de waard in de Randstad, onder de rook van de Rotterdamse 
haven, omringd door goede infrastructuur. De Krimpenerwaard is daar echter niet 
fijn op aangesloten en dat doet bedrijven ook weer twijfelen of ze hier wel goed 
zitten en geen verkeerde investeringen doen. Op zich willen ze blijven, want ze zijn 
gehecht aan de Krimpenerwaard. Maar ze verlangen eindelijk eens resultaat als het 
gaat om de bereikbaarheid. 

Een betere bereikbaarheid dicteert de samenleving om te vuur en te zwaard te 
vechten tegen krimp en alle effecten die daarmee samenhangen.
We hebben gezien dat de afgelopen zestig jaar de infrastructuur van, in en naar de 
Krimpenerwaard bijna niet is veranderd. Voor welk vergelijkbaar deel van de Randstad 
geldt dat ook? Wij konden het niet vinden. Natuurlijk is er de nationale systematiek 
van het MIRT. Maar het duurt lang voordat je daar aan de beurt bent. We zijn op 
zoek gegaan naar versnellingsmogelijkheden, die goedkoper en sneller kunnen. Die 
zijn ook eerder bedacht, maar altijd in het moeras van de besluiteloosheid gezakt. 
Dat moet en kan anders. 

Zoals zo vaak is het ook een kwestie van gunnen, voor wat hoort wat en/of naar voren 
komen, je bekend maken, vertellen wat je voor een ander kunt betekenen en wat je 
daarvoor terugverwacht. Met andere woorden: samen optrekken eneensgezind op 
pad om de urgente problemen op te lossen.

Samenwerking tussen publieke partijen onderling en met private partners. Samen 
ook op pad. Het moet afgelopen zijn met het geklaag van de private sector over de 
geringe samenwerking in het publieke domein en andersom. De initiatiefnemer van 
het rapport ‘De kracht van de Krimpenerwaard’, de Rabobank, heeft aangegeven alle 
mogelijke steun aan de uitvoering van de Visie te geven. 

Nieuwe natuur
Bij de start van ons initiatief hebben wij beloofd geen besluitendie in uitvoering zijn 
opnieuw ter discussie te stellen. De ecologische zone van de gebiedsovereenkomst 
is in uitvoering, terwijl het natuurdeel nog moet. Het dilemma waar we tegenaan 
lopen, is dat de aanleg nog wel zal lukken, maar dat het onderhoud afhankelijk blijft 
van subsidies. Bovendien speelt er de vraag wat voor soort natuur er wordt gemaakt. 
Opvallend is de klacht van de boeren dat er wel een Stuurgroep is, maar dat zij daar 
niet volwaardig in zitten. En dan wordt het voor de boeren lastig om zicht te hebben 
en mee te werken aan duurzame, houdbare oplossingen. 
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Mee-koppelen moet
Alle acht thema’s zijn relevant. De meeste hebben mee-koppelkansen. Maar er is 
een thematiek waar de samenleving met overheden en bedrijven direct mee kan 
starten: de energietransitie en klimaatadaptatie. Bouwstenen hiervoor zijn er 
te over. Niet alleen in tekst, maar ook met inspirerende voorbeelden, vooral van 
elders in deze visie. Hier liggen enorme kansen voor de bedrijven, de landbouw, de 
inwoners en de politiek om de mooie Krimpenerwaard ook over dertig jaar vitaal én 
duurzaam te laten zijn.   
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A rich yield

When I started the process, I never thought the Final Report would turn out to be 
such a rich palette of dreams, expectations and possibilities. The enthusiasm of the 
participants was contagious. At the same time, I noted that there is a lot of distrust 
about the motives of “the other”. Therefore, I subtitle this Vision with: “To Renewed 
Trust”. There are government regulations that came about democratically. But 
many of these rules do not apply to the experience of residents and entrepreneurs 
(anymore). When trust is no longer there, policy is often seen as a repetition of 
moves, with a lot of movement but no change. This can and must be done in a 
different way. And I hope to contribute to this new way with this Vision.

Structure of the vision

The Vision’s introduction consists of three perspectives: the future outlines of 
the Krimpenerwaard. The first perspective, “It’s fine just the way it is”, is based 
on maintaining the existing quality and the confidence that there is no need to 
change much. Statements such as “policies or agreements that have been made, 
are an excellent starting position for a good future” fit this perspective. Almost all 
entrepreneurs, residents, and farmers who joined the participation groups do not 
choose this perspective. For them, anticipating population decline is absolutely no 
option. Their level of ambition is higher. Perspective 2, “Buckle down”, outlines a 
future with a strong focus on the region’s own economy and an effective approach to 
sustainability. “A broad view”, the third perspective, focuses on stronger relationships 
with the urban environment, by offering the urban environment unique qualities 
of the Krimpenerwaard in exchange for ‘favours’. The majority of the participants 
choose perspective 2 or 3.

The extensive part of the Vision consists of eight themes that are crucial for the 
future of the Krimpenerwaard: Flood Control, Subsidence, Economy, Agriculture, 
Nature, Transport, Housing and Facilities, and Energy Transition. For each theme, we 

first describe what’s happening at the moment. Next, we outline a theme with three 
to four “building blocks”. Building blocks are possible solutions for a theme. The final 
step in the Vision is relating the twenty building blocks to the three perspectives. 
This method suits getting a right feel of the participants’ ambition level. The method 
also gave plenty of room for an organised debate. This Vision is not a blueprint for 
the future where participants get to say “yes” or “no” to, but it is a way to inspire 
towards a vital and sustainable Krimpenerwaard. 

After displaying all these possibilities, the recommendations of the participants 
(entrepreneurs, residents, and (young) farmers) are presented. The recommendations 
of the entrepreneurs and residents are mainly based on the presentations that were 
held and the discussions that followed. The recommendations not only show an 
ambition level of perspective 2 and 3, but they also show specific suggestions of 
which the first steps towards realisation could be made. There are many more of 
these suggestions in the Appendix, stemming from the “consultation hour” that Riek 
Bakker held every two weeks. Everyone there was welcome to share their ideas in a 
short conversation with her. 

The strength of the initiative is the fact that it focuses on solutions, combined with 
citizen participation. The question that is asked throughout is: “What do we want 
and how can we achieve this?” instead of “why isn’t this possible?” It’s extraordinary 
to see that participants handle conflicts in a very balanced way. One of the terms 
for successful participation is treating each other with respect and politeness. The 
right manners lead to mutual trust for now and later. This is what started during the 
participation. 

The Vision ends with an overview of so-called “linking opportunities”. Linking 
opportunities is a strategic way to achieve the desired outcomes. By linking different 
agendas and interests, the chances of something being realized are greater than 
wanting results by solely focusing on one and the same policy domain. 
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Under the surface

Long-term perspective
The majority of jobs in the private sector of the Krimpenerwaard can be found 
in the manufacturing industry and the transport and logistics sector. Agriculture, 
which occupies 80% of Krimpenerwaard’s territory, together with recreation account 
for only 6% of employment. The heart of the economy in the Krimpenerwaard is 
family business, consisting of people that have a strong work ethic. These local 
companies contribute greatly to society. Employers and employees take their social 
responsibility by participating in local clubs and organizations, culture, healthcare, 
etc. In other words, business is (still) one of the cornerstones of the society in the 
Krimpenerwaard and contributes significantly to the cherished values and way of 
living. Moreover, there are remarkably innovative businesses in the area that are 
crucial for the future of the economic sector. They’re just not very fond of bragging 
about it. 

Investments require a long-term perspective. Businesses only can and will invest if 
there is a long-term perspective to begin with. That is also the reason why the local 
business community supported the Vision financially. 

This long-term perspective emerges throughout the Vision and is important 
for answering the question: “how do we make it happen?” The text below is a 
brief example of the mindset of residents and entrepreneurs on issues that they 
experienced as very important for the future of the Krimpenerwaard.

Accessibility and infrastructure
For almost everyone in the Krimpenerwaard, the (missing) links in the local 
infrastructure are a problem. That feeling concentrates on the Algera Bridge. 
Entrepreneurs expect to exploit possible chances because of the convenient location 
of the Krimpenerwaard. It is located in the Randstad, nearby the Port of Rotterdam, 
and surrounded by good infrastructure. The area itself, however, is not properly 

connected to this surrounding infrastructure. This makes entrepreneurs doubtful: 
is the Krimpenerwaard a good place to have my business and are the investments 
I’m making worth it? On the other hand, they want to stay in the area because 
they’re so attached to it. Either way, they long to finally see changes when it comes 
to accessibility. 

A better accessibility dictates society to fight against population decline and all the 
effects that are associated with it. We have seen that in the last sixty years, the 
infrastructure of the Krimpenerwaard almost hasn’t changed at all. Where in the 
Randstad is this also the case? We couldn’t find it. Of course, there is a multiannual 
framework for infrastructure, spatial development and transport (MIRT) by the 
national government. But the wait is long. We looked for ways to speed up the 
process that are cheaper and quicker. This had been tried before, but it always ended 
up in a quagmire of indecision. This can and must be done in a different manner.

As it often is the case, the realisation of Visions like these is a matter of granting, 
quid pro quo and/or stepping forward, making yourself known and telling others 
what you can do for them and what you expect in exchange. In other words: solving 
urgent problems together with one mind. The times of wailing about the lack of 
cooperation in the public domain and vice versa should be over. The initiator of the 
report “De Kracht van de Krimpenerwaard” (“The Power of the Krimpenerwaard”), 
the Rabobank, has said to give all possible support for the realisation of the Vision.

New nature
When starting the initiative, we promised that we wouldn’t discuss policy that is 
already being implemented. The ecological zone of the “Gebiedsovereenkomst” is 
carried out, while the development of nature still needs to be done. The dilemma 
we face is that, although the creation of this new nature does not pose a problem, 
its maintenance will remain dependent on government subsidisations. Moreover, 
the question of what kind of nature should be created arises. farmers have a 
striking complaint: there is a management/steering group for this, but they are not 
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represented fully by it, which makes it difficult for the farmers to be insightful in and 
cooperate for sustainable opportunities concerning this issue.

Linking opportunities must be done
All eight themes are relevant. Most of these themes can be linked to each other 
by looking at the linking opportunities. But governments and businesses can start 
on one of the themes right away: Energy Transition. There are more than enough 
building blocks for this theme. These are not only described in the main part of 
the Vision, but also in the examples that are shown throughout the document. This 
theme creates huge opportunities for business, agriculture, residents, and politics to 
support the beautiful Krimpenerwaard in (still) being vital and sustainable in thirty 
years. 
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De Krimpenerwaard is een in de provincie Zuid-Holland gelegen veenweidegebied in 
het Groene Hart, dat wordt omsloten door de Hollandse IJssel, de Lek en de Vlist (de 
formele gemeentegrens ligt een kleine kilometer ten oosten van de Vlist). ‘Krimp’ 
betekent rivierbocht, en een ‘waard’ is een geheel door rivieren omgeven stuk 
land. Het gebied dat nu Krimpenerwaard heet, wordt voor het eerst in documenten 
vermeld in het jaar 944. Dorpen en steden in de Krimpenerwaard zijn Krimpen 
aan den IJssel, Schoonhoven, Bergambacht, Stolwijk, Ammerstol, Haastrecht, 
Berkenwoude, Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek, Vlist, Gouderak en Ouderkerk 
aan den IJssel. Sinds 1 januari 2015 valt bijna de hele streek onder de gemeente 
Krimpenerwaard (uitgezonderd de gemeente Krimpen aan den IJssel en het gebied 
rond Stolwijkersluis, dat bij de gemeente Gouda behoort). Het nationale landschap 
Het Groene Hart heeft een beschermde status en levert belangrijke bijdragen aan 
het woon- en leefklimaat en het natuurlijke klimaat van de Krimpenerwaard zelf én 
van de stedelijke gebieden in de haar omringende Randstad.

De gemeente Krimpenerwaard ontstond in 2015 door de samenvoeging van de 
gemeenten Nederlek, Ouderkerk, Vlist, Bergambacht en Schoonhoven, die eerder 
samenwerkten onder de naam K5-gemeenten. De sterke oriëntatie van de gemeente 
Krimpen aan den IJssel op Rotterdam leidde ertoe dat zij buiten de samenvoeging 
bleef. Krimpen heeft ruim 29.000 inwoners, de Krimpenerwaard iets minder dan 
55.000. Het totaal van bijna 85.000 inwoners is vergelijkbaar met dat van steden als 
Hilversum, Amstelveen of Hengelo. 

DRIE VERGEZICHTEN

Inwoners
Gemeente Krimpen aan den IJssel 29’091 inwoners op 895 hectare
Gemeente Krimpenerwaard  54’800 inwoners op 16’130 hectare
Inwonersdichtheid   5 inwoners per hectare

Oppervlakte
Totaal oppervlak   170 vierkante kilometer (17’025 ha)
Agrarisch    13’314 ha (78 %)
Bebouwd en verkeer   1’651 ha (10%)
Bos en natuur    443 ha (2,5%)
Recreatief    392 ha (2,5%)
Water     1’225 ha (7%)
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De basis voor ons denken is gebaseerd op het rapport ‘De Kracht van de 
Krimpenerwaard’. Daarin is voor 2025 een toekomstperspectief geschetst, op basis 
van extrapolatie van trends, van interviews en workshops. Onze visie plakt er nog 
eens 20 jaar aan vast en heeft als tijdhorizon 2045. Maar eerst het perspectief van 
‘De Kracht’ van de hand van de Rabobank: 

“De Krimpenerwaard is een kwalitatief hoogwaardig onderdeel van de Randstad 
en West- en Midden-Nederland, dat zich op basis van authentieke kwaliteiten en 
kenmerken onderscheidt binnen dit deel van het land. De combinatie van traditionele 
waarden en een moderne invulling moeten het gebied onderscheiden. Door in te 
spelen op de authentieke eigenschappen in de economie van deze tijd. 

Deze authenticiteit is bewaard gebleven door de weinige dynamiek in het verleden. 
Het aanbod sluit hier toeristisch en recreatief op aan door te profileren op dichtbij, 
veilig en betrouwbaar. Dit zorgt voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. 
Het woningaanbod is afgestemd op haar inwoners inclusief de daarbij horende 
regelgeving. Wonen op het platteland is weer in en jongeren willen zich er vestigen. 
Senioren kunnen langer zelfstandig blijven wonen door passende woningen en hulp 
op afstand. 

Het voorzieningenniveau is op peil gebleven, door het sterke aanbod in 
onderscheidende detailhandel en een goed georganiseerd aanbod voor de 
dagelijkse boodschappen. De sociale betrokkenheid van de inwoners zorgt voor een 
gemakkelijke transitie in het sociaal domein. Er zijn duidelijke keuzes gemaakt in 
functiescheiding, waardoor de historische structuren hersteld zijn en de kernen hun 
grandeur terug hebben gekregen. De verbinding tussen stad en land verloopt nu 
natuurlijk. Het westelijke deel heeft zich ontwikkeld tot een aanvullende werkplaats 
en de ontsluiting met de randstad is sterk verbeterd. In het centrale en oostelijke 
deel is een bio-based economy ontstaan, met lokale energie opwekking en efficiënte 
productie van producten. De Krimpenerwaard is een kwaliteitsmerk”.      

Om tot dit toekomstperspectief te komen wordt in de ‘Kracht van de Krimpenerwaard’ 
ingezet op het verbeteren van eigenschappen in het gebied die nu een negatieve 
invloed hebben op de ontwikkeling van het gebied. Daarnaast door het behouden 
en waar mogelijk versterken van de positieve eigenschappen van het gebied. 
Onderstaande figuur toont de kansen voor de Krimpenerwaard. In het rapport wordt 
onderscheid gemaakt tussen eigenschappen op gebied van people, planet en profit. 

DRIE VERGEZICHTEN

Bijdrage aan duurzaamheid per eigenschap: aangrijpingspunten voor beïnvloeding en interactie
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Het opstellen van een strategische visie voor de Krimpenerwaard is een complexe 
opgave. De gesprekken hierover bestrijken een grote variatie aan onderwerpen, van 
bodemdaling tot verkeer en van economische ontwikkeling tot energietransitie. Het 
uitzetten van een goede koers kan alleen zorgvuldig gedaan worden wanneer bekend 
is hoe het gebied zich wil ontwikkelen. Cruciaal is daarom de vraag: ‘Wat voor gebied 
wil de Krimpenerwaard zijn?’ Het antwoord op deze vraag dient gegeven te worden 
door de inwoners, boeren, ondernemers en bestuurders van de Krimpenerwaard. In 
de Strategische Visie worden drie verschillende toekomstbeelden, drie ‘vergezichten’, 
toegelicht. Deze vergezichten helpen definiëren welke keuzes gemaakt moeten 
worden om de gewenste toekomst te bereiken.

De drie vergezichten van de Krimpenerwaard zijn als volgt:

‘Het is toch goed zo?’ beschrijft hoe de Krimpenerwaard er over dertig jaar uit zal zien 
op basis van bestaand beleid. Dit vergezicht gaat uit van het behoud van bestaande 
kwaliteiten en het geloof deze in de toekomst vast te kunnen houden. Om dit doel 
te bereiken zijn geen radicale veranderingen nodig en wordt vastgehouden aan de 
uitvoering van gemaakte afspraken.

Het tweede vergezicht ´De schouders eronder’ laat zien hoe de Krimpenerwaard zich 
kan ontwikkelen wanneer het sterk inzet op ontwikkeling van de eigen economie en 
op een actieve aanpak voor waterveiligheid, bodemdaling en klimaat. Er zijn grote 
kansen om het gebied verder te ontwikkelen en die dienen aangegrepen te worden.

In ‘Een brede blik’ wordt de Krimpenerwaard gezien als actief onderdeel van de regio. 
De Krimpenerwaard ligt op een strategische plek in de Randstad. Deze gunstige ligging 
biedt kansen voor ontwikkeling waar nog te weinig gebruik van wordt gemaakt. Door 
unieke kwaliteiten aan de regio aan te bieden, krijgt de Krimpenerwaard het recht 
om gunsten terug te vragen.

Het werken aan meerdere toekomstbeelden heeft bijgedragen aan de ontwikkeling 
van deze strategische visie. Ten eerste heeft het ons met een open blik naar de 
toekomst van de Krimpenerwaard laten kijken, zonder in een vooropgesteld 
stramien vast te lopen. Het heeft bovendien bijgedragen aan het participatietraject 
dat ondersteuning bood aan het opstellen van deze visie. De drie vergezichten gaven 
ons de kans om de verbanden tussen de onderwerpen te ontdekken.

Ieder van de drie vergezichten biedt kansen en uitdagingen. De toekomst van de 
Krimpenerwaard zal niet volledig overlappen met één van de drie vergezichten, 
maar een smeltkroes worden van alle drie. 

DRIE VERGEZICHTEN
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Het is toch goed zo?

De schouders eronder

Met brede blik
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DRIE VERGEZICHTEN

“De Krimpenerwaard is een prachtig gebied met open veenweidelandschap, dat zal 
je werkelijk nergens anders vinden. Een fietstocht over de Lekdijk of langs boerderijen 
en tiendwegen, prachtig toch? Bovendien wordt er hard gewerkt, een arbeidsethos 
als hier vind je nergens. Dat komt natuurlijk door de gemeenschap die we met elkaar 
vormen: iedereen werkt graag hard voor elkaar. Ik weet dat we dicht bij de grote stad 
liggen, maar wat hebben wij daar nou helemaal mee te maken? Ik geniet meer van 
de rust die we hier hebben.

Kortom, hier in de Krimpenerwaard hoeft niet zoveel te veranderen. We hebben het 
al goed. Ik zou graag willen dat de Krimpenerwaard de komende jaren net zo mooi 
blijft als het nu is.”
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“Hoe mooi de Krimpenerwaard is, hoef je mij niet te vertellen. Dat neemt niet weg 
dat bepaalde dingen zullen veranderen, het blijft niet altijd zoals het nu is. Ik zie 
langzaamaan steeds minder jonge mensen hier en vraag me weleens af wie hier 
over een paar decennia de economie draaiende moet houden. Ook op het gebied van 
duurzaamheid zouden we hier wat mij betreft iets ambitieuzer mogen zijn.

De weg vooruit behoeft volgens mij geen drastische veranderingen, er is hier immers 
al zoveel kwaliteit aanwezig. Maar wat als we nu gezamenlijk de schouders eronder 
zetten, beter met elkaar samenwerken en proberen er iets van te maken? Gelukkig 
zie ik genoeg initiatieven om me heen van ambitieuze ondernemers. Die aanwezige 
werklust, samen met de al aanwezige landschappelijke kwaliteiten, moeten we toch 
beter kunnen benutten om dit gebied straks nog net zo mooi te laten zijn?”
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“Weet je wat de Krimpenerwaard zo bijzonder maakt? Het feit dat zo’n mooi 
groengebied zo dicht bij de grote stad ligt. Ik blijf het raar vinden dat die stedelingen 
niet vaker langskomen om hier het groen en de rust op te zoeken. Ik denk dat als wij 
dat slim aanpakken, de Krimpenerwaard er alleen maar mee kan winnen. Wat als 
we onze natuur en recreatieve mogelijkheden verder zouden ontwikkelen? En als dit 
gebied eindelijk eens op de kaart komt vanwege die heerlijke streekproducten van 
hier? Als we dat voor elkaar krijgen, misschien zouden we dan eindelijk een nieuwe 
brug gebouwd kunnen krijgen. Dat zou een ongelooflijke boost geven aan onze 
economie! Ik denk dat het tijd wordt dat de Krimpenerwaard haar blik wat verbreedt 
en zich ambitieuzer opstelt ten opzichte van de regio.”
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Er zijn acht, voor de toekomst van de Krimpenerwaard heel belangrijke thema’s: 
waterveiligheid, bodemdaling, economie  / werk, landbouw, natuur, mobiliteit, wonen 
/ voorzieningen en energietransitie. Elk thema kent zijn eigen uitdagingen. Iedere 
uitdaging heeft meerdere oplossingsrichtingen, deze noemen we ‘bouwstenen’. 

Waterveiligheid
De Krimpenerwaard wordt omgeven door de rivieren de Lek en de Hollandse IJssel. 
Zowel de locatie van het gebied als klimaatverandering maken de Krimpenerwaard 
kwetsbaar voor overstromingen. De Lekdijk is daarom in de afgelopen jaren 
versterkt naar 1/10.000 niveau, de IJsseldijk staat hetzelfde te wachten in de 
komende jaren. Ondanks dat de dijken daarmee op orde komen, blijft er een (kleine) 
kans op overstromingen en een noodzaak voor evacuatie. Een evacuatiestrategie 
voor de Krimpenerwaard is voor een goede lange-termijn visie onontbeerlijk. De 
aankomende versterking van de IJsseldijk maakt het misschien mogelijk zaken te 
combineren waar deze integrale visie ideeën voor aandraagt.

Bodemdaling
De bodem van de Krimpenerwaard zakt op dit moment met een snelheid van 1 à 2 
centimeter per jaar, wat grote financiële gevolgen heeft in de komende decennia. 
Deze kosten komen voornamelijk voort uit mogelijke instorting van gebouwen en 
infrastructuur. Daarnaast vormt de bodemdaling ook een serieus aandeel van de 
nationale CO2-uitstoot.

Economie en werk
Hoewel de landbouw verreweg de meeste ruimte gebruikt, vormt het slechts een 
klein deel van de werkgelegenheid. Grotere sectoren, zoals de maakindustrie en 
transportsector, moeten concurreren met bedrijven op strategische posities in de 
Westelijke Randstad of op kortere afstand van de grote logistiek corridors.

Landbouw
De Krimpenerwaard bestaat voornamelijk uit monoculturele landbouw, gericht 

op grootschalige melkproductie. Grote schommelingen in melkprijzen resulteren 
in een onzekere toekomst voor de agrarische sector, waarin schaalvergroting het 
enige antwoord lijkt terwijl de fysieke omstandigheden in de Krimpenerwaard hier 
grenzen aan stellen. Er wordt op kleine schaal geëxperimenteerd met alternatieven, 
zoals agro-toerisme, extensieve en biologische landbouw en de ontwikkeling van 
streekproducten.

Natuur
De grootschalige, intensieve landbouw heeft nadelige gevolgen voor de biodiversiteit 
en weidevogelpopulatie. Er wordt daarom door de provincie nieuwe natuur 
ontwikkeld en in samenwerking met lokale boeren wordt gewerkt aan het vergroten 
van de biodiversiteit.

Mobiliteit
De infrastructuur van de Krimpenerwaard is grotendeels gelijk gebleven in de 
afgelopen zestig jaar. Ondanks een solide structuur leidt de beperkte hoeveelheid 
verbindingen met de regio tot enkele serieuze knelpunten. Ook op het gebied van 
openbaar vervoer en recreatie blijft de Krimpenerwaard achter.

Wonen en voorzieningen
De bevolking van de Krimpenerwaard zal de komende jaren flink vergrijzen, 
ontgroenen en op termijn langzaam krimpen. Het gebied is daarom door het Rijk 
aangewezen als anticipeerregio. De woningvoorraad en het voorzieningenniveau 
zullen, wanneer er niet wordt ingegrepen, steeds minder goed aansluiten bij de 
demografische opbouw.

Energietransitie
Nederland heeft zich gecommitteerd aan de klimaatdoelen van Parijs, maar 
de aanpak in de Krimpenerwaard staat nog in de kinderschoenen. Zowel het 
provinciaal als gemeentelijk beleid resulteert niet in serieuze maatregelen om de 
energieconsumptie en –productie te verduurzamen.
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Continue dijkversterkingen nodig
Door klimaatverandering nemen de verwachte hoogwaterstanden toe: rivieren 
voeren meer water, buien zullen intensiever zijn en de zeespiegel stijgt. In de 
Krimpenerwaard, laaggelegen, omringd door rivieren, en kampend met bodemdaling, 
heeft waterveiligheid de aandacht. Ten opzichte van de huidige situatie zal de norm 
voor overstromingsbescherming strenger worden. Een dijkdoorbraak bij de Lek of de 
Hollandse IJssel zou immers niet alleen gevolgen hebben voor de Krimpenerwaard, 
maar ook voor Dijkring 14, de dicht bebouwde Randstad. 

In de voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden is er daarom gekozen voor 
het perspectief Toekomstbestendige Rivierdijken, waarbij de dijken van de Lek 
(Krimpenerwaard en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) en de Hollandse IJssel 
een nieuwe norm krijgen (overstromingskans 1:10.000 jaar). Ten oosten van het 
Amsterdam-Rijnkanaal loopt deze ‘Sterke Lekdijk’ (Waterschap Stichtse Rijnlanden) 
door tot aan de Utrechtse Heuvelrug (Project Centraal Holland).
In deze gebieden is het van belang bij de keuzes in de ruimtelijke inrichting rekening 
te houden met de waterveiligheidsopgave op lange termijn en vice versa. Daarmee is 
te voorkomen dat toekomstige dijkversterkingen tot hoge maatschappelijke kosten 
of grote weerstand leiden. Dat vereist langetermijnbeleid voor ruimtelijke inrichting 
en bouwen.

De Lekdijk van de Krimpenerwaard is voor een groot deel reeds versterkt; voor de 
dijken van de Hollandse IJssel wordt nu de opgave (KIJK) in een plan uitgewerkt. 
Door de dichte bebouwing op en langs de dijk is dijkversterking een complexe 
opgave. De Hollandse IJssel houdt zijn bijzondere positie in de nieuwe dijkring: het 
blijft tot Gouda een open rivier, vanwege de belangen voor scheepvaart en ecologie. 
Daarom moeten de dijken aan beide zijden van de Hollandse IJssel versterkt worden 
als een primaire kering. Het is de verwachting van o.a. het Hoogheemraadschap dat 
in de toekomst (2030-2070) nieuwe klimaatscenario’s leiden tot nieuwe wensen tot 
versterking van de dijken. We kunnen stellen dat de dijken ook in de toekomst van 
tijd tot tijd versterkt zullen moeten worden.

Evacuatieroutes niet genoeg capaciteit
Een dijk is zo sterk als de zwakste schakel. Doordat enkele dijkvakken volgens de VNK2-
studie in 2011 (deels gebaseerd op verouderde gegevens) een veiligheidsniveau 
hadden van 1/100, werd de overstromingskans van de gehele Krimpenerwaard 1/100, 
terwijl men in de huidige opgave mikt op een overstromingskans van 1/3000. Dit is 
nu in de praktijk en in de theorie hersteld, maar desondanks zou je nooit alleen uit 
moeten gaan van preventie, maar ook een strategie moeten hebben voor evacuatie 
in het geval van een overstroming. Zeker ook omdat de overstromingsdiepte van 
de Krimpenerwaard aanzienlijk is. Hier is al langer aandacht voor, zij het slechts 
beperkt. In de studie over dijkring 14, ‘Certainty of uncertainty in evacuation’, 
wordt geconcludeerd dat we in geval van een dijkdoorbraak in de lagere delen van 
de Randstad maar beter de zolder of de dijk op kunnen: ‘verticaal evacueren’ in 
vaktermen. Een horizontale evacuatie, het gebied uit, kost naar verwachting 2-3 
dagen tijd door de beperkte capaciteit van de  huidige snelwegennet t.o.v. het 
aantal inwoners. Voor de Krimpenerwaard is dit niet heel anders met slechts drie 
serieuze wegen het gebied uit: de Algerabrug, de N207 bij Gouda en de N210 bij 
Schoonhoven. Het doet de vraag rijzen: als er een calamiteit is in de Krimpenerwaard 
waarbij een dijk doorbreekt, of een calamiteit dreigt en preventieve evacuatie aan 
de orde is, hoe komen de inwoners dan het gebied uit? De Veiligheidsregio Hollands 
Midden probeert hier antwoorden op te vinden via het Project Water en Evacuatie.

Wateroverlast
De Krimpenerwaard kan niet altijd water afvoeren naar de Hollandse IJssel, omdat 
deze in natte tijden regelmatig aan zijn maximale afvoercapaciteit zit; er zijn namelijk 
veel polders naast de Krimpenerwaard die het overtollige water lozen via de 
Hollandse IJssel. De wateroverlast die het gevolg is van de beperkte afvoercapaciteit 
zorgt voor economische schade in de landbouw.
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WATERVEILIGHEID wat speelt er?



Voor de Krimpenerwaard is er in het Deltaprogramma voor gekozen om de Lekdijk van Rotterdam tot en met de 
Utrechtse Heuvelrug te versterken en het achtergelegen gebied van de Krimpenerwaard, de Lopikerwaard en de 

omgeving van de stad Utrecht in een hoger beschermingsniveau op te nemen. De Hollandse IJssel blijft tot aan 
Gouda een open rivier waardoor deze dijken ook in de toekomst een primaire kering zijn.

Rivieren voeren meer water af, de zeespiegel stijgt en in de regio komen hevigere buien en droogtes voor. 
Anticiperend daarop worden de normen bepaald voor de waterveiligheid en de nodige dijksterktes; afhankelijk van 

het klimaatscenario in meer of mindere mate.
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De diepteligging van de polder bepaalt de overstromingsdiepte. In het noordelijk deel is dat tot 4 meter diep, 
rondom de Vlist 2 meter en in Krimpen ongeveer 3,5 meter. In een geval van overstroming is het, zeker in de diepe 

delen, belangrijk dat er een droge, hoge vluchtplek is op loopafstand voor verticale evacuatie (groene stippen).
(bron: www.basisinformatie-overstromingen.nl)

Onder meer in de VNK2 in 2011 (Veiligheid Nederland in Kaart) is de opgave voor de versterking van de Hollandse 
IJsseldijk opgetekend. Op dit moment is de verkenning aan de gang. Vanwege de vele bebouwing op en rondom de 
dijk is de opgave ingewikkeld te realiseren. De Lekdijk voldeed op het moment van de toetsing niet volledig, maar is 

inmiddels versterkt en voldoet naar verwachting aan de nieuwe toetsingsronde. 
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Bij een waarschuwingsperiode van één dag kan maar 10% van de mensen geëvacueerd worden of zich evacueren. Bij 
twee dagen waarschuwingsperiode is dit 75% van de mensen. Echter, de kans op een onverwachte evacuatie is 40%, op 

een waarschuwingsperiode van één dag 50% en op een waarschuwingsperiode van twee dagen 25%.  
In deze studies is een evacuatie van het vee nog niet meegenomen.

(bron: www.basisinformatie-overstromingen.nl)
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De veranderende omstandigheden voorblijven

Het veranderende klimaat maakt handelen 
noodzakelijk, vertelt de Voorzitter van de Unie 
van Waterschappen Hans Oosters. Wat moeten 
we doen voor een klimaatbestendig Nederland?

Dweilen met de kraan open
Op 2 juni 2016 viel er in een paar uur tijd zestig 
millimeter regen in Boxmeer. Deze hoeveelheid 
valt normaal gesproken in een hele maand. Straten kwamen blank te staan en ook 
landbouwgrond liep onder. De gemeente en het waterschap hebben alles op alles 
gezet om de schade zoveel mogelijk te beperken. Het was echter dweilen met de 
kraan open. Het weerbericht opende die avond met de veelzeggende zin: “Welkom 
in het klimaat van morgen.”

De hoosbuien die het KNMI pas had voorspeld voor 2050 vallen nu al en 2016 was 
het warmste jaar ooit gemeten. Als we niets doen is het zeker dat we tot 2050 ruim 
71 miljard euro schade als gevolg van wateroverlast en langdurige droogte tegemoet 
zien. Het veranderende klimaat maakt handelen noodzakelijk.

Snelle verduurzaming
Dat het klimaat verandert, merken de waterschappen al decennia in hun dagelijks 
werk. Dijken moeten sneller worden versterkt, er moet meer ruimte worden gecreëerd 
voor overtollig water en droogte wordt intensiever bestreden. Wij passen ons in een 
steeds hoger tempo en tegen stijgende kosten aan de klimaatveranderingen aan.
Tegelijkertijd is het belangrijk dat we ervoor zorgen dat de schadelijke effecten van de 
klimaatverandering niet nog groter worden. Dat vraagt om een snelle verduurzaming 
van de economie en de samenleving. Waterschappen nemen vergaande maatregelen 
om bij te dragen aan een energieneutraal, klimaatbestendig en circulair Nederland.

Dit doen zij bijvoorbeeld door energie en grondstoffen te winnen uit afvalwater 
en kou en warmte uit het oppervlaktewater te halen. Of door het creëren van 
waterbergingen in de stad en in landelijk gebied. Daarbij is het erg belangrijk om 
samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers 
op zoek te gaan naar slimme oplossingen voor een klimaatbestendig Nederland.

Aanpassen in samenleving
Gemeenten, provincies en waterschappen willen, in de onlangs gepresenteerde 
Investeringsagenda Naar een duurzaam Nederland, een gezamenlijke bijdrage 
leveren aan de ingrijpende en kansrijke opgaven voor Nederland op het gebied van 
de energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie.

We vragen het Rijk, bedrijven, organisaties en burgers mee te doen in de regionale 
organisatie, uitvoering en financiering. Er is immers regionale uitvoeringskracht 
nodig om deze nationale opgave aan te pakken.

Het succesvol aanpassen van de leefomgeving  staat of valt met draagvlak in de 
samenleving. Voor veel mensen lijkt de urgentie van klimaatverandering nog niet 
groot.

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat twee procent van de 
Nederlanders zich zorgen maakt over de klimaatverandering. Het vergroten van die 
bewustwording moet wat mij betreft een nationaal speerpunt zijn.

WATERVEILIGHEID wat speelt er?
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Nederland in 2050 klimaatbestendig en 
waterrobuust

Per 1 februari jongstleden is Wim Kuijken 
herbenoemd als Deltacommissaris. Dit betekent 
dat hij ook de komende jaren verantwoordelijk is 
voor de waterveiligheid van ons land en dat hij 
zal moeten zorgen voor voldoende zoet water.

De noodzaak van het Deltaprogramma
Nederland is een laag gelegen land, dat wil zeggen dat we kwetsbaar zijn voor 
overstromingen. Bijna 60 procent van ons land kan onder water komen te staan. 
Dan hebben we het dus ook over de Randstad, waarin de vier grootste steden een 
deel van het economisch centrum van ons land liggen.

Zo’n ramp moeten we zien te voorkomen. Dit kan alleen door met z’n allen voorbereid 
te zijn op een hogere zeespiegel, hogere rivierafvoeren, stortbuien, maar ook op 
lage rivierafvoeren, droogte en verzilting.

In het Deltaprogramma maken we jaarlijks plannen om Nederland te beschermen 
tegen water en te zorgen voor voldoende zoet water. Ook bij de ruimtelijke inrichting 
van ons land houden we rekening met de verandering van het klimaat en de extremen 
van het weer.

Rol van het Deltaprogramma in de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS)
Ik geef u het voorbeeld van vorig jaar. Toen hadden we een warmterecord in 
januari, hevige wateroverlast midden in de zomer en een hittegolf in september. 
Het weerbeeld gaf in 2016 volop signalen dat het klimaat verandert en de extremen 
toenemen. In het Deltaprogramma proberen we ons land in 2050 klimaatbestendig 
en waterrobuust te krijgen. We bedenken geen maatregelen na een ramp, maar 
proberen een ramp te voorkomen.

In de NAS gaat het om een klimaatbestendige aanpak over de volle breedte van de 
sectoren. Zo kijkt de NAS bijvoorbeeld ook naar de gevolgen voor natuur, voedsel en 
gezondheid.
Een groot deel van de adaptatieopgave, die samenhangt met waterveiligheid, 
zoetwaterbeschikbaarheid en de dreigingen als gevolg van wateroverlast, hitte, 
droogte en de gevolgen van eventuele overstromingen, maakt deel uit van het 
Deltaprogramma. Zo hebben de in het Deltaprogramma samenwerkende partijen 
afgesproken deze dreigingen met urgentie op te pakken. Dit zal leiden tot een 
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat dit jaar op Prinsjesdag verschijnt. Alleen als we 
het beste uit de waterwereld en de ruimtelijke ordening met elkaar verbinden komen 
we tot robuuste oplossingen. Het is mijn ambitie om met elkaar zulke oplossingen 
te realiseren zodat ons land in 2050 zó is ingericht dat ze de extremen van de natuur 
veerkrachtig kan blijven opvangen. 

WATERVEILIGHEID wat speelt er?

“We bedenken geen 
maatregelen na een 
ramp, maar proberen 
een ramp te voorkomen.”

“Dit kan alleen door met z’n 
allen voorbereid te zijn.”



Maatwerk in dijkversterking
Door de dichte bebouwing op en langs de dijken is dijkversterking een complexe 
opgave. Het beleid van het Hoogheemraadschap en de Provincie is er op gericht 
ruimtelijke kwaliteit te verbinden met waterveiligheid. Dit betekent dat elke 
dijkversterking maatwerk is: het houdt rekening met de aanwezige bebouwing, 
beplanting, op- en afritten en landschappelijke en ecologische waarden. Hiertoe 
wordt de dijk soms binnendijks, soms buitendijks verzwaard, deels verhoogd op 
of naast de kruin, worden steunbermen aangebracht en technische maatregelen 
genomen zoals damwanden. In sommige gevallen is er echt geen ruimte voor 
dijkversterking en wordt bebouwing verwijderd en vervangen door bebouwing op 
een andere plek.

Multifunctionele dijken
Sinds de Deltacommissie in 2008 het idee van multifunctionele dijken introduceerde, 
is er een veelheid aan ideeën gelanceerd, de een vernieuwender dan de ander. 
Het lijkt echter zeker voordelen te bieden om dijken niet langer te zien als een 
enkelvoudig grondlichaam dat water keert, maar te zoeken naar meekoppelkansen. 
Door de dijk breder en vele keren sterker te maken, en hier tegelijk nieuwe functies 
aan te koppelen, wordt de veiligheid vergroot en ontstaan nieuwe kwaliteiten. Ook 
kan deze extra sterke dijk zeer goed dienen als vluchtplaats én evacuatieroute in 
geval van een dijkdoorbraak, hetgeen in overeenstemming is met nieuwe inzichten 
en het grote belang van verticale evacuatie. 

Nieuwe evacuatieroutes
Om er voor te kunnen zorgen dat inwoners de Krimpenerwaard op tijd kunnen 
verlaten in het geval van een (preventieve) evacuatie, kan een extra ‘uitgang’ van 
de Krimpenerwaard via een extra brug uitkomst bieden. Door een zorgvuldige 
plaatsing kan hier tevens een economische impuls voor het gebied uit ontstaan: 
nieuwe woningbouw of bedrijvigheid (mee te nemen in het model van capaciteit van 
vluchtwegen) die profiteert van de nabijheid van een aansluiting op een snelweg, 
zoals de A20 of de A16.

Compartimentering
Door compartimenteringsdijken aan te leggen in de Krimpenerwaard kunnen bij 
een eventuele overstroming bewoonde gebieden beschermd worden. Omdat deze 
nieuwe dijken in het landelijk gebied aangelegd kunnen worden, is ruimtegebrek 
niet zo’n bezwaar en kunnen flauwe dijken worden gemaakt. Die kunnen als 
landschapselement beplant worden en zo landschappelijke en ecologische waarde 
toevoegen. Tevens kunnen ze dienen als hoogwatervluchtplaats en/of hoog en droog 
gelegen evacuatieroute naar een (nieuwe) brug het gebied uit.

Als een hoge waterstand dijkring 14 met 8,5 miljoen inwoners bedreigt, is het denkbaar 
dat dunner bevolkte delen geïnundeerd worden. Dit zou de Krimpenerwaard kunnen 
overkomen. In zo’n situatie is een gecompartimenteerde Krimpenerwaard een 
uitkomst.
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Een compartimenteringsdijk wordt midden in de Krimpenerwaard aangelegd. Deze dijk heeft geen functie behalve 
wanneer de waard overstroomd of geïnundeerd wordt om water te bergen ter bescherming van drukbevolkte 

delen van de Randstad. Door de compartimenteringsdijk te voorzien van zeer flauwe taluds kan het naastliggende 
grondgebruik ook op de dijktaluds doorgang vinden. Door de dijk te beplanten met bomenrijen en struweel kan de 

dijk een ecologische verbinding vormen.

Een multifunctionele dijk wordt hoger en breder gemaakt dan nodig voor de veiligheidsnormen, zodat een dijk 
ontstaat die voor een zeer lange termijn grote veiligheid biedt. Door andere functies, zoals hoog en droog gelegen 

woningbouw, mee te koppelen ontstaan extra geldstromen die deze extra robuuste dijk mogelijk maken.

De rivierdijken zijn veel bebouwd en ombouwd en dijkversterking is een opgave waar veel maatwerk aan te pas 
komt. Versterkingen kunnen binnendijks of buitendijks plaatsvinden, zijn soms technische maatregelen zoals 

damwanden, en op delen moet bebouwing verwijderd worden waarbij de eigenaar gecompenseerd wordt op een 
nieuwe locatie.
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geplaatst. Ook is de dijk 
op  drie plaatsen  verlegd. 
Tot slot is de dijk nu ook 
een Klimaatdijk: voorbereid 
voor klimaatveranderingen, 
stijging van de rivierstanden 
en voor bodemdaling in 
veenweidegebied. Dat maakt 
nu zelfs woningbouw mogelijk 
op de dijk.

Voor het project is een 
aantal panden gesloopt. 
Deze worden opvijzelbaar 
herbouwd, zodat ze bij een 
toekomstige dijkverbetering 
niet opnieuw hoeven te wijken. 
De woningen hebben nu een 
extra sterke fundering, die is 
voorzien van stalen buispalen 
met een betonnen plaat, 
welke eenvoudig opgekrikt kan 
worden.

BOUWSTEEN:
MAATWERK

Het dijkversterkingsproject 
Kinderdijk-Schoonhovenseveer 
(KiS) is meerdere malen in de 
prijzen gevallen vanwege de 
slimme inzet van bestaande 
en innovatieve oplossingen. 
Hierdoor was er minimaal 
overlast voor bewoners en 
bedrijven. De veiligheid van de 
omgeving is weer gewaarborgd 
voor de komende jaren. 

Meerdere technieken 
zijn ingezet om de dijk te 
versterken: zo zorgen extra 
grond aan de rivierzijde en 
betonnen diepwanden voor 
betere stabiliteit van binnenuit. 
Waar dit niet mogelijk was, zijn 
damwanden en palenwanden 
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dijkversterking
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BOUWSTEEN:
KLIMAATDIJK

Het dorp Streefkerk aan de 
Lek heeft een primeur in 
Nederland: de aanleg van een 
zogenoemde klimaatdijk. Wat 
deze dijk bijzonder maakt, 
is dat de dijk extra hoog en 
breed is gemaakt. Daarmee 
is de dijk vele malen sterker 
dan de veiligheidsnorm. De 
dijk is nu bestand tegen de 
verwachte waterpeilstijging 
over een periode van meer 
dan 100 jaar. Dat maakt de 
oplossing duurzaam voor de 
langere termijn. Doordat de 
klimaatdijk zo stevig is, is er in 
de toekomst zelfs woningbouw 
op mogelijk. 

Die stevigheid is bereikt door 
achter de bestaande dijk in 
Streefkerk een nieuwe dijk te 
construeren over een lengte 
van 200 meter. De oude en 
de nieuwe dijk zijn vervolgens 
samengesmolten tot één dijk 
van 40 meter breed. 

Het project is onderdeel 
van het succesvolle dijk-
versterkingsproject Kinderdijk-
Schoonhovenseveer. 
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klimaatdijk



Het Dakpark: één grote, 
groene ontmoetingsplek

kinderen is het park een groot 
feest: er zijn allerlei workshops 
en er is een grote speeltuin. 
Daarnaast is ‘waterspektakel’ 
een centraal thema in het 
park, wat zowel kinderen 
als ouders aanspreekt. Even 
bijkomen van al het plezier 
kan in het restaurant of ‘s 
avonds met een barbecue 
tijdens zonsondergang.

Ook na de realisatie wilden 
bewoners blijvend invloed 
hebben en zijn er verschillende 
vrijwilligersteams opgericht. 
Zo worden de tuinen 
onderhouden door de 
Groengroep, zorgen schapen 
dat het gras ‘gemaaid’ 
wordt en zijn er gidsen en 
toezichthouders. 

Foto Vitibuck Architects,
ontwerp speeltuinloge Vitibuck Architects

BOUWSTEEN:
MULTIFUNCTIONELE DIJK

Wat te doen als de eigenaar van 
een gebied bedrijfsruimten wil 
realiseren, terwijl de bewoners 
graag een park willen? 
Juist, dan is het grootste 
dakpark van Europa creëren 
dé oplossing! Ongeveer 
15 jaar geleden betekende 
een bewonersinitiatief in 
Rotterdam de start van 
het park. Gedurende alle 
bouwfasen hebben bewoners 
veel inspraak gehad in het 
proces.

Dat heeft geresulteerd in 
een veelzijdig park op 9 
meter hoogte, wat direct een 
prachtig uitzicht geeft over 
de stad en de haven. Voor 
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BOUWSTEEN:
COMPARTIMENTERINGS-
DIJK

In Nederland liggen al diverse 
compartimenteringsdijken, 
vaak voormalige zeedijken, 
boezemkaden, kanaaldijken 
en keringen langs voormalige 
regionale rivieren. De 
Westfriese Omringdijk is 
een voorbeeld hiervan: 
oorspronkelijk beschermde 
de dijk droogmakerijen; nu 
is het een 126 kilometer lang 
monument  in het landschap 
van Noord-Holland. De dijk 
verbindt historische steden 
en leidt bezoekers langs 
het weidse landschap met 
unieke vergezichten. Op en 
langs de dijk is er een divers 
aanbod aan arrangementen  
met voor ieder wat wils. Er 
zijn verschillende wandel- 
en fietsroutes met culinaire 
en culturele tussenstops. 
Ook kan er van het uitzicht 
worden genoten vanuit de 
auto of op geheel unieke 
wijze vanuit de paardentram. 
Voor waterliefhebbers kan 
er ook een tocht over water 
worden gemaakt. Aan het 
eind van de dag is er keuze uit 
verschillende accommodaties: 
van kamperen bij de boer tot 
luxe bed&breakfasts. 
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Westfriese Omringdijk - een 
126 km lang monument



De Nederlandse laagveengebieden zijn ontstaan in zoetwatermoerasgebieden 
waarin plantenresten slechts deels afgebroken konden worden in het zure water. 
Het organisch materiaal hoopte zich op tot veenkussens van meters dikte. Vanaf de 
elfde eeuw kwamen ontginningen op gang waarbij via sloten de kussens werden 
ontwaterd en het turf werd afgegraven om gebruikt te worden als brandstof. 
Deze ontginningen gebeurden in karakteristieke rechte verkavelingen die nu nog 
herkenbaar zijn. Het veenweidegebied is één van de goed bewaarde historisch 
gegroeide cultuurlandschappen van Nederland.

Versnelde bodemdaling
Gedurende de eeuwen werd het veen ontwaterd zodat het als hooi- en weideland 
gebruikt kon worden en klinkte het enkele millimeters per jaar in. Vanaf de jaren 50 en 
60 werd het gebruik intensiever om de agrarische productie van de melkveehouderij 
te verhogen, waardoor de bodemdaling versnelde tot enkele centimeters per jaar. 
Er werd tot 60 cm onder maaiveldniveau ontwaterd, omdat voor de intensieve 
melkveehouderij voldoende drooglegging van belang is. Dan kunnen machines 
gedurende het hele jaar de weide berijden om gras te oogsten, mest uit te rijden en 
kunnen koeien de weide betreden zonder deze te vertrappen. Het nadeel van deze 
drooglegging is dat veen oxideert en de bodem zakt. Hierbij komen broeikasgassen 
vrij (2-3% van de Nederlandse uitstoot in CO2-equivalenten komt van het veenweide-
areaal). Ook wordt het waterbeheer duurder en ingewikkelder en verzakken 
infrastructuur en gebouwen. Deze gevolgen worden groter in de toekomst, wanneer 
de zomers warmer en droger worden.

Op delen, vooral in het noordelijk deel, is zelfs nog dieper ontwaterd door 
individuele agrariërs met een eigen pomp, waardoor de bodemdaling verdubbelde. 
Hierdoor stroomt het water door de waard nu van zuid naar noord en zijn er veel 
kleine hoogteverschillen en waterstandsverschillen in de Krimpenerwaard, wat het 
peilbeheer en het tegengaan van bodemdaling ingewikkeld maakt.

Hoge kosten en overlast
Bodemdaling leidt tot hoge kosten voor het onderhoud en herstel van huizen 
en infrastructuur: wegen, riolering, dijken. Op schaal van Nederland gaat het 
in het landelijk gebied om 0,8 tot 2,0 miljard euro en in het stedelijk gebied 
om 1,7 tot 5,2 miljard voor infrastructuur en minimaal 16 miljard euro voor 
funderingsherstelkosten van bebouwing. Hierbij komen nog kosten voor aanpassing 
van het watermanagement: het waterschap volgt met het waterpeil de gewenste 
functies. Doordat de waterstand gerelateerd is aan de dalende bodem, is diepere 
ontwatering nodig en moet de pompcapaciteit van de gemalen omhoog. Als gevolg 
hiervan stijgen de kosten voor ontwatering en moeten dijken zelfs hoger worden. Met 
de verwachte klimaatverandering worden meer en hevigere buien en wateroverlast 
voorspeld. Met piekbuien en lange regendagen bedreigt de wateroverlast de diepe 
delen van het veenweidegebied.
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Gevolgen van bodemdaling in een schematische doorsnede uiteengezet: naast milieuschade ontstaan grote kosten 
in het herstellen van verzakking van infrastructuur en bebouwing en wordt de waterveiligheidsopgave lastiger.

Bodemdaling in de Krimpenerwaard van 1984 tot 2002. Duidelijk te zien is hoe sommige delen sneller dalen dan 
andere delen. Bij ongewijzigd beleid in peilindexatie zet deze trend door.
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Het rapport ‘Dalende bodems, stijgende kosten’ van het Planbureau van de 
Leefomgeving uit 2016 ziet drie oplossingsrichtingen voor de bodemdaling van 
het veenweidegebied: onderwaterdrainage, peilfixatie en functieverandering door 
vernatting.

Onderwaterdrainage
Onderwaterdrainage maakt het mogelijk om agrarisch grondgebruik van het 
veenweidegebied te combineren met een hoge waterstand. Literatuuronderzoek 
laat zien dat met onderwaterdrainage een ontwatering van 35 tot 45 cm dezelfde 
betreding toelaat als een ontwatering van 60 cm zonder onderwaterdrainage. 
Voor het tegengaan van bodemdaling is een gemiddelde ontwatering van 30 
cm het meest effectief. Afhankelijk van grondwaterstromen is 50% reductie van 
bodemdaling haalbaar. Bij veengebieden met een toplaag van klei kan bodemdaling 
zelfs gestopt worden. De onderwaterdrainage zorgt ervoor dat er in droge zomers, 
wanneer de veenoxidatie het hevigst is, water het veenpakket in stroomt. In natte 
periodes ontwateren de drains, waardoor de weide toegankelijk blijft voor machines 
en vee. De drains worden 10 tot 20 cm onder het slootwaterpeil aangebracht, 
om de 4 tot 6 meter haaks op de kavelrichting. Om onderwaterdrainage in een 
gebied goed te laten werken is voorraadvorming nodig, opdat in de zomer water 
in het veenpakket gevoerd kan worden en in de winter het water dat uit de pakket 
stroomt op te kunnen vangen, zonder dat het zijn omgeving belast. Groot voordeel 
van onderwaterdrainage is dat de agrarische functie van het veenweidegebied 
behouden kan blijven, terwijl de bodemdaling aanzienlijk wordt teruggedrongen. 
Een nadeel van deze oplossing is het kostenaspect: het aanbrengen van een 
nieuw drainagesysteem is een kostbare ingreep. Daarnaast bestaat de kans dat 
onderwaterdrainage teveel mest lekt naar het oppervlaktewater. Daarom is het 
Hoogheemraadschap vooralsnog geen voorstander van onderwaterdrainage. Ook 
in de MER Natuuropgave Krimpenerwaard (2010) wordt dit bezwaar genoemd. 
Onderzoekers van Alterra hebben beargumenteerd dat het waterkwaliteitsvraagstuk 
kan worden opgelost. Naast het waterkwaliteitsvraagstuk speelt natuurlijk het 
kostenaspect van deze dure ingreep een rol in de trage introductie van de techniek. 

Peilfixatie
Als besloten wordt het waterpeil niet verder te verlagen (peilfixatie), neemt de 
veenbodemdaling af, hetgeen na verloop van tijd resulteert in vernatting. Dit leidt 
enerzijds tot opbrengstderving voor de landbouw en anderzijds tot mogelijkheden 
voor natuurontwikkeling. De baat van deze maatregel zit vooral bij de natuur, in de 
reductie van broeikasgassen, minder herstelkosten als gevolg van bodemdaling en 
minder problemen bij de ontwatering. Doordat deze maatregel geleidelijk vernat 
over decennia, kunnen huidige functies zich aanpassen aan de geleidelijke vernatting. 
Hierdoor is de beperking van de bodemdaling echter ook geleidelijk en gaan CO2 
uitstoot en bodemdaling nog een tijd door.

Functieverandering door vernatting
Door actief te vernatten, wordt bodemdaling vrij snel een halt toegeroepen. 
Dit heeft wel grote gevolgen voor de aanwezige functies, die zich zullen moeten 
aanpassen. Mogelijkheden zijn extensiveren van de landbouw, het overstappen op 
natte landbouw, of op overgaan naar natuurontwikkeling. 

Extensieve landbouw
Landbouwbedrijven zullen zich moeten aanpassen aan de veranderende fysische 
omstandigheden en moeten overgaan naar een extensieve bedrijfsvoering door 
bijvoorbeeld een lagere veebezetting, minder hoge mestgift en maaibeheer dat 
rekening houdt met de broedseizoenen van weidevogels. Om bestaansrecht te 
behouden, is het vermarkten van producten tegen hogere marktprijzen van belang 
voor de extensieve melkveehouderij (bijvoorbeeld door biologisch te gaan boeren of 
door streekeigen producten te leveren). Vernatting, waarbij het peil niet meer wordt 
geïndexeerd, is gunstig voor flora en fauna en voor vermindering van de CO2-emissie 
door veenoxidatie. Hierbij kan ook gedacht worden aan biologische landbouw of 
andere melkveerassen. Dit draagt in alle gevallen positief bij aan een gevarieerder 
landschap met meer biodiversiteit. Dit zijn ook de gebieden waar juist de kansen 
liggen om de doelen rond weidevogels te halen.
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Onderwaterdrainage maakt het mogelijk om met een hogere grondwaterstand toch een goede productie van gras 
en toegankelijkheid voor vee en machines te behalen. Door de hogere grondwaterstand neemt de bodemdaling met 

ongeveer de helft af.
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Natte landbouw
Een nog weinig gangbare agrarische activiteit is de natte landbouw, ook wel 
paludicultuur genoemd. Dat zijn teelten die goed gedijen onder natte condities of 
plasdrascondities. Voorbeelden zijn rietland, lisdodde, veenmos en de teelt van 
cranberry’s. Ook kan het een optie zijn de ontwikkeling van veenmos weer op gang 
te brengen. In monoculturen is de soortenrijkdom in het algemeen beperkt, maar 
bij een gevarieerde aanleg en een mozaïek van ruigtes, broekbossen, hooilanden 
en ongemaaid rietland kan een divers landschap met rijke biodiversiteit worden 
gecreëerd. Daarbij valt de bodemdaling terug van enkele centimeters naar enkele 
millimeters per jaar, zijn er inkomsten en levert het gebied een redelijke bijdrage aan 
de ecologie.

Natuurontwikkeling
Extensivering van het landgebruik leidt tot een hoge diversiteit in flora en fauna. Hierbij 
valt te denken aan een afwisseling van hooilanden, rietlanden, meren, moerassen, 
broekbossen en extensief beheerde graslanden waar geregeld vee wordt ingeschaard. 
Deze vorm van exploitatie levert niet meer op dan het voorkomen van verdroging en 
het behouden van een goede waterkwaliteit. Deze manier van landgebruik biedt 
een basis voor een bijzonder rijk landschap en een hoge biodiversiteit. Bodemdaling 
kan afgeremd worden; er kan weer veen aangroeien  en biomassa legt koolstof vast. 
Het is duidelijk dat deze vorm van transitie van veenweidegebied, het bijbehorende 
beheer en onderhoud op zichzelf een behoorlijke kostenpost opleveren. De 
vermeden kosten van infrastructuur- en funderingsherstel en de vermeden kosten 
van het harder wegpompen van het water staan hier – naast de verminderde CO2 
uitstoot en de grote natuurwinst – tegenover.
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Vernatting stopt de bodemdaling, maar leidt tot ander grondgebruik. Om toch voldoende inkomsten te behalen is 
samenwerking nodig voor ketenintegratie, het creëren van een sterk streekmerk, het opbouwen van kennis over 

andere vormen van landbouw en het meekoppelen van kansen op het gebied van recreatie en toerisme en nieuwe 
woon- en werkvoorzieningen.
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BOUWSTEEN:
ONDERWATERDRAINAGE

Op de melkveebedrijven van 
de familie Bakker te Kwadijk 
en de familie Steenman te 
Hobrede is onderzoek gedaan 
naar onderwaterdrainage. 
Van 2007 tot 2010 is er een 
praktijkexperiment uitgevoerd 
naar de toepassing van 
onderwaterdrains. Het doel 
van deze techniek is om zowel 
voordelen voor de boer op 
te leveren (vermindering 
vernatting) als voor de 
maatschappij (vermindering 
maaivelddaling). 

De onderwaterdrains liggen 
onder het slootpeil, waardoor 
de grondwaterstanden 
gedurende het jaar worden 
genivelleerd. Een investering 
voor boeren is alleen 
aantrekkelijk als hierdoor 
de ontwatering substantieel 
verbetert. Dit is het geval 
bij relatief hoge slootpeilen 
tussen de 30 à 60 cm -mv.
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Onderwaterdrainage pilot in 
polder Zeevang



BOUWSTEEN:
VERNATTING

Het veenweidegebied is 
één van de goed bewaarde 
cultuurlandschappen in 
Nederland. Een groot deel van 
dit landschap is in bezit van 
melkveehouders, zo ook in 
de Krimpenerwaard. Vanaf de 
jaren 60 is de Krimpenerwaard 
verder ontwaterd om de 
landbouwproductie te 
laten stijgen. Een sterke 
bodemdaling is het gevolg van 
deze aanpak. 

Boer Arjan Swinkels speelt 
in op deze omstandigheden. 
Op zijn ‘Stoerderij’ in 
Brabant lopen enkel stoere 
waterbuffels rond. Het 
voordeel van deze vorm van 
extensieve veeteelt is dat 
vernatting geen probleem 
is. Daarnaast draagt het het 
bij aan een rijker landschap 
met meer biodiversiteit. 
De kudde van Arjan telt 
inmiddels 43 waterbuffels, 
die in verschillende weiden 
rondlopen. De buffels 
produceren melk, wat wordt 
verwerkt tot Stoere Yoghurt, 
Stoer IJs en Stoere Melk. Ook 
worden de buffels voor vlees 
gehouden. Tot slot zijn events, 
excursies  en proeverijen ook 
mogelijk, waaronder ‘knuffel 
de buffel.’ 
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Van koe naar buffel: vernatting 
van de landbouwgrond



Samenstelling 
De economie binnen de Krimpenerwaard bestaat, uitgedrukt in werkgelegenheid, 
voor een groot deel uit productie (ruim 30% van de banen) en voor een groot deel 
uit handel en transport (iets minder dan 30%). Zakelijke dienstverlening, onderwijs 
en zorg zijn goed voor ruim 30% van de banen. Opvallend is dat de agrarische sector 
en de toeristische / recreatieve sector ieder niet meer dan 3% van de banen leveren. 

Het eerder genoemde rapport ‘De Kracht van de Krimpenerwaard’ richt zich op de 
waarde van een in alle opzichten duurzame economie. ‘In alle opzichten’ houdt in 
dat economische waarde in samenhang bekeken wordt met sociale en natuurlijke 
(ecologische) waarden. De kansen en bedreigingen voor de Waard worden in het 
rapport kernachtig benoemd. Deze kansen komen aan bod bij de ‘Bouwstenen’. 

Als grootste bedreiging geldt dat de Krimpenerwaard tekort schiet in dynamiek, 
vitaliteit en innovatiegedrag ten opzicht van haar omgeving. Als gevolg hiervan 
blijft de werkgelegenheidsgroei achter. De werkloosheid in de Krimpenerwaard ligt 
structureel lager dan het Nederlands gemiddelde, maar kan onder druk komen te 
staan als vernieuwing achterblijft. Zorgwekkend is dat de vooruitzichten op een 
structurele ommekeer nog niet hoopgevend zijn. Dynamiek, vitaliteit en vernieuwing 
zijn broodnodig voor een op economisch gebied duurzaam sterke ontwikkeling. 

Sectoren 
De maakindustrie is met ongeveer 20% van de banen sterk vertegenwoordigd. 
Deze sector staat voor grote veranderingen, omdat industriële productie blijvend 
sterke concurrentie ondervindt van landen met lage productiekosten en omdat 
voortschrijdende automatisering en robotisering de werkgelegenheid in de 
sector onder druk zet. De bouwsector is minder gevoelig voor globalisering en 
automatisering, maar is evengoed aangewezen op innovatie om de concurrentie van 
bedrijven buiten de Waard het hoofd te kunnen bieden. 

Handel en transport zijn van oudsher sterk aanwezig in de Waard. De binnenvaart 

heeft een flink aandeel in de werkgelegenheid binnen de transportsector (20%) en 
levert daarmee zelfs een grotere toegevoegde waarde dan de landbouwsector. 

De recreatieve sector leunt sterk op de eigen bevolking: 75% van de inkomsten komt 
daar vandaan. Het toeristisch en recreatief potentieel van de Krimpenerwaard voor 
bezoekers van buiten lijkt hiermee onvoldoende te worden waargemaakt. Een beter 
en meer divers aanbod van vrije tijds- en recreatievoorzieningen vergroot bovendien 
de aantrekkingskracht van de Waard als aantrekkelijke woonomgeving.

Werkgelegenheidsontwikkeling
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ECONOMIE & WERK wat speelt er?



Sectorstructuur (banen)
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Het mantra voor een duurzaam sterke economie in de Krimpenerwaard is: versterk 
de dynamiek, de vitaliteit en het innovatief vermogen - ten opzichte van de omgeving. 
Dit is een ambitieuze opgave die haalbaar is door de sterke kanten van de Waard en 
Krimpen te onderkennen, die in te zetten bij het benutten van de kansen die zich 
aandienen, de zwaktes en bedreigingen serieus te nemen en het hoofd te bieden, en 
door eendrachtig samen te werken. Voor alle sectoren geldt dat innovatie van het 
grootste belang is om concurrerend te blijven. Die innovatie gedijt bij uitwisseling 
tussen betrokken sectoren en afnemers, door het aan je binden van (jong) ambitieus 
talent en door het creëren van een omgeving waar kennisopbouw gestimuleerd wordt 
(onderwijs, nascholing, leer-werk). Een middel om deze innovatie en bijbehorende 
educatie van de grond te krijgen, is door te laten zien dat veel van de uitdagingen 
in de Krimpenerwaard ook in andere, soortgelijke gebieden voorkomen. Het gebied 
kan hierdoor gaan functioneren als proeftuin voor nieuwe ideeën, bijvoorbeeld op 
het gebied van aanpak van bodemdaling, mobiliteit of maritieme industrie. Dit biedt 
mogelijkheden voor bedrijven die geworteld zijn in de sterke lokale en regionale 
netwerken maar globaal kunnen concurreren met bedrijven en regio’s.

De Krimpenerwaard valt buiten de belangrijkste provinciële agenda’s voor 
stimulering van de economie. De regio zal daardoor op zoek moeten naar andere 
manieren om de lokale economie verder te ontwikkelen en te kunnen concurreren 
met andere regio’s met optimaler ‘harde’ vestigingsfactoren. Door in te zetten op 
‘zachte’ vestigingsfactoren, zoals de aanwezigheid en toegang tot groen en recreatie, 
kan de Krimpenerwaard zich onderscheiden als woon- en recreatiegebied, maar ook 
als vestigingslocatie voor bedrijvigheid.  

De transitie naar een biobased economy is een van de manieren waarop geïnnoveerd 
kan worden. In een biobased economy wordt biomassa als grondstof gebruikt in plaats 
van fossiele brandstoffen, waardoor bedrijven en consumenten duurzamer kunnen 
produceren en consumeren. In de Krimpenerwaard zou het bijvoorbeeld kunnen 
gaan om het gebruiken van eiwitten uit reststromen, zoals gras, als grondstof voor 
hoogwaardige producten. De verwerking van deze reststromen biedt onder andere 
kansen voor samenwerking met biobased bedrijven in de Rotterdamse haven. 

De maakindustrie 
De bouwsector in de Krimpenerwaard kan een groter aandeel krijgen in de 
transformatieopgave voor woningbouw, als ze zich nu ten volle voorbereidt op 

die opgave: woningen hoogwaardig isoleren en van moderne zuinige installaties 
voorzien (energielabels A, B en Eigenwarmte, BENG-nieuwbouw (Bijna Energie 
Neutraal Gebouwd)). De maritieme sector heeft de ambitie om een maritiem cluster 
te ontwikkelen in de Stormpolder. Hiertoe zijn stappen ondernomen (deelname aan 
Maritieme Delta, samenwerking met Drechtsteden) met aandacht voor: innovatie, 
arbeidsmarkt, onderwijs, branding en acquisitie. Bovendien biedt het EMK terrein in 
de Stormpolder na sanering mogelijkheden voor nieuwe bedrijvigheid in deze sector. 

Handel en transport 
Transportondernemers diversifiëren hun bedrijfsvoering. De logistieke component 
(vrachtvervoer) heeft last van de forse afstanden tot de haven en de snelwegcorridors, 
over in capaciteit en snelheid tekortschietende regionale uitvalswegen. Maar door 
het aanbieden van nieuwe diensten in behandeling en verwerking van goederen, 
kunnen bedrijven meerwaarde leveren die het bestaansrecht op de huidige locaties 
bestendigen. 
De grootste potentie voor de transportsector in de Krimpenerwaard lijkt echter te 
liggen in het verder ontwikkelen van het transport over water. Het gebied bevindt 
zich hiervoor op een gunstige locatie, tussen de Nieuwe Maas, Lek en Hollandse IJssel 
in. Bovendien sluit dit aan bij de groei van multi- en synchromobiliteit in de logistieke 
wereld, waarbij verschillende transportmodaliteiten over een bepaald traject gebruikt 
worden. Waar, door toenemende verkeersdruk, autoverkeer minder betrouwbaar zal 
worden, biedt vervoer over water een duurzaam en goedkoop alternatief. Hiermee 
neemt ook de behoefte naar verbeterde op- en overslagvoorzieningen toe. Door de 
reeds aanwezige voorzieningen verder te ontwikkelen, heeft de regio de potentie 
om het logistieke bedrijfsleven te faciliteren en te versterken.

Recreatieve sector 
Bijna 75% van de omzet in de sector toerisme en recreatie komt van eigen inwoners. 
De kansen voor uitbreiding van de sector zijn daarom vooral gelegen in het vergroten 
van de aantrekkingkracht voor bezoekers van buiten (nationaal en internationaal). 
Het verder benutten van de groene, landschappelijke kwaliteit lijkt hiervoor de 
aangewezen strategie. Binnen- en buitenlandse voorbeelden laten zien dat de 
combinatie van landschappelijke kwaliteit en voor de streek typerende agrarische 
producten (streekproducten) grote aantrekkingskracht kan hebben. Op recreatief 
gebied kan de infrastructuur sterk verbeteren door aandacht te besteden aan goede, 
aantrekkelijke netwerken voor de fiets en vervoer over water.
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Maakindustrie

Toerisme en recreatieLandbouw

Handel en transport
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BOUWSTEEN:
RECREATIE & TOERISME

De Krimpenerwaard 
kent een breed scala aan 
streekproducten die groeien, 
bloeien en voortkomen 
uit deze veelzijdige polder. 
Onder meer boerenkaas, ijs, 
chocolade, vruchtensap en 
speciaalbier zijn te vinden in 
deze achtertuin van de stad. 
Met behulp van een Foodkaart 
wordt de lokale economie 
gestimuleerd en worden korte 
ketenlijnen bevorderd. De 
Foodkaart laat 37 adressen 
zien waar men terecht kan om 
de lekkerste streekproducten 
op te halen. 

Daarnaast is er ook een pop-
up food festival ‘Proef de 
Krimpenerwaard’ dat jaarlijks 
plaatsvindt in de tuinen van 
het Streekmuseum. Hier 
komen de foodkunstenaars 
uit de polder tezamen om te 
koken met ingrediënten uit 
de Krimpenerwaard. In dit 
openluchtrestaurant is het 
mogelijk om met het hele 
gezin te komen proeven, 
high tea’en, picknicken of 
te dineren.  Gedurende het 
festival zijn er proeverijen 
en kookworkshops. De live 
muziek zorgt ervoor dat het 
gegarandeerd een sfeervole 
middag en avond is voor 
iedereen. 
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BOUWSTEEN:
BIOBASED LANDBOUW

Meer uit gras halen: met het gras van de 
weiden kan veel meer gedaan worden dan 
het alleen als veevoer gebruiken: dat is het 
idee van het bedrijf Grassa BV, dat in 2014 
is opgericht. Nederland bevat namelijk 
een miljoen hectare aan gras en met de 
grasoverschotten gebeurt momenteel 
weinig. Gras bevat juist veel waardevolle 
stoffen, maar wordt voornamelijk gebruikt 
als veevoer. Een koe heeft echter niet 
deze hoeveelheid aan waardevolle stoffen 
helemaal nodig en daarom kan dit gras 
ook verwerkt worden, zodat het beter kan 
worden benut. Daarvoor gebruikt Grassa 
bioraffinagetechniek: het scheiden van de 
verschillende componenten van groene 
grondstoffen Met behulp van een mobiele 
raffinagemachine, de eerste in Nederland, 
onderzoekt het bedrijf momenteel of het 
producten uit gras kan halen en verwerken: 
waaronder vezels, fosfaat, eiwit en ‘wei’ 
(sap). Vervolgens is het idee dat de vezels 
gebruikt kunnen worden als krachtvoer 
of in de papierindustrie, dat fosfaat wordt 
ingezet als goede biomeststof en, net als de 
wei, als vergistergrondstof. Tot slot kunnen 
de eiwitten uit het sap verwerkt worden 
tot hoogwaardige, eiwitrijke veevoeding. Zo 
werken verschillende sectoren samen, wat 
geheel aansluit bij het idee van de Bio-Based 
Economy.
Naast gras kunnen ook reststromen uit de 
tuinbouw, woekerende waterplanten uit 
sloten en natuurgras uit natuurgebieden 
worden verwerkt. 

Bron: http://grassa.nl/
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Boerderij laten draaien op 
eigen mest



BOUWSTEEN:
MAAKINDUSTRIE

Bij de oprichting in 1902 
hield de Rotterdamsche 
Scheepsdok Maatschappij 
zich voornamelijk bezig met 
scheepsreparatie. Nu, ruim 
100 jaar later, is het terrein 
uitgegroeid tot dé plek 
voor innovatie in de haven 
van Rotterdam. Hier krijgt 
de maakindustrie van de 
toekomst vorm. De campus 
biedt plaats aan bedrijven, 
onderwijs en onderzoek. 
Dit dynamische gebied ligt 
midden in de haven, maar 
toch verrassend dicht bij de 
stad. Wereldspelers in de 
maritieme en off-shore sector 
zijn hier te vinden, wat snelle 
innovatie ook bevordert. 
Daarnaast zitten mbo, hbo en 
techniek onderwijs hier onder 
een dak en hebben studenten 
de mogelijkheid om aan real-
life projecten mee te werken. 

Tot slot biedt de combinatie 
van historie, haven en industrie 
volop inspiratie voor zakelijke 
en culturele evenementen. 
De multifunctionele ruimtes 
van het Congrescentrum en 
de Onderzeebootloods bieden 
ruimte aan evenementen voor 
5 tot 5.000 bezoekers.  
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Maakindustrie in de haven - 
RDM Campus



BOUWSTEEN:
MAAKINDUSTRIE

Het Industriepark Kleefse 
Waard is onlangs beloond 
met de ‘New kid on the 
block-award’, een prijs voor 
aanstormend talent. Het 
gebied is een transformatie 
ondergaan van  een gebied 
vol oude industrie naar een 
gebied voor technologische 
ontwikkeling. Inmiddels is het 
een innovatief cleantech park 
dat zich actief bezighoudt 
met duurzaamheid. Het 
industriepark gelooft dat elke 
onderneming een optimale 
bedrijfsruimte nodig heeft 
om succesvol te kunnen 
ondernemen. Daarom 
maakt het park nieuwe 
en bestaande gebouwen 
op maat, die geschikt zijn 
voor elk bedrijfsproces. 
Duurzame bedrijven in de 
maak- of clean tech-industrie 
kunnen zich er vestigen. 
Er zijn vele voorzieningen 
beschikbaar, waaronder 
een parkrestaurant, een 
elektrische deelauto, een 
proefveld voor duurzame en 
technologische concepten en 
een incubator voor start-ups. 
Daarnaast wordt tweemaal 
per jaar het Green Industrie 
Event georganiseerd, waar 
gekeken wordt hoe industrieën 
elkaar kunnen versterken in 
het realiseren van een groene 
toekomst. 
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New kid on the block: 
Industriepark Kleefse Waard



Melkveehouderij in de Krimpenerwaard 
De melkveehouderij gebruikt de landbouwgrond in de Krimpenerwaard voor de 
productie van gras, het weiden van het vee en voor het uitrijden van mest. Het 
gras wordt gemaaid, gekuild of in balen geperst, of wordt begraasd. Mede dankzij 
de drooglegging kan al vanaf begin februari mest worden uitgereden. Een ander 
voordeel is dat het gras op de gewenste tijden en efficiënter kan worden geoogst. 
Dit betekent uiteindelijk ook minder arbeidskosten. De drooglegging levert een 
gemiddeld melkveebedrijf vooral baten op in de vorm van een hogere grasproductie 
en daardoor uiteindelijk meer melk. Vanaf de jaren 60 is de Krimpenerwaard verder 
ontwaterd om de landbouwproductie te laten stijgen. Dit resulteerde in een sterke 
toename van de bodemdaling, van enkele millimeters per jaar tot enkele centimeters 
per jaar.

Afhankelijk van Europa en de wereldmarkt
Het Europese landbouwbeleid is van groot belang voor de melkveehouderij die 
voor bijna de helft van het bedrijfsinkomen afhankelijk is van toeslagen. Ook de 
melkquotering en de regelgeving rondom mest en ammoniak worden in Europa 
bepaald. Hiermee is de sector afhankelijk van trends op een groot schaalniveau waar 
ze geen invloed op heeft. Dit zorgt voor onzekerheid m.b.t. het toekomstperspectief 
voor een gezonde bedrijfsvoering.

Verder is de Nederlandse melkveehouderij sterk exportgericht, wat de inkomsten 
koppelt aan de mondiale melkprijzen, die sterk schommelen. Ook kan bij 
besmettelijke dierziekten deze export zomaar aan banden worden gelegd en kan 
worden ingegrepen in de veestapel. Al deze afhankelijkheden maken de toekomst 
van de melkveehouderij onzeker. 

Rentelasten door schaalvergroting
Bij elke grondaankoop, staluitbreiding of machineaanschaf en –inhuur worden 
investeringen gedaan waarvoor een lening bij de bank wordt afgesloten. 
Hiertegenover staan onzekere inkomsten, die afhankelijk zijn van het weer, de 
bodem, marktprijzen, en risico’s van ziekte onder het vee. De Rabobank heeft zorgen 
geuit over de financiële duurzaamheid van de huidige financieringsstructuur. Bij 
een rentestijging van 1 of 2%, vreest men, ontstaan grote problemen voor boeren: 
een nieuwe gevaarlijke onzekerheid bij de al grote reeks onzekerheden. Verdere 
schaalvergroting op veengrond is kapitaalvernietiging als de kosten van herstel van 
bodem, gebouwen, infrastructuur en biodiversiteit daarbij worden opgeteld. Dit komt 
bovenop de bestaande onzekerheid over het handhaven van de derogatieregeling 
en de schommelingen in de melkprijzen.

Bodemdaling
Zolang het peil bijgesteld blijft worden in pas met de bodemdaling, kan de 
melkveehouderij doorgaan met haar huidige bedrijfsvoering. Door een reeks 
rapporten is er sinds enige jaren duidelijk zicht op de ongewenste gevolgen van 
bodemdaling, de gevolgen en maatschappelijke kosten ervan. De huidige manier van 
ontwateren is niet duurzaam in stand te houden. Het ligt in de lijn der verwachting 
dat er binnen afzienbare tijd hier een halt aan toe wordt geroepen. Een duurzamer e 
omgang van de bedrijfsvoering met de veenondergrond zal nodig zijn. De strategische 
visie Krimpenerwaard sorteert alvast voor op deze ontwikkeling.
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LANDBOUW wat speelt er?



95% van de landbouwbedrijven in de Krimpenerwaard bestaat uit melkveehouderijen. Bijna alle zijn gevestigd in 
een lint of langs de dijk of de Vlist. Verspreid door het gebied zijn ook verbrede boerderijen die streekproducten te 

koop aanbieden.
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Schaalvergroting
Relevant voor de keuze van een oplossingsrichting is een inschatting van de lange 
termijn kansen van de landbouw. Bedrijven die verder intensiveren en hun schaal 
vergroten, zullen voor hun bedrijfsvoering zoveel mogelijk gras willen oogsten en 
mest willen uitrijden, waarvoor een optimale drooglegging gewenst is. Dit zou 
kunnen in het deel van de Krimpenerwaard waar door onderwaterdrainage de 
bodemdaling kan worden tegengegaan. Het is wel goed om hierbij in het oog te 
houden dat De Krimpenerwaard kampt met een ongunstige agrarische structuur 
door beperkte toegankelijkheid van de percelen en smalle wegen over slappe bodem 
naar de percelen toe. Dit resulteert in relatief hoge kosten voor arbeid, brandstof 
en onderhoud van infrastructuur. Bij schaalvergroting zullen bedrijven dus meer en 
meer tegen natuurlijke grenzen aan lopen. De melkwagen en de vrachtwagen met 
veevoer hebben steeds meer moeite om bij de boerderijen te komen. Doorgaande 
schaalvergroting van de landbouw in de Krimpenerwaard lijkt eindig.

Streekproducten en verbreding
Een andere optie is dat bedrijven een accent leggen op streekeigen producten 
of verbreden richting recreatie of zorg. Deze bedrijven kunnen met een lagere 
productie uit de voeten. De afzet in streekproducten vindt plaats tegen een hogere 
prijs en de ketens tussen producent en consument zijn korter. Netto gaat er dan 
meer naar de primaire producent die daarmee de hogere kosten kan dekken. In de 
Krimpenerwaard kan die tweede optie interessant zijn: rekening houden met de 
fysieke karakteristieken van het gebied. Tegelijkertijd is er ook een flinke afzetmarkt 
voor streekproducten in de buurt door de ligging van de Krimpenerwaard nabij de 
Randstad.

Neveninkomsten voor landbouwbedrijven geven een bestaand melkveebedrijf 
inkomen uit andere activiteiten, zoals een camping, bed-and-breakfast of een vorm 
van zorg. Op grotere schaal zit hier een maximum laadvermogen aan, omdat niet 
elke boer dezelfde diensten aan kan bieden. Ook zijn lang niet alle boeren gericht 
op recreatie en toerisme, of hebben er zelfs last van:  “We zijn niet tegen toerisme, 

maar soms komen we letterlijk en figuurlijk in elkaars weg. Fietsers weten vaak niet 
wat ze moeten doen als ze een landbouwvoertuig tegenkomen. Ze stoppen op de 
weg in plaats van opzij te gaan. Dit zorgt voor frustratie.” (Schep, Bergambacht). Hoe 
kunnen recreanten genieten van het gebied zonder de dagelijkse werkzaamheden 
van de inwoners te verstoren?

Er is in Nederland een groeiende vraag naar duurzame en lokale producten. Deze 
vraag is groter dan het huidige aanbod. Deze groei en het perspectief voor de komende 
jaren maakt dat er ruimte is voor productontwikkeling als marketingstrategie. 
Geprojecteerd naar de Krimpenerwaard is de vraag hoeveel bedrijven hier op in 
gaan spelen. De structuur en de kennis van de lokale landbouw is niet zodanig dat 
daaruit vanzelf een breed productenpallet gaat ontstaan. Het zou dan ook goed zijn 
om  de verbrede en duurzame landbouw in samenwerking van agrariërs en andere 
stakeholders te ontwikkelen tot nieuwe businessmodellen.

Paludicultuur
Een nog weinig gangbare agrarische activiteit is de natte landbouw, ook wel 
paludicultuur genoemd. Dat zijn teelten die heel goed gedijen onder natte of 
plasdrascondities. Voorbeelden zijn rietland, lisdodde, veenmos en de teelt van 
cranberry’s. In monoculturen is de soortenrijkdom in het algemeen wat beperkt, 
maar bij een gevarieerde aanleg en een mozaïek van ruigtes, broekbossen, 
hooilanden en stukjes ongemaaid rietland kan als geheel een zeer rijke biodiversiteit 
en divers landschap worden gecreëerd waarbij bodemdaling niet meer optreedt, er 
inkomsten zijn en het gebied een redelijke bijdrage levert aan de ecologie. 
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Een andere trend is de verbreding: het aanbod van andere diensten en producten naast de melkproductie voor 
de wereldmarkt. Hierbij kan gedacht worden aan zorg, recreatie, streekproducten, niche-producten en agrarisch 

natuurbeheer.

Schaalvergroting is een doorgaande trend in de landbouw, dit is in de Krimpenerwaard niet anders. Ten opzichte van 
1996 is de werkgelegenheid met 50% afgenomen. De schaalvergroting is nodig om concurrerend te blijven in de 

internationale markt van melk.
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BOUWSTEEN:
VERBREDING

Biodynamisch groenteteler 
Krispijn van den Vries vindt het 
vanzelfsprekend dat er samen 
met de natuur geboerd moet 
worden, in plaats van tégen. 
Dat werpt zijn vruchten af: er 
is inmiddels meer natuur op 
en rond zijn akker. Het publiek 
betrekt hij bij zijn werk door 
het organiseren van excursies, 
oogstdagen, feesten, natuur-
wandelingen en open dagen. 
Al met al vormt het bedrijf een 
groene oase in de regio.  

In 2012 begon hij het platform 
‘BioRomeo’, dat groente, fruit, 
paddenstoelen, zuivel, vlees 
en eieren rechtstreeks aan de 
consument levert. Bestellen 
kan via de webwinkel en ver-
volgens wordt het afgeleverd 
bij een afhaalpunt in de bu-
urt. Inmiddels werken 35 bi-
ologische en biodynamische 
boeren uit de regio samen 
om zo een breed assortiment 
seizoensproducten aan te 
kunnen bieden. BioRomeo 
draait om diversiteit en een 
authentieke smaak. Direct van 
de boer en met liefde geteeld. 
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BOUWSTEEN:
VERBREDING

Langs de Westfriese 
Omringdijk ligt een unieke 
v a k a n t i e b e s t e m m i n g : 
biologisch melkveebedrijf 
‘De Appelhoek’. Deze 
belevenisboerderij van Paul 
en Ellen heeft veel te bieden. 
Zo kan er  overnacht worden 
op de camping, in de B&B, 
in de groepsaccomodatie of 
in een van de comfortabele 
appartementen. Overdag 
is ontspanning mogelijk 
op vele manieren: in de 
sauna of juist met boer 
Paul mee de weilanden in 
om de koeien op te halen. 
Naast het boerenleven 

zijn er voor kinderen volop 
speelmogeljikheden: hutten 
bouwen in het stro, rondrijden 
op de pony’s of zwemmen 
in het Markermeer.  Voor 
volwassenen is verdieping in 
het biologische boerenleven 
interessant. Tot slot 
biedt de omgeving volop 
bezienswaardigheden. 

De Appelhoek is ook dé 
plek voor teambuilding, 
vergaderingen of workshops.  
Zakenpartners kunnen 
overnachten in een bedstede 
of juist op een boxspringbed 
in de Paardenstal.  ‘s Ochtends 
wordt er een heerlijk ontbijt 
geserveerd. 
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Deze vijf pijlers van het Veenweidepact zijn democratisch besloten door de 
deelnemers. Dit was een unicum in de geschiedenis van het gebied waar veel 
conflicten hebben gespeeld in het ruimtelijke beleid.

Natuurnetwerk Nederland
In 2008 namen de Provincie en vijf gemeenten in het ‘Veenweidenprogramma’ 
een nieuwe begrenzing op voor de Ecologische Hoofdstructuur (nu Natuurnetwerk 
Nederland) om beter in te spelen op de peilvakken in relatie tot bodemdaling, 
toekomstige financiering van beheer en het toekomstperspectief van de intensieve 
landbouw. Deze nieuwe grens was problematisch voor veel melkveehouderijen in 
het noorden van de Krimpenerwaard (Keijsers, 2009). Het nieuwe plan voor 2.250 
hectare wordt uitgevoerd door Provincie en Hoogheemraadschap: veel land is 
aangekocht, maar dat ligt verspreid over de Krimpenerwaard.
In 2010 stopte de aankoop van land voor de EHS door een kabinetsbesluit. De 
landaankoop voor natuur door de provincie ging door, maar dit ging ten koste van 
de provinciale bijdragen aan de pijler van verbeteringen in de landbouwstructuur, 
tot onvrede van de agrariërs. Er is wel een beheerssubsidie beschikbaar voor 
agrarisch natuurbeheer. In 2010 werd hiervoor door agrariërs de Natuurcoöperatie 
Krimpenerwaard opgericht die 100 hectare grond beheert, gericht op weidevogels, 
botanisch grasland en moeras/rietland.

Met de uitvoering van het gehele natuurprogramma is meer dan 70 miljoen euro 
gemoeid. Voor het dragen van deze kosten zijn afspraken gemaakt met de provincie 
Zuid-Holland. Die betaalt het grootste deel van de kosten. Het Hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard betalen een belangrijk deel van de 
aanpassing aan het watersysteem en een deel komt uit een Europese subsidie voor 
plattelandsontwikkeling.

Natuur in de Krimpenerwaard is gekoppeld aan de openheid van de polder. Hierbij 
horen weidevogels, botanisch grasland, natuur in veensloten en kleinschalige 
elementen. Natuurwaarden gaan niet vanzelf samen met agrarisch gebruik, omdat 
de inrichtingseisen verschillen. Weidevogelgebied en botanisch grasland kennen een 
iets nattere, armere grond en rijkere kruidenvegetatie, geschikt voor weidevogels 
en hun jongen. De oever van de sloot is bloemrijk en niet steil, zodat de vogels 
en hun jongen makkelijk in en uit het water kunnen. Bloeiende planten in het 
botanisch grasland trekken insecten aan zoals vlinders en hommels. De kleinschalige 
elementen zijn bosjes, eendenkooien en poelen. Hier zijn soorten te vinden zoals 
waterspitsmuis, ringslang en rugstreeppad.

Zowel de open weiden als de kleinschalige landschapselementen hebben een 
cultuurhistorische waarde, waarbij het kenmerkende open grasland tegenwoordig 
erg soortenarm, teveel bemest en te diep ontwaterd is, in tegenstelling tot de 
soortenrijkere vochtigere graslanden van vóór de jaren 50. Hierdoor zijn de landelijke 
populaties van de grutto, scholekster en kievit tussen 1990 en 2011 met 40 tot 60 
procent gedaald.

In de Krimpenerwaard wordt al tientallen jaren gesproken over de verbetering 
van de landbouwstructuur en over de aanleg van natuur. In 1999 is een plan 
gemaakt (het zogenaamde Raamplan Landinrichting) waarbij er 2450 ha natuur 
in de Krimpenerwaard zou worden gerealiseerd. In 2005 is het Veenweidepact 
ondertekend en is het Raamplan ingrijpend aangepast. Het Veenweidepact had vijf 
hoofddoelen:

1. De realisatie van nieuwe natuur (2450 ha)
2. Duurzaam watermanagement en afname van bodemdaling
3. Verbetering van de landbouwstructuur
4. Toename in mogelijkheden voor toerisme en recreatie
5. Stimuleren van innovatief ondernemerschap
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Ten opzichte van natuurgebieden is de achteruitgang van weidevogels en insecten groot in landbouwgebieden door 
het intensieve beheer, eutrofiëring, drooglegging en lage soortenrijkdom van gras en kruiden.

De voorheen als ‘natte as’ bedoelde verbinding tussen de Biesbosch, de Reeuwijkse plassen en uiteindelijk 
de Oostvaardersplassen is in 2008 veranderd van een verbinding voor de ‘Grutto-Otter’ naar ‘Grutto-Dotter’. 

Stapsgewijs zijn percelen aangekocht en beheersafspraken met agrariërs gemaakt voor het realiseren van 2450 
hectare weidevogelnatuur en botanisch grasland.
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Een groot gemis bij de huidige natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard is het gebrek 
aan een integrale visie. In het Veenweidepact, opgesteld in 2005, is een goede poging 
gedaan om natuurontwikkeling in samenhang met bodemdaling, landbouw, recreatie 
en toerisme te brengen. In de daaropvolgende uitwerkingen is de natuur echter teveel 
op een eigen spoor terechtgekomen. De uitdaging is om natuurontwikkeling integraal 
mee te laten gaan in de aanpak van de bodemdaling en landbouw en tegelijk deze 
aanpak kansen te laten genereren voor recreatie en toerisme, duurzame energie en 
biobased productie. Het ontwikkelen van natuurwaarden moet altijd in samenhang 
met deze andere landgebruiksfuncties bezien worden. Twee hoofdrichtingen zijn 
te onderscheiden, die beide in de Krimpenerwaard (in verschillende delen) van 
toepassing kunnen zijn: onderwaterdrainage en waterberging die leidt tot nieuwe 
natuurwaarden, en vernatting, leidend tot nieuwe natuurwaarden.

Natuur en waterberging bij onderwaterdrainage
Open water in laagveengebieden kan nieuwe natuurwaarden herbergen in de 
Krimpenerwaard. Om vier redenen is het toevoegen van nieuwe plassen in 
de Krimpenerwaard zinvol in de komende decennia: als seizoensbalans voor 
onderwaterdrainage, voor een snellere verdeling van water, voor het voorkómen 
van de noodzaak gebiedsvreemd water in te laten in natuurgebieden, en voor het 
bieden van capaciteit voor waterberging in geval van wateroverlast.

Wanneer onderwaterdrainage toegepast wordt in (delen van) de Krimpenerwaard 
is waterberging nodig in de vorm van open water om in droge periodes verdroging 
te voorkomen. De drains houden de veenweiden nat door water uit de sloten naar 
het midden van het perceel te brengen. Hierdoor blijft de bodem vochtig en wordt 
veenoxidatie en bodemdaling beperkt. De hoeveelheid benodigde waterberging is 
naar verwachting tien tot twintig procent van het areaal waarin onderwaterdrainage 
wordt toegepast. Dit gaat in totaal om miljoenen kubieke meters voor het veengebied.

In het huidige watersysteem van de Krimpenerwaard wordt in droge perioden water 
ingelaten uit de Hollandse IJssel, de Lek en zelfs uit het IJsselmeer. Dit kan in vrij 

verval niet snel genoeg water voorzien in alle deelgebieden. Ook is gebiedsvreemd 
water schadelijk voor natuurgebieden omdat het te nutriëntrijk is. Bij de introductie 
van onderwaterdrainage op grote schaal is de vorming van een zoetwatervoorraad in 
de Krimpenerwaard niet alleen nodig voor de capaciteit, maar ook voor de verdeling 
van het water. In geval van wateroverlast bij langdurige, hevige buien ontstaat er 
lokaal nu al wateroverlast, omdat  de afvoercapaciteit niet voldoende is, of omdat 
de Hollandse IJssel de bergingscapaciteit al heeft bereikt. Als onderwaterdrainage 
wordt toepast ontstaat er in natte perioden extra behoefte aan waterberging. 

Natuurontwikkeling bij vernatting
Natte natuurgebieden in laagveengebieden zijn vanuit een nationaal en Europees 
perspectief unieke gebieden, met een unieke geschiedenis, een hoge biodiversiteit, 
een hoge landschappelijke waarde en een grote aantrekkingskracht op recreanten 
en toeristen. Ze staan bekend om hun hoge soortensamenstelling door de variatie 
in natuurdoeltypen en grote afwisseling in fysische omstandigheden: extensief 
beheerde graslanden, moerassen, meren, broekbossen.
 
Bodemdaling kan gestopt worden door actieve vernatting. In dat geval ontstaat 
deze bijzondere laagveennatuur. Dit kan gecombineerd worden met een veelheid 
aan activiteiten die de veengebieden veranderen van een probleemgebied in het 
perspectief van klimaatverandering in een gebied dat bijdraagt aan de oplossing. 
Er kan weer veen aangroeien, biomassa legt koolstof vast en de biodiversiteit in 
flora en fauna neemt sterk toe. Dit kan voor een klein deel van de Krimpenerwaard 
gedaan worden, maar wanneer dit voor een groot deel wordt gedaan kan de 
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Bij de toepassing van onderwaterdrainage is veel open water nodig als seizoensberging. Dit levert kwaliteiten voor 
de natuur op.

Met vernatting (passief door stoppen met peilindexatie of actief door peilverhoging) wordt grasland aantrekkelijker 
voor flora en fauna. Ook goed voor flora en fauna is het noodzakelijkerwijs extensievere gebruik als gevolg van 

vernatting.
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6. Vleesveebedrijf met jaarrondbegrazing
7. Energiemaaibedrijf, zonder vee
8. Natuurdienstbedrijf

Bijna al deze vormen van agrarisch natuurbeheer hebben een subsidie of bron van 
neveninkomsten nodig om rendabel te zijn. Daarom moet een hogere prijs voor de 
producten haalbaar gemaakt worden (door biologisch of streek keurmerk, individueel 
of gezamenlijk in een coöperatie), of moet een extra productiestap van de keten in 
de Krimpenerwaard gebeuren, zoals het zelf kaas maken of het direct verkopen aan 
de consument. Neveninkomsten kunnen komen uit de landschappelijke waarden die 
gecreëerd worden in het nieuwe natuurlandschap, met een grote aantrekkingskracht 
op recreanten en mogelijk nieuwe bewoners.

Krimpenerwaard ‘Nationaal Park Krimpenerwaard’ worden met een sterk nieuw 
imago, verbrede landbouw, recreatie en toerisme en prachtige natuur op fietsafstand 
van de metropoolregio Rotterdam.

In de ‘Landschapswaaier, bouwstenen voor duurzame landbouw en natuur in het 
Groene hart.’ worden mogelijkheden van natuurbeheer van het veenweidegebied in 
verschillende bedrijfsvormen voorgesteld, gebaseerd op ecologische en economische 
duurzaamheid. De acht genoemde bedrijfsvormen variëren van een open agrarisch 
landschap tot een moerasbos met weinig menselijke invloed.

1. Melk uit weidevogelrijke natuur
2. Weidevogel-melkveebedrijf
3. Gangbaar melkveebedrijf met een klein aandeel natuur
4. Veenweidelandschapsbedrijf
5. Vleesveebedrijf met potstal
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Maatregelen om bodemdaling tegen te gaan leiden tot nieuwe landschappelijke en ecologische kwaliteiten, in 
de vorm van vochtiger graslanden of zelfs rietmoeras, en/of in de vorm van plassen voor seizoensberging. Door 

mogelijkheden voor toerisme en recreatie toe te voegen aan deze nieuwe kwaliteiten, en zelfs nieuwe woonvormen, 
ontstaan er inkomsten die de gebiedsontwikkeling mede mogelijk maken
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BOUWSTEEN:
WATERBERGING

De Eilandspolder is een oud 
veenweidegebied ten oosten 
van Alkmaar. Het is inmiddels 
een beschermd natuurgebied 
en het weide- en hooiland zijn 
zeer geliefd bij water- en weide 
vogels. De Eilandspolder is 
tevens de tussenschakel in 
het landschap van ‘Land van 
Leeghwater.’  Dit landschap 
heeft een toeristisch 
s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d 
tussen meerdere gemeenten. 
Land van Leeghwater heeft 
als doel om kwalitatief 
cultuurhistorisch dag- 
en verblijfstoerisme te 
ontwikkelen en te bevorderen. 

Behalve de Eilandspolder 
bevat het gebied ook 
pittoreske dorpen, het 
Beemster Werelderfogoed 
en agrarisch grondgebied. 
De boer staat centraal in 
het gebied en via agrarisch 
verbonden activiteiten kan 
iedereen het platteland 
beleven. Daarnaast biedt het 
gebied prachtige wandel- 
fiets- vaar- en schaatsroutes 
aan. Het gebied staat zelfs 
onder meer bekend als een 
van Nederlands mooiste 
kanogebieden. 
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BOUWSTEEN:
VERNATTING

Samen met Karina heeft Egbert 
een biologisch melkveebedrijf 
op Terschelling. Hoewel hij 
in eerste instantie nog geen 
overtuigd weidevogelboer 
was, is hij inmiddels van 
mening dat je weidevogels 
kunt ‘managen’. In 1993 
besloot hij de melkveehouderij 
in dienst van weidevogels te 
stellen. Daarnaast ging hij over 
op biologisch boeren, wat 
aansloot op de productvraag 
én goed is voor weidevogels. 
Inmiddels werkt hij al 18 
jaar biologisch. De meest 
ingrijpende maatregelen 
hebben betrekking tot het 
herinzaaien, het uitstellen 
van maaien, kruidenrijke 
perceelranden, twee 
percelen plasdras, biologische 
bedrijfsvoering, uitgebreide 
nestbescherming en 
kuikenvluchtstroken. Inmiddels 
heeft dit geresulteerd tot een 
prachtig weidevogelgebied. 
Twee percelen staan van 
half februari tot half mei 
plasdras met behulp van vier 
zonnepompen. De percelen 
moeten vogels naar het beste 
broedgebied aanlokken. Van 
toeristen en burgers krijgt 
Egbert veel waardering en 
complimenten. ‘‘Dat geeft 
voldoening!’’
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Zwaktes in regionale verbindingen
De hoofdinfrastructuur in de Krimpenerwaard - in de afgelopen 60 jaar nagenoeg 
onveranderd gebleven - laat zich eenvoudig omschrijven: een assenkruis van twee 
provinciale wegen, de N210 en de N2017, verbindt de polder in het Noorden met 
de A12 bij Gouda, in het Oosten met de A2 nabij Utrecht en in het Zuiden met de 
pont bij Schoonhoven (die via de N216 naar de A15 leidt) en in het Westen via 
de Algerabrug met de Rotterdamse Ruit. Elk van deze verbindingen kent ‘zwakke 
plekken’: de route naar de A12 om Gouda heen is relatief lang; de route naar het 
Zuiden is lang en heeft een overtocht met de pont bij Schoonhoven; de Algerabrug 
is een bekend fileknelpunt. Rotterdam-Zuid en de haven zijn geografisch gezien 
nabij, maar, door het ontbreken van een directe verbinding, in reistijd ver weg. De 
Ridderster is een asymmetrische ster: de ooit voorziene sprong over de Nieuwe 
Maas is nooit gemaakt. De beperkte verbindingen met de omgeving hebben, gezien 
de grote forensenstromen en het grote aantal transportbedrijven, invloed op het 
functioneren van de lokale economie.

De hoofdroutes van het busvervoer volgen het assenkruis. Er zijn lokale routes langs 
alle dorpskernen over (een deel van de) Lekdijk en IJsseldijk en langs de kleinere 
lokale wegen (linten). Er zijn binnen de Krimpenerwaard geen aansluitingen op trein- 
of light-rail netwerken.

Het fietspadennetwerk is incompleet. Er zijn vrij liggende fietspaden, maar er is 
nog geen samenhangend en goed op omliggende steden aangesloten stelsel van 
(recreatieve) routes. Snelfietsroutes zijn populair in de regio, maar er is niet één die 
de grens met de Krimpenerwaard overschrijdt.

Voor verbindingen naar het zuiden is vervoer over water belangrijk: er zijn acht 
pont-verbindingen over Nieuwe Maas, Lek en Hollandse IJssel. De waterbus van 
Rotterdam naar Dordrecht legt aan bij de Stormpolder. Het vervoer per watertaxi 
reikt tot aan Krimpen aan de Lek. Recreatief ‘vervoer’ over water wordt als kansrijk 
benoemd, maar is matig ontwikkeld.

Grote ingrepen
Tegen de achtergrond van het huidige nationale en provinciale beleid met de nadruk 
op agglomeratiekracht (het samenballen van stedelijke groei en economische 
activiteit in de grote steden) liggen de kansen voor de Krimpenerwaard allereerst 
op het terrein van het beter benutten en slimmer maken van de infrastructuur. Deze 
benadering is geen volwaardig alternatief voor grotere ingrepen zoals het verbreden 
van de Algeracorridor (brug en toeleidende routes), maar is er een belangrijke 
aanvulling op die de afhankelijkheid van de grote infrastructuurinvesteringen 
verzacht. 

Projecten autonetwerk MRDH tot 2025
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Potentiële ingrepen in het netwerk
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DEN HAAG
500

ROTTERDAM
6000

CAPELLE
2700

DORDRECHT
400

GOUDA
3300

UTRECHT
800

Bereikbaarheid auto

De Krimpenerwaard wordt ontsloten door de provinciale wegen N210 en N207. 
Daartussen bevindt zich een fijnmaziger netwerk van linten en tiendwegen. Omdat 
de hoeveelheid verbindingen met de regio beperkt is, zijn er knelpunten langs deze 
routes. Naast de directe autoverbindingen zijn er acht pontjes die de Waard met 
de omgeving verbinden (zes over de Nieuwe Maas en Lek, twee over de Hollandse 
IJssel).

Forensenstromen

Een groot deel van de inwoners van de Krimpenerwaard werkt in een van de 
omliggende steden. Zo reizen er bijvoorbeeld dagelijks rond de 6000 mensen 
naar Rotterdam, 3300 naar Gouda en 2700 naar Capelle voor hun werk. Deze 
forensenstromen bestaan voornamelijk uit autoverkeer, regelmatig resulterend in 
knelpunten bij bijvoorbeeld de Algerabrug.
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Recreatieve bestemming

De Krimpenerwaard is onderdeel van het Groene Hart en is, ondanks de centrale 
ligging, relatief onbebouwd. Het open veenweidelandschap vormt een groot 
contrast met de omliggende stedelijke regio’s en heeft grote potentie als recreatief 
gebied voor de inwoners van de Zuidelijke en Oostelijke Randstad. De opkomst van 
de e-bike, die langere fietsafstanden mogelijk maakt, kan de recreatieve functie van 
de Krimpenerwaard versterkt worden. Op dit moment schieten fietsverbindingen 
met de regio tekort, waardoor het recreatief potentieel onderbenut blijft.

Openbaar vervoer (trein, metro, bus, waterbus)

Door bijna alle dorpskernen loopt een streekbuslijn van Arriva of Syntus 
Utrecht. Alleen Berkenwoude moet het doen met slechts een buurtbuslijn. De 
Krimpenerwaard heeft geen treinstation; de dichtstbijzijnde stations bevinden 
zich in Gouda en Rotterdam. De streekbussen verbinden de Waard met Rotterdam 
via het station Capelsebrug, waar overgestapt kan worden op het metronetwerk. 
Technologische ontwikkelingen en de automatisering van het (openbaar) vervoer 
zullen ook in de Krimpenerwaard steeds zichtbaarder worden en effect hebben op 
de huidige structuur van het openbaar vervoer.
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Voor oplossingen in mobiliteit moeten er twee benaderingen gecombineerd 
worden. In de ‘klassieke’ aanpak worden knelpunten opgelost door het bijbouwen 
van rijstroken: in nieuwe verbindingen of door verbreding van bestaande 
verbindingen. Door de snelle ontwikkelingen van de techniek, vooral de informatie- 
en communicatietechnologie (ICT), is er een tweede aanpak bij gekomen: die van 
het slimmer gebruiken van de bestaande verbindingen. Een complete aanpak van de 
mobiliteitsvraag zet in op een combinatie van middelen: weguitbreiding, ICT (smart 
mobility), beter benutten / gedragsaanpassingen en modal split (OV en langzaam 
verkeer stimuleren). Dat levert de volgende  bouwstenen op.

Uitbreiding
De capaciteit van de twee bestaande verbindingen met de A12 (de Algeracorridor, 
de N207 bij Gouda) kan vergroot worden. Een aanpak van de Algerabrug moet 
samengaan met een aanpak van de hele corridor (van de kruising met de Industrieweg 
tot en met de rotonde in Capelle). Verbreding van de Algerabrug is bijvoorbeeld 
mogelijk door het aanleggen van een aparte fietsbrug, zodat het huidige fietspad 
voor autoverkeer kan worden gebruikt. De inpassing in de omgeving (Krimpen) 
vraagt veel aandacht. Deze verbreding heeft zin als de route naar Rotterdam 
(Kralingseplein, Maasboulevard, Ruit) het extra verkeer kan opnemen. Anders is er 
slechts sprake van een verplaatsing van de vertraging.

Een tweede optie voor uitbreiding van capaciteit is een directe verbinding tussen de 
N210 en de Ridderster. Dit kan met een brug of een tunnel. Een groot voordeel van 
deze oplossing is de versnelling van de verbinding met de haven en Rotterdam-Zuid 
en met zuidelijk Nederland / België. Een mogelijk nadeel is het ontstaan van een 
alternatieve route / sluiproute voor verkeer vanuit het Zuiden (A16) naar Utrecht. 
Ook het verbinden van de Waard met de A20 via een nieuwe brug over de IJssel 
behoort tot de mogelijkheden.

ICT / Beter Benutten
Een tweede bouwsteen is het inzetten van nieuwe techniek (ICT) en het    

‘beter benutten’, voor het efficiënter maken van het bestaande netwerk 
(mobiliteitsmanagement). Door meten en analyseren te koppelen aan dynamische 
bewegwijzering en on-board informatie kan verkeer van en naar de Waard steeds 
de beste route kiezen. Een goede analyse van het gebruik tijden de spits kan leiden 
tot afspraken over iets eerder of vroeger rijden en het beter verdelen onder de 
beschikbare routes om daarmee te spits ‘uit te smeren’. Het ligt voor de  hand om een 
mobiliteitsinitiatief Krimpenerwaard (incl. Krimpen) te starten dat in samenwerking 
met de Provincie, regio en het Rijk onderzoek doet naar de slagkracht van een 
dergelijke moderne aanpak.

OV
Reguliere lokale buslijnen zullen op termijn vervangen worden door on-demand 
vervoer, waarbij bewoners een buurtbus op elke locatie op kunnen roepen. Door 
dit on-demand vervoer te combineren met een verbeterde regionale busverbinding 
naar Rotterdam, Gouda en Utrecht kan de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard 
sterk verbeterd worden. Snellere hoofdroutes, aangevuld met slim on demand lokaal 
openbaar vervoer

Fiets
Om de recreatieve sector verder te ontwikkelen, dient de bijbehorende infrastructuur 
dit te ondersteunen. Het ontbreekt op dit moment aan aantrekkelijke fietsroutes 
door de Waard en ook de aansluiting van deze routes op de omgeving kan sterk 
verbeterd worden.

Lokaal verkeer
De verbetering van de lokale infrastructuur kan gelijk opgaan met het ontvlechten 
van zwaar verkeer (landbouw, logistiek) en kwetsbaar verkeer en met het verbeteren 
van het recreatieve netwerk én de aansluiting ervan op de omringende stedelijke 
kernen (Gouda, Rotterdam). Door alle verkeersstromen (recreatief, agrarisch, 
transport, woon-werk) elkaar minder te laten belasten, kan er een alternatief intern 
netwerk gecreëerd worden, waardoor deze stromen ontvlochten kunnen worden.
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Nieuwe verbindingen

Verbeteren intern netwerk

Mobiliteitsmanagement

Recreatief netwerk
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BOUWSTEEN:
RECREATIEF NETWERK

De noordkust van Nederland 
staat bekend om de 
prachtige natuurgebieden, 
maar was tot voor kort 
nauwelijks toegankelijk voor 
natuurliefhebbers. Met de 
nieuwe fietsroute ‘Kiek over 
Diek‘ is daar verandering 
in gekomen. De route is 90 
kilometer lang en verbindt 
twee natuurgebieden met 
elkaar: het Lauwersmeer 
en de Dollard. Het fietspad 
loopt afwisselend over, voor- 
en achterlangs de dijk. Met 
de Waddenzee aan de ene 
kant en de aardappel-, graan- 
en koolzaadvelden aan de 
andere kant hebben fietsers 
fantastisch uitzicht. 

Onderweg is er van alles te 
doen: de route is aangesloten 
op bestaande fietsroutes, 
zodat er recreatieve rondjes 
kunnen worden gefietst. 
B e z i e n s w a a r d i g h e d e n 
landinwaarts kunnen zo 
gemakkeljik worden bezocht. 
Op de route liggen Toeristische 
Overstappunten, vanaf waar 
de schatten van de regio via 
bewegwijzerde routes te 
bereiken zijn. 
Overnachten langs de dijk kan 
in een van de trekkershutten 
of op de camperplaatsen. 
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Kiek over Diek route over, 
voor en achter de dijk



BOUWSTEEN:
INTERN NETWERK

Zeeland is enigszins 
vergelijkbaar met de 
Krimpenerwaard: het is 
hoofdzakelijk een agrarische 
provincie, maar tegelijkertijd 
komt er ook steeds meer 
recreatie. Landbouwverkeer 
en recreatief verkeer, met 
name fietsers, is een moeizame 
combinatie. Naar verwachting 
nemen beide stromen de 
komende jaren toe. Zeeland 
is de eerste provincie die 
hiermee aan de slag is gegaan, 
wat heeft geresulteerd 
in het ‘Kwaliteitsnet 
Landbouwverkeer’. Dit 
netwerk bestaat uit specifieke 
routes waar zowel het 

landbouwverkeer als auto’s en 
fietsers veilig kunnen rijden. 
Zo moeten er vlotte en veilige 
verbindingen tot stand komen 
voor landbouwverkeer en alle 
andere weggebruikers. 
Met vertegenwoordigers 
uit de landbouwsector 
zijn knelpunten tussen 
landbouwverkeer en 
fietsverkeer in kaart 
gebracht. De in totaal 
116 knelpunten worden 
momenteel aangepakt. 
Waar het niet mogelijk is 
om verkeersstromen van 
elkaar te scheiden, worden er 
bijvoorbeeld passeerstroken 
gemaakt, waar trekkers 
kunnen uitwijken om verkeer 
te laten passeren.
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BOUWSTEEN:
MOBILITEITS-
MANAGEMENT

In de Krimpenerwaard rijdt 
de GroeneHartHopper, maar 
in het buitenland zijn meer 
innovatieve voorbeelden te 
vinden. Zo heeft de Finse 
start-up Ajelo een technologie 
ontwikkeld waarbij ritjes 
in dezelfde richting 
gecombineerd kunnen worden 
in een voertuig. Vervolgens 
werd de software ingezet in 
Helsinki door het bedrijf ‘Split’. 
Daarna is het bedrijf verhuisd 
naar Washington D.C. Via Split 
konden slimme, duurzame 
en betaalbare ritjes geboekt 
worden via telefoons. Eerst 
werd de beste rit getoond 
met bijbehorende prijs, 
vervolgens vertrok de auto 
bij het opstappunt en werden 
mensen onderweg opgepikt of 
afgezet.  In de afgelopen jaren 
hebben ze tienduizenden 
mensen enthousiast gemaakt 
met hun service.
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bestemming



BOUWSTEEN:
NIEUWE VERBINDINGEN

De Nesciobrug in Amsterdam 
overspant het Rijnkanaal en 
verbindt zo IJburg met het 
vasteland. De brug is bedoeld 
voor voetgangers en fietsers 
en functioneert als een vitale 
connectie voor bewoners. 
Daarnaast biedt de brug ook 
toegang tot het Diemerpark.  
Het is de langste brug van 
Nederland, in totaal 170 
meter. Met 10 meter hoogte 
kunnen boten er onderdoor 
varen. 

De unieke vorm van de 
Nesciobrug maakt dat de brug 
er bijzonder elegant uitziet.  
Architectuur en constructie 
zijn samen versmolten in 
unieke vormen. De brug is 
door de ontwerpers zorgvuldig 
in het landschap ingepast, 
waarbij de ecologische situatie 
is gerespecteerd.
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Op een bijzondere manier 
naar de overkant



Ontgroening, vergrijzing, inzettende krimp
De bevolking van de Krimpenerwaard zal in de komende decennia serieuze 
veranderingen ondergaan: ontgroening, vergrijzing en krimp op de langere termijn. 
Er is al sprake van sterke vergrijzing: het aantal ouderen boven de 65 jaar neemt toe 
van 18% naar ruim 26% in 2030. In dezelfde periode verdubbelt het aantal 75-plussers. 
Vergrijzing is een internationale trend die in de Krimpenerwaard extra sterk is: 
tot 2040 neemt de grijze druk (het aantal 65-plussers ten opzichte van de groep 
tussen 20 en 65) toe tot 56%, waar dit landelijk 45% is. Het groeiend aantal ouderen 
wordt niet ondersteund door een gelijke groei van het aantal jongeren. Hoewel de 
groene druk (het aantal jongeren onder 20 ten opzichte van de groep tussen 20 
en 65) licht boven het landelijk gemiddelde ligt, verruilen veel jongvolwassenen de 
Krimpenerwaard voor de stad. Deze demografische verschuiving heeft tot gevolg dat 
de beroepsbevolking zal afnemen van 51.800 (2012) tot 46.200 (min 11%) in 2030.

Niet alleen de leeftijdsopbouw verandert, ook het aantal inwoners. De natuurlijke 
groei (geboorte min sterfte) van het gebied ligt rond het nulpunt en zal verder dalen. 
Er is sprake van een negatief migratiesaldo. Vooral jongvolwassenen verruilen de 
Krimpenerwaard voor de stad. Dit leidt ertoe dat de bevolking sinds de piek in 
2005 licht krimpt. Er is nog geen sprake van krimp van het aantal huishoudens: de 
trend naar kleinere huishoudens maakt dat dit aantal nog groeit. Er is daarom nog 
geen dreigend kwantitatief woningoverschot in de Krimpenerwaard. De bestaande 
voorraad kent een relatief groot aandeel van - populaire - eengezinswoningen.

Druk op leefbaarheid
De samenhangende demografische veranderingen (ontgroening, vergrijzing, krimp) 
kunnen belangrijke gevolgen hebben voor de leefbaarheid van de Krimpenerwaard 
en vragen om aandacht in de visie op het toekomstig woningaanbod. Een vergrijzende 
bevolking heeft behoefte aan ondersteuning en zorg, die in toenemende mate aan 
huis geleverd wordt. Als gevolg van de kleiner wordende beroepsbevolking staat het 
economisch potentieel van de Krimpenerwaard onder druk. Dit heeft gevolgen voor 
de vitaliteit van het gebied.

De Rijksoverheid tracht met het Actieplan Bevolkingsdaling regio’s met afnemende 
populatie voor te bereiden en te begeleiden. Het maakt een onderscheid in negen 
krimpregio’s en elf anctipicipeerregio’s. De Krimpenerwaard is aangewezen als 
anticipeerregio (een traject dat bewustwording en beleidsaanpassingen beoogt). De 
gemeente verzet zich tegen deze status vanwege de negatieve beeldvorming die het 
oproept.

Woningvoorraad en voorzienngen onder druk
Een groot deel van de woningen – zowel in Krimpenerwaard als in Krimpen aan den 
IJssel - stamt uit de jaren zestig en zeventig en dient gerenoveerd te worden om bij 
te dragen aan de nationale besparingsambities (20% minder CO2 uitstoot in 2020). 
In combinatie met de veranderende behoeftes van de vergrijzende bevolking, telt dit 
op tot een grote transformatieopgave voor de woningen in beide gemeentes.

Als gevolg van de demografische verandering komen voorzieningen onder druk te 
staan. Sommige dreigen te verdwijnen. Dit vraagt om een slimme oplossingen in 
het beheer ervan: door samenvoegen en combineren kunnen voorzieningen blijven 
bestaan, ook als het draagvlak ervoor afneemt.
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Leeftijdsopbouw van bewoners van de Krimpenerwaard in 1980, 2015 en 2040

Krimp- en anticipeergebieden in Nederland

Bevolkingsontwikkeling van de Krimpenerwaard, Zuid-Holland en Nederland
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Op woongebied staat de Krimpenerwaard voor een aantal uitdagingen. De bevolking 
vergrijst, ontgroent en neigt naar krimp, terwijl tegelijkertijd de huishoudensgrootte 
afneemt. Dit leidt tot veranderingen in de woningvraag. Ingrijpend is de opgave van 
de energietransitie: woningen dienen aangepast te worden om de energievraag 
terug te dringen. Aanpassingen op beide terreinen zullen de woon- en leefkwaliteit 
in Krimpen aan den IJssel en in de Krimpenerwaard verder kunnen vergroten. De 
investering in de energieopgave zou, door er tijdig op te anticiperen, ten goede 
moeten komen aan de werkgelegenheid en de lokale (bouw)economie.

Herstructurering
Gezien de demografische veranderingen en de klimaatopgave, die dwingt tot 
grote energiebesparingen bij met name de verwarming van woningen, staat de 
Krimpenerwaard voor een grote transformatieopgave. De historische kernen en de 
uitbreidingswijken uit de jaren zestig en zeventig hebben veel woningen met lage 
energielabels, die gerenoveerd moeten worden. Woningcoöperatie QuaWonen 
heeft de ambitie om een energieneutrale woningvoorraad te hebben in 2035. In 
de praktijk betekent dit dat de gehele voorraad minimaal energielabel B dient te 
hebben. De gemeente Krimpenerwaard richt zich in haar concept Woonvisie op 
het halveren van het energieverbruik in 2030 ten opzichte van 2015. De gemeente 
Krimpen aan den IJssel heeft de ambitie, conform landelijk beleid, energieneutraal 
te zijn in 2050.

Naast de opgave van de energietransitie biedt herstructurering van de woningvoorraad 
kansen om de leefbaarheid te vergroten en jongeren een goed alternatief voor 
de stad te bieden. Daarmee blijft de Krimpenerwaard vitaal en behoudt ze haar 
economische draagkracht. Dit zou aanleiding moeten zijn om de mogelijkheden om 
jongeren aan te trekken actief na te jagen bij het vormgeven van de renovatie- en 
transformatieplannen.

Uitbreiding
Naast het renoveren van de bestaande woningvoorraad kan er gekozen worden 
om nieuwe woningen bij te bouwen. In de concept Woonvisie van de gemeente 
Krimpenerwaard wordt met deze keuze rekening gehouden door te stellen dat 
uitbreiding van de plancapaciteit noodzakelijk is, onder andere om doorstroming 
van scheefwoners mogelijk te maken. De invulling van deze uitbreiding dient volgens 
de Woonvisie gezocht te worden in innovatieve woonmilieus met nieuwbouw op 
bepaalde locaties in het buitengebied. Om dit buitengebied niet te verrommelen, 
dient er compact gebouwd te worden. Het gaat om kleinschalige uitbreidingen van 
de dorpskernen en geconcentreerde nieuwbouw in en om Krimpen aan den IJssel 
Het is ook mogelijk op kleinere schaal unieke woningen te bouwen die de kwaliteiten 
van het buitengebied omarmen, zoals wonen in een boerderij of wonen op het water.
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NieuwbouwHerstructurering bestaande woningvoorraad
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BOUWSTEEN:
HERSTRUCTURERING

In de gemeente Zaanstad 
staat sinds een paar jaar de 
energieneutrale woning van 
Milda en Rik Mooi. Het huis is 
gebouwd in 1929, maar volgens 
Milda en Rik zijn het juist 
de oude huizen die geschikt 
zijn voor het energieneutraal 
maken. Via het initiatief 
‘Thuisbaas’ van organisatie 
Urgenda is het mogelijk om 
voor maximaal €35.000,- 
een huis energieneutraal 
te maken. Dit houdt in dat 
de investeringskosten in 
15 jaar kunnen worden 
terugverdiend, uitgaande van 
een gemiddeld huishouden.

Rik en Milda wilden vooral 
een duurzamere samenleving 
en energieverbruik zonder 
kosten. Daarvoor is het huis 
uitgerust met zonnepanelen, 
speciale panelen die voor 
warmte en elektriciteit zorgen, 
een warmtepomp en een lage 
temperatuur radiator. “Al 
met de eerste aanpassingen 
zagen we de energiekosten 
teruglopen en werd het 
wooncomfort hoger.”    
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zijn juist geschikt.’



BOUWSTEEN:
UITBREIDING

Genieten van de voordelen 
van de stad in een rustige 
en groene omgeving: in de 
nieuwbouwwijk Waterrijk in 
Woerden is het mogelijk. De 
natuur van het Groene Hart 
is binnen handbereik, net als 
alle voorzieningen. Dat alles 
maakt de wijk tot een uniek 
stukje Woerden met een 
sterke identiteit. 

Kwaliteit, creativiteit, water en 
groen zijn de kernwaarden van 
Waterrijk. De woonwjik bestaat 
uit twee delen: een villapark 
met vrijstaande villa’s en een 
appartementengebouw, en 
vier wooneilanden met een 
meer stedelijk karakter. De 
stedelijke sfeer wordt echter 
wel verbonden aan de sfeer 
van de Nederlandse wateren. 
De verschillende typen 
huizen hebben allemaal een 
fantastisch uitzicht over het 
water. Ook is er veel ruimte 
voor kinderen om te spelen in 
het groen.

Tot slot zijn er tevens vrije 
kavels en waterwoningen. 
De aangrenzende 
recreatiegebieden zorgen 
ervoor dat het natuurgevoel 
sterk aanwezig is.
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Waterrijk wonen in Woerden



BOUWSTEEN:
HERSTRUCTURERING

In Helsinge wordt in 2017 
en 2018 het ‘Dorp van de 
toekomst’ gebouwd. Helsinge 
ligt op Seeland, het grootste 
eiland van Denemarken. Het 
Dorp van de toekomst komt 
tegemoet aan de wens van 
jonge gezinnen om naar het 
platteland te verhuizen en zo 
dichter bij de natuur te zijn. 
Het dorp biedt frisse lucht, 
betaalbare huisvesting en 
een betere omgeving voor 
kinderen.
Door intensief agrarisch 
landgebruik en een 
prioritering van autovervoer 
is het landschap in dit gebied 
grotendeels ontoegankelijk 
geworden voor de 
plattelandsbevolking. De 
bestaande huizen zijn veelal 
gedateerd en ze voldoen 
niet aan de woonwensen 
van jonge gezinnen. Veel 
stadsbewoners twijfelen er 
dan ook over om de grote stap 
te nemen en naar dit gebied 
te verhuizen. De afstand naar 
de arbeidsmarkt, het gebrek 
aan voldoende openbaar 
vervoer en het gebrek aan Afbeelding: Karres +Brands
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Een model voor duurzaam 
leven op het platteland



alternatieve woonvormen 
is daar debet aan. Maar 
nu het concept ‘werk’ aan 
verandering onderhevig is en 
lokale werkgelegenheid en 
transportverbindingen in de 
toekomst een steeds minder 
grote rol spelen, zijn er weer 
kansen voor de stedelijk-rurale 
beweging.
Het Dorp van de toekomst 
is zo een mogelijkheid. Het 
dorp is een voorstel voor een 
nieuwe samenlevingsvorm 
op het Deense platteland, 
die een sterke connectie 
heeft met omringende 
landschappen, een eigen 
identiteit bezit en gebaseerd 
is op gemeenschapsgevoel. 
Het Dorp van de toekomst 
is opgezet in clusters, 
die een groot aantal 
gemeenschappelijke ruimtes 
hebben. Er wordt veel 
‘gedeeld’, waardoor het 
samenleven duurzamer wordt.
Het masterplan is ontwikkeld 
met ecologische, sociale en 
economische duurzaamheid 
als de drie belangrijkste pijlers 
in gedachten. Deze pijlers 
scheppen samen nieuwe 
mogelijkheden om een 
gezonder, zelfvoorzienend 
leven te leiden, in nauwe 
relatie met het landschap 
– en op reisafstand van 
Kopenhagen.

Darius Reznek, projectleider 
Karres+Brands, vertelt over 
de achterliggende gedachte: 
‘Door de groeiende rol van 
de stad wordt het platteland 
uitgedaagd om zichzelf 
opnieuw te ontdekken en uit te 
vinden. Als het platteland deze 
concurrentiestrijd aan wil gaan 
moet het voordeel trekken uit 
zijn unieke kwaliteiten en plek 
bieden voor experimenten. 
Het Dorp van de toekomst 
is een plek waar natuur en 
zelfvoorziening samenkomen 
op een manier die relevant 
is voor hedendaagse jonge 
gezinnen.’

Afbeelding: Karres +Brands
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zeer in het zicht staan, versus zonnepanelen die goed in te passen zijn op bijvoorbeeld 
bedrijfsdaken, maar een langere terugverdientijd hebben.

Er zal een aandeel fossiele energie nodig blijven om bijvoorbeeld tekorten te 
overbruggen, hoge temperaturen op te kunnen wekken en mobiliteit deels aan 
te drijven. De derde stap van de Trias Energetica stelt dat dit gebruik zo efficiënt 
mogelijk moet zijn om verbruik én uitstoot te beperken.

Nationaal beleid legt op den duur een opgave op Krimpenerwaard: de ambitie om 
80% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Hiervoor is het nodig om 
enerzijds te besparen in de bestaande bebouwing (o.a. door te isoleren) en mobiliteit 
(door elektrificeren van het wagenpark), anderzijds om hernieuwbare energie op 
te wekken. In de Krimpenerwaard is het door een relatief lage bevolkingsdichtheid 
gemakkelijker dan in andere delen van de Randstad om energie op te wekken. 

De Trias Energetica legt in drie eenvoudige stappen uit hoe we de energietransitie 
moeten benaderen. Hoe minder energie verbruikt wordt, hoe minder opgewekt 
hoeft te worden. Aangezien besparing vaak kosteneffectief is, weinig zichtbaar is 
en weinig invloed heeft op ons dagelijks leven (denk aan spouwmuurisolatie, led-
verlichting, elektrisch rijden) is dit makkelijker realiseerbaar dan het plaatsen van 
meer en meer windturbines of zonnepanelen. Daarbij telt elke bespaarde joule 
dubbel: in de omzetting en het transport van fossiele brandstoffen naar elektriciteit 
(energiecentrales, kabels en leidingen) vinden verliezen plaats. Een bespaarde joule 
elektriciteit spaart dus ook nog een joule uit in deze hele keten. Iets vergelijkbaars 
gaat op voor de overstap naar elektrisch rijden: een brandstofmotor in de auto is 
zeer inefficiënt in vergelijking met groene stroom die omgezet wordt in aandrijving.

De energie die na de besparing nog nodig is, wekken we voor 90% duurzaam op. Dit 
aandeel is gebaseerd op landelijke scenario’s waarbij een afweging is gemaakt voor 
de energiemix in het land. De hernieuwbare energie wordt opgewekt uit een mix van 
energiebronnen: zon en wind zijn in een balans nodig, zodat wanneer het niet waait 
of wanneer de zon niet schijnt, de andere bron wel elektriciteit genereert. Biogas en 
diepe geothermie zijn meer continu in te zetten bronnen van elektriciteit om een 
tekort aan zonne- en windstroom op te vangen. Opslag in de vorm van batterijen en 
waterstof zal hier ook belangrijk voor zijn. Vanwege deze uitgebalanceerde mix is 
voor de Krimpenerwaard een overzicht gegeven van de aantallen en het ruimtebeslag 
van de bronnen. Een voordeel aan een mix is ook dat de ene bron rendabeler is dan 
de andere bron, en dat de ene bron beter is in te passen dan de andere. Vergelijk 
hiervoor bijvoorbeeld windturbines die een goed financieel rendement bieden maar De energietransitie in 3 stappen: beperk het energieverbruik, maak maximaal gebruik van hernieuwbare energie, en 

tot slot: maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen.
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ENERGIETRANSITIE wat speelt er?



Dit Sankey-diagram laat de energiebehoefte per sector in 2015 en in 2050 zien, inclusief de verwachte besparing,  
en wat de bijbehorende mix van energiebronnen in de huidige situatie en in 2050 wordt. Dit is gebaseerd op het 

RLI-95% scenario dat een CO2 besparing van 95% t.o.v. 1990 beoogt.
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Het is zaak te anticiperen op de opgave die uiteindelijk gerealiseerd moet worden 
door op tijd een visie te vormen waar en hoe de hernieuwbare energie in de 
samenleving en in het gebied te laten landen.

Jaarlijks betalen huishoudens in de Krimpenerwaard ongeveer 35 miljoen euro aan 
energie; een bedrag dat naar de energiemaatschappijen buiten het gebied gaat. 
Het is mogelijk om dit geld in de Krimpenerwaard te houden en daarmee de kosten 
van de winning van hernieuwbare energie te financieren en te profiteren van de 
opbrengsten van hernieuwbare energie. Zo kan een windturbine €250.000,- per jaar 
opleveren; geld dat in de gemeenschap gestoken kan worden om voorzieningen in 
stand te houden, het landschap te verfraaien, woningen te verduurzamen, korting te 
geven op de energierekening et cetera. De gemeenschap kan hier zelf over beslissen.

Een gebiedsproces is belangrijk voor het opstellen van een visie voor de 
energietransitie. Dit zorgt ervoor dat inwoners mede-eigenaar worden van het 
probleem, maar ook profiteren van de kansen die oplossing van het energievraagstuk 
op het grondgebied van de Krimpenerwaard biedt. Er is veel weerstand tegen 
windturbines en grote zonneparken in het landschap. Die wordt veroorzaakt doordat 
men een verslechtering van de leefomgeving ervaart. In de Krimpenerwaard kan 
de balans tussen lusten en lasten anders komen te liggen, door duidelijk in beeld 
te brengen wat de energietransitie kan opleveren voor de inwoners, bedrijven, 
voorzieningen en het landschap.

Naast de financiële opbrengsten dient ook de ruimtelijke inpassing van o.a. zon en 
wind in beeld gebracht te worden. In deze kaartjes is te zien hoeveel windturbines 
ingezet kunnen worden door rekening te houden met de afstand tot de huizen. Door 
verschillende mogelijkheden te verkennen en te verbeelden, en de opbrengsten 
voor de gemeenschap inzichtelijk te maken kan gezamenlijk een afweging gemaakt 
worden voor de mix van hernieuwbare energie in het gebied.

Per sector verschilt het potentieel voor besparing. In verkeer en vervoer en in de gebouwde omgeving kan 
procentueel én absoluut het meeste bespaard worden. 
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ENERGIETRANSITIE bouwstenen



Door lokaal energie op te wekken kan de lokale gemeenschap meeprofiteren van de energietransitie.De opbrengsten van energie gaan naar energieproducenten buiten de Krimpenerwaard.

In de Krimpenerwaard kan tot 2050, in lijn met algemene scenario’s voor de energietransitie, 43% bespaard worden 
door o.a. isolatie van gebouwen en elektrificatie van voertuigen. Van de resterende energiebehoefte kan 90% 

duurzaam opgewekt worden door een mix van o.a. zon, wind, biomassa, geothermie en omgevingswarmte. 
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Voor de 2800 TJ die nodig is om de Krimpenerwaard van duurzame energie te voorzien is dit een mogelijke mix. Als 
er gekozen wordt om minder van de ene bron te plaatsen, is er meer nodig van andere bronnen. Voor windturbines 
is een eerste vingeroefening gedaan (zie ook volgende pagina) voor de plaatsing in relatie tot de afstand tot wonin-

gen. Door dit verder te verbeelden ontstaat zicht op de (on)wenselijkheid van elke bron en de energie-opbrengst die 
behaald kan worden. Aan elke bron hangt ook een kosten- en opbrengstenplaatje, dat in deze keuze meegenomen 
dient te worden. Ook is er onderzoek nodig naar de haalbaarheid van alle bronnen en de beschikbaarheid van op-

pervlakte (zon, wind), grondstoffen (biomassa) of bodemwarmte (geothermie).
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Verschillende afstanden van windmolens (3,3MW) tot woningen leiden tot verschiillend aantal windmolens. De Provincie 
Zuid-Holland en de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn van plan twee windmolens in de Stormpolder te plaatsen.
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GOEREE-OVERFLAKKEE

Goeree-Overflakkee verbruikt 
jaarlijks 4.100 terajoule (TJ) 
energie. Het grootste deel (38 
procent) als brandstof voor 
vervoer. Bijna een derde in de 
vorm van warmte en stroom 
voor huishoudens.
Ook voor 2020 wordt 
uitgegaan van een verbruik 
van 4.100 TJ, aangenomen dat 
toenemend energieverbruik 
en energiebesparing elkaar in 
evenwicht zullen houden.
Om dat op te wekken wordt 
onder andere 225 MW aan 
windmolens opgesteld, 78 
MW aan zonnepanelen en 
de geplande getijdencentrale 
zou een capaciteit krijgen van 
tegen de 30 MW.
Goeree-Overflakkee is niet 
de enige gemeente die een 
concreet doel heeft gesteld 
om energieneutraal te zijn. 
Ameland hanteert ook 2020 
als streefdatum. Maar de 
doelen verschillen: Groningen 
noemt bijvoorbeeld 2035, 
Boxtel 2040 en Pijnacker-
Noordorp 2050.
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Stille, groene revolutie op 
gelovig eiland 



Ze willen niet wachten op de rest van Nederland. 
Het eiland Goeree-Overflakkee regelt zijn eigen 
energietransitie. Niet in 2050 – het streven van Den 
Haag – maar al in 2020 wil Goeree-Overflakkee 
energieneutraal zijn. Dan wekken de 48.000 bewoners 
van het Zuid-Hollandse eiland minstens evenveel 
energie duurzaam op als ze verbruiken.
En zelfs meer, want het eiland ziet ook een toekomst 
voor zichzelf als leverancier van duurzame energie 
en grondstoffen: waterstof voor het wegtransport, 
groene stroom voor de Rotterdamse haven, biogas 
voor verwarming, ammoniak voor de productie van 
kunstmest.
Er moet er nog veel gebeuren, nu wordt slechts 40 
procent van het verbruik zelf duurzaam opgewekt. Op 
het gemeentehuis in Middelharnis – het hele eiland 
tussen het Haringvliet en de Grevelingen vormt sinds 
2013 één gemeente – somt wethouder Arend Jan van der 
Vlugt (CDA) bevlogen op wat er allemaal nog op stapel 
staat: windparken, zonneparken, een getijdencentrale 
in de Brouwersdam en besparing, heel veel besparing 
van energie door isolatie en ledverlichting.
Van valse bescheidenheid heeft Goeree-Overflakkee 
geen last. In 2015 reisde Van de Vlugt met een delegatie 
naar de klimaatconferentie in Parijs om de ambitieuze 
plannen te delen met de wereld. Het eiland waar 
de SGP de grootste politieke partij is en het begrip 
‘rentmeesterschap’ gekoesterd wordt, heeft een rotsvast 
vertrouwen dat het zal lukken: de bewoners zien zichzelf 
als nuchter, hardwerkend én zakelijk.
En gemotiveerd: in ieder gesprek met de betrokkenen 
op het eiland komt de Watersnoodramp van 1953 
voorbij. De ramp zette nagenoeg het hele eiland onder 
water en kostte aan 488 bewoners het leven. Ze kennen 
de gevaren van het klimaat en hun eiland opnieuw 
inrichten hebben ze al eens eerder gedaan.

Schrikken van de gevolgen
Maar hoe gemotiveerd ze ook zijn, soms is het even 
slikken. Zelfs als je heilig gelooft in duurzaamheid, kan 

de energietransitie flink pijn doen. In zijn duurzame 
kozijnenfabriek begint Kees Lambert meteen over de 
windmolens die rond zijn dorp, Oude-Tonge, gepland 
zijn. Ruim vijftig „Euromasten” rond een dorp van nog 
geen vijfduizend inwoners.
Het Krammerwindpark, waar 34 turbines komen te staan, 
ligt weliswaar nog net in Zeeland, op de Philipsdam, 
maar wel vol in het zicht van de Oude-Tongenaren die 
de zon voortaan zullen zien ondergaan in een bos van 
186 meter hoge windmolens. Nog dichterbij, aan de 
zuidkant van Goeree-Overflakkee zelf, verrijzen ook 
grote jongens van 150 meter op de plaats waar eerst 
kleinere windmolens stonden.
„Wij hebben zitten slapen”, verwijt Lambert zichzelf 
gefrustreerd en boos. „Pas toen we op een foto zagen 
wat ons te wachten stond, zijn we wakker geworden.” 
Hij verwijt de gemeente dat er onvoldoende is uitgelegd 
wat er staat te gebeuren. Als ze dat hadden geweten, 
hadden ze eerder gereageerd en dan was er misschien 
nog een kans geweest om een deel van de windmolens 
op een andere plek te krijgen.
Maar nu is het te laat. „Wij achten een haalbaar 
alternatief op zeer korte termijn onwaarschijnlijk”, 
reageert wethouder Frans Tollenaar (SGP) op vragen 
van de krant. Afgesproken is afgesproken, de rug recht 
houden is een traditie. Ook als het schuurt.
Ondanks zijn verzet tegen de windmolens is Lambert 
een van de voorbeeld-ondernemers als het gaat om 
verduurzaming. Het dak van het familiebedrijf waarvan 
hij directeur is, ligt vol met zonnepanelen, voldoende 
om op zonnige dagen in de zomer de hele fabriek van 
stroom te voorzien. De verwarming komt van een ketel 
die brandt op ‘mot’, het zaagsel uit de fabriek.
Het is geen zweverig idealisme. „Duurzaam is mooi, 
vertelt Lambert terwijl hij tussen de gecertificeerde 
hardhouten kozijnen loopt, maar „we moeten natuurlijk 
wel geld verdienen”. Het label ‘duurzaamheid’ geeft 
zijn product extra waarde in de concurrentieslag met 
kozijnen van kunststof. Maar als hij erop had moeten 
toeleggen, had hij het niet gedaan, zegt hij eerlijk.

Enthousiaste ondernemers
Goeree-Overflakkee als duurzame merknaam, daar 
kun je geld mee verdienen. Dat duurzaam „meer is dan 
een kostenpost”, heeft architect Krijn Ratsma bedacht, 
voorzitter van de stichting Energieke Regio. Hij helpt 
ondernemers zoals Lambert om energie te besparen en 
CO2-neutraal te worden. Want hoe doe je dat en hoe 
hou je er geld aan over?
Gemiddeld hebben de ondernemers op het 
eiland ongeveer anderhalve ton uitgegeven aan 
energiebesparing en -opwekking, een bedrag dat ze in 
ongeveer zeven jaar terugverdienen. Opnieuw: geld 
toeleggen op duurzaamheid is niemand hier van plan. 
Wat de energiebesparing precies bijdraagt aan de 
verduurzaming? Ratsma: „Wij rekenen in euro’s en niet 
zozeer in CO2.”
Ook de vrachtwagens die straks waterstof komen tanken 
op de boerderij van Tonnie van Peperstraten, zullen 
door het hele land rijden. Van Peperstraten maakt zijn 
landbouwbedrijf van 300 hectare duurzaam door er – 
naast tal van andere maatregelen – een pompstation 
aan te leggen: Greenpoint Zuid-Holland-Zeeland. De 
werkzaamheden zijn net begonnen en deze zomer 
al staat er een batterij pompen naast elkaar: fossiele 
brandstoffen als benzine, diesel en gasproducten, maar 
ook elektrische laadpalen en waterstof.

Op het weidse land tussen Ouddorp en Ooltgensplaat 
ruiken ze de kansen die de klimaatafspraken van Parijs 
bieden. Ze kennen de weg naar de subsidies die rijk en 
provincie beschikbaar stellen om de doelen te halen. Ze 
beseffen dat ze zich als ‘duurzaam’ eiland onderscheiden 
van de andere Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, 
dat ze de leegloop kunnen stoppen en groen toerisme 
aantrekken.

Ingekorte versie van NRC artikel ‘Stille, groene revolutie 
op gelovig eiland, 18 maart 2017
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BOUWSTEEN:
ERFMOLEN

Lukas en Hanneke Westra, 
winnaars van de prijs ‘De 
Meest Duurzame Jonge Boer’, 
investeren met hun bedrijf 
‘De Betonpleats’ in duurzame 
bedrijfsvoering. Terwjil het 
bedrijf als melkveebedrijf 
is gestart, wordt inmiddels 
de helft van de omzet uit 
duurzame energie gehaald. In 
totaal zijn er drie vormen van 
duurzame energieproductie 
aanwezig op het land: zonne-
energie, windenergie en 
biomassa. De hoeveelheid 
opgewekte groene stroom 
is voldoende voor 3500 
huishoudens. 

Het bedrijf heeft een groene 
uitstraling door de productie 
van groene stroom uit de 
natuur. Daarnaast wordt er 
geprobeerd kringlopen te 
sluiten. De kwaliteiten van 
het landschap worden nog 
eens extra benadrukt door het 
uitkijkpunt naast de boerderij, 
het Seedykkiekje. Bezoekers 
genieten hier niet alleen 
van het uitzicht, maar leren 
tegelijkertijd over het bedrijf 
en het landschap.

Op deze wijze voorzien Lukas 
en Hanneke zichzelf in het 
boeren nu en in de toekomst. 
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Duurzaam ondernemen - de 
Betonpleats 



BOUWSTEEN:
GEZAMENLIJK WINDPARK

Met de inleg van in totaal 7,5 
miljoen van 4000 leden, lukte 
het de Zeeuwse cooperaties 
Zeeuwind en Deltawind 215 
miljoen aan marktinvesteringe 
los te krijgen. De bouw van 
34 windturbines van elk 
3,5 megawatt die daarmee 
mogelijk wordt, is reeds van 
start gegaan. 

In het Financieele Dagblad 
spreekt een woordvoerder 
van de cooperaties van ‘het 
grootste burgerinitiatief 
van Nederland’. Het 
windmolenpark verrijst bij 

de Krammersluizen, een 
sluitzencompex op de grens 
van Zeeland en Zuid-Holland. 
Over twee jaar moet het 
project zijn opgeleverd. 
De turbines worden 
gebouwd door de Duitse 
windturbinebouwer Enercon, 
die volgens het FD eigen 
vermogen inbrengt. Daarnaast 
is het windpark een lening 
aangegaan bij een consortium 
van vier banken: Rabobank, 
ING, ASN en het Japanse 
SNBC. Woensdag werden de 
laatste handtekeningen gezet, 
en werd de rente voor de 
komende 17 jaar vastgelegd.

Bron: FD, 23 maart 2017
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Gezamenlijk investeren in 
een windmolenpark 



Landbouw
De toekomst van de landbouw hangt sterk samen met de oplossing van bodemdaling 
die gekozen wordt. Het natuurlijk systeem biedt grenzen aan de intensivering, terwijl 
de ligging in de Randstad kansen biedt voor verbreding.

Natuur
De oplossingsrichting voor bodemdaling biedt naar verwachting nieuwe kansen 
voor natuur. Belangrijke aanbeveling is wel, om natuur niet meer als sectoraal doel 
te stellen, maar de kansen te benutten die komen uit een integrale oplossing voor 
bodemdaling.

Mobiliteit
In ieder vergezicht wordt rekening gehouden met technologische ontwikkelingen die 
mogelijkheden bieden tot het beter managen van mobiliteit. Het verbeteren van het 
recreatief en intern netwerk is nodig om lokale verkeersproblematiek te verhelpen, 
maar ook om op regionaal niveau de Krimpenerwaard aantrekkelijk te maken. Het 
aanleggen van nieuwe verbindingen met de regio sluit aan bij het derde vergezicht.

Wonen en voorzieningen
De huidige ambities op het gebied van wonen bestaan al uit het herstructureren en 
uitbreiden van de woningvoorraad om te voorzien in een veranderende vraag en 
duurzame energieambities waar te kunnen maken. In vergezicht 2 en 3 worden de 
huidige plannen echter uitgevoerd op hoger tempo, grotere schaal en met grotere 
betrokkenheid van de lokale bouwsector. Bovendien wordt in vergezicht 3 sterker 
samengewerkt met de gemeente Rotterdam in de voorziening van woningen dicht 
bij de stad.

Energietransitie
Hierbij wordt in alle vergezichten gericht op één bouwsteen, waarin ingezet wordt 
op een combinatie van energiebesparing, duurzame opwekking en het laten 
meeprofiteren van de lokale bevolking in de opbrengsten.

Zoals beschreven in dit hoofdstuk, biedt ieder thema mogelijkheden tot verschillende 
bouwstenen. Deze bouwstenen verschillen van elkaar in ambitieniveau, 
investeringskosten, potentiële opbrengsten en samenwerkingsverbanden; hiermee 
sluiten de bouwstenen (per geval in meer of mindere mate) aan bij een bepaald 
vergezicht. Het hiernaast weergegeven overzicht laat zien wanneer een bouwsteen 
niet (wit), tot op zekere hoogte (grijs) en zeker (zwart) aansluit bij een bepaald 
vergezicht. Het overzicht dient niet om simpelweg voor een van de vergezichten te 
kiezen, maar wel om de keuze voor een bepaalde bouwsteen in een bredere context 
te plaatsen.
De relatie tussen bouwsteen en vergezicht wordt hier kort toegelicht.

Waterveiligheid
Waterveiligheid speelt altijd een rol, welke toekomst de Krimpenerwaard ook kiest. 
Belangrijke aanbeveling in deze strategische visie is om het thema te koppelen 
met ruimtelijk ordening. Het zal daarmee een belangrijke samenhang krijgen met 
ontwikkelingen in infrastructuur en woningbouw.

Bodemdaling
Bodemdaling is één van de grootste uitdagingen die de Krimpenerwaard tegemoet 
ziet in de komende decennia, omdat het tot grote maatschappelijke kosten kan leiden 
en het landbouwkundig gebruik sterk zal beïnvloeden. Verschillende oplossingen 
zijn mogelijk, altijd met hoge kosten. Bodemdaling, watermanagement, landbouw,  
economie, natuur, duurzame energie en ruimtelijke ordening moeten integraal 
bekeken worden om meerwaarde te vinden die met een sectorale blik gemist wordt.

Economie en werk
De vier uitgelichte sectoren maken momenteel al onderdeel uit van de economie, 
en zullen dat ook in de toekomst blijven doen. De maakindustrie en transportsector 
zullen echter sterk inzetten op innovatie in vergezicht 2 en 3. De toeristische sector 
beslaat op dit moment slechts een klein deel van de economie, maar zal in het derde 
vergezicht uitgroeien tot een van de dragers van de economie.

BOUWSTENEN EN VERGEZICHTEN
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De bouwstenen uit het vorige hoofdstuk zijn losstaande ingrepen, maar moeten 
ook gekoppeld worden om zo bepaalde kansen beter te benutten. In dit hoofdstuk 
worden deze koppelkansen nader behandeld.

KOPPELKANSEN

Koppelkans Energietransitie door gebiedscoöperatie
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KOPPELKANSEN

Koppelkans Onderwaterdrainage

Koppelkans Herstructurering

Koppelkans Vernatting

Koppelkans Woningbouw

Koppelkans Vluchtroutes
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In het Deltaprogramma 2015 is ervoor gekozen om de Krimpenerwaard binnen de 
1/10.000 dijkring van de Randstad op te nemen. De Hollandse IJssel blijft tot de 
Waaiersluis bij Gouda een open rivier met een primaire kering. De Algera-kering kan 
deze in geval van storm en hoog water afsluiten. De Lekdijk wordt van Rotterdam 
tot aan de Utrechtse Heuvelrug op sterkte gebracht om het 1/10.000 niveau 
te beschermen. Ondanks dat het gebied, net zoals de rest van de Randstad, dit 
beschermingsniveau zal genieten, is het altijd nodig om in aanvulling op preventie 
(bescherming) een strategie voor evacuatie te hebben. 

De eerste stap in evacuatie is waarschuwing. Door mensen vooraf te informeren 
over risico’s en vluchtroutes, en door bewustzijn bij te brengen, kunnen mensen 
hun eigen keuze maken wat hun actie wordt in geval van een calamiteit. Deze 
zelfredzaamheid is belangrijk omdat een bevolking zich niet laat sturen. 

De belangrijkste route voor evacuatie is verticaal: omhoog in gebouwen en op dijken 
en hoger gelegen gebieden. De reden hiervoor is dat de waarschuwingsperiode 
voor een verwachte calamiteit te klein is om mensen het gebied uit te krijgen 
door de capaciteitsgebrek op de wegen en de congestie die ontstaat. In de 
informatievoorziening is het wijzen op veilige vluchtplekken op loopafstand daarom 
belangrijk. Bij nieuwbouw is het aanbieden van toegankelijke vluchtplaatsen 
in gebouwen wenselijk. Bij een waarschuwingsperiode van één dag, kan maar 
10% van de mensen geëvacueerd worden of zich evacueren. Bij twee dagen 
waarschuwingsperiode is dit 75% van de mensen. Echter, de kans op een onverwachte 
evacuatie is 40%, op een waarschuwingsperiode van één dag 50% en op een 
waarschuwingsperiode van twee dagen 25% (zie ook de afbeeldingen op pagina 31).

In de maatschappelijke kosten-batenanalyse van investeringen in waterveiligheid is 
een investering in preventie (het versterken van een dijk) zinvoller dan investeren 
in horizontale evacuatie (het aantal mensen het gebied laten ontvluchten). Dit 
omdat een wegverbreding, en zeker een nieuwe oeververbinding, relatief duur is 
ten opzichte van de effectiviteit (het aantal mensen dat erover kan vluchten bij een 

calamiteit). Het is doelmatiger om de dijk te versterken en de kans te verkleinen en 
in geval van een calamiteit het hogerop te zoeken in huis of op de dijk.

Mocht de Krimpenerwaard een extra evacuatieroute willen die tevens de economische 
ontwikkeling dient, door het toevoegen van woningen of bedrijvigheid, is het evenwel 
denkbaar dat een extra oeververbinding gerealiseerd kan worden. Dit kan door het 
koppelen van belangen: het creëren van een extra evacuatieroute, en het voorzien 
in een betere ontsluiting voor het gebied, wat ten gunste komt aan bewoners en 
bedrijven. De locatie en vormgeving van een dergelijke nieuwe oeververbinding 
moet daarom ook afhangen van deze twee belangen: het dient mensen op een 
efficiënte wijze het gebied uit te krijgen in het geval van een calamiteit (denk aan 
een flexibele weg die in zo’n situatie al het verkeer het gebied uit laat gaan) en het 
dient economische ontwikkelingen gunstig te koppelen aan het landelijke wegennet. 
Te denken valt in zo’n geval bijvoorbeeld aan stedelijke ontwikkeling van de 
Stormpolder met een brug naar de Ridderster, of het ontwikkelen van de gebieden 
rond de Hollandse IJssel met een nieuwe brug naar de A20. Hierbij hoort natuurlijk 
een goede ontsluiting van het gebied naar deze evacuatieroute, bijvoorbeeld over 
een nieuwe compartimenteringsdijk, of over een bestaande dijk die extra robuust 
wordt aangelegd en daarmee het verkeer goed aan kan. Dit vormt een opgave voor 
bijvoorbeeld de dijkversterking van de Hollandse IJssel die nu op de tekentafels ligt.

Voor het realiseren van een nieuwe oeververbinding met deze dubbele 
maatschappelijke doelstelling is samenwerking nodig tussen overheden. De lokale 
overheden Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel zullen samen met de Provincie, 
het Hoogheemraadschap en het Rijk dit als meekoppelkans moeten benoemen. Zo 
kunnen de lokale belangen van deze oeververbinding ingebracht worden in de afweging 
van investeringen (in een MIRT) van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 
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Door belangen voor waterveiligheid (evacuatie) en mobiliteit (betere ontsluiting bestaande én nieuwe woonwijken) 
aan elkaar te koppelen, ontstaan er mogelijk meer kansen om een nieuwe oeververbinding te realiseren, 

bijvoorbeeld naar de Ridderster of naar de A20.
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en commercieel programma. SIB 
draagt zo bij aan de kerndoelen van de 
gemeentelijke Stads- en Woonvisie: vitale 
sportvoorzieningen en –verenigingen; 
robuuste groenstructuren in de stad en 
differentiatie in woonmilieus t.b.v. een 
wooncarrière in de stad. 
De lange historie van weerstand van 
Schiedam (zowel maatschappelijk, 
ambtelijk als bestuurlijk) tegen de komst 
van de A4 maakte SIB m.n. in de eerste 
jaren tot een complexe opgave. Met een 
zorgvuldige procesvoering, communicatie, 
participatie en besluitvorming over 
plannen en de uitvoering daarvan, is het 
gemeentebestuur er in de loop der jaren 
in geslaagd draagvlak te creëren. Bijzonder 
in dat proces was de interactie met de 
marktpartijen die, binnen de globale kaders 
van bestemmingsplannen, tijdens de crisis 
ruimte kregen om optimaal in te spelen 
op de verwachtte toekomstige vraag naar 
specifieke woonmilieus. De gemeente op 
zijn beurt beperkte de risico’s door een 
grondafnameplicht binnen uiterlijk 7 jaar. 
Inmiddels zijn de eerste 250 woningen 
in ontwikkeling en is het sportpark op 
het tunneldak geopend. Al sinds 2014 
is Schiedam, mede n.a.v. deze inpassing 
van de A4, pilot-project van het I&M 
programma “Slimme en gezonde stad”.

VOORBEELD KOPPELKANS:
DUBBEL GRONDGEBRUIK

Schiedam in Beweging (SIB) is een 
grootschalige gebiedsontwikkeling op 
meerdere locaties in Schiedam, die is 
ontstaan in reactie op de komst van de A4 
Delft-Schiedam. Na decennia van stevig 
lokaal en regionaal verzet tegen deze 
weg werd in 2010, onder de druk van de 
Crisis- en Herstelwet en onder leiding 
van stedenbouwkundige Riek Bakker, een 
pakket van inpassingsmaatregelen voor 
deze weg overeengekomen tussen het Rijk 
en Schiedam. Belangrijkste maatregelen 
uit dit pakket zijn:
•	 het dubbelgebruik van het dak van de 

2,5 km lange landtunnel waarin de A4 
tussen Schiedam en Vlaardingen ligt; 

•	 aanleg van extra hoge geluidsschermen 
rondom het sportpark Harga in de oksel 
van het Kethelplein, waardoor dit gebied 
ontwikkelbaar wordt met onder andere 
wonen. 

Schiedam gebruikt een deel van het 
tunneldak voor aanleg van een sportpark. 
Vanuit diverse locaties in de stad worden 
verenigingen hier naartoe verplaatst. 
De aldus vrijvallende locaties (4 stuks; in 
totaal ca. 33 ha.) worden herontwikkeld 
met duurzame (all-electric) woningbouw 

Schiedams sportpark Willem Alexander op het dak van de A4; op 8 oktober 2016 geopend
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DE WAARD IN ACHT THEMA’S

SCHIEDAM IN 
BEWEGING
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Twee grote uitdagingen voor de toekomst in de gebouwde omgeving zijn het 
voorkomen van verzakkingen door bodemdaling en het verduurzamen van de 
woningvoorraad om de ambities van het klimaatbeleid (Parijs, 2016) te halen. De 
ingrepen om woningen te isoleren en funderingen te herstellen zijn kostbaar en 
vergen maatwerk. Er ligt een kans voor de lokale bouwsector om in te spelen op 
deze grote opgaven. Dit kan er voor zorgen dat investeringen in deze verbouwingen 
niet het gebied uitstromen, maar juist een impuls vormen voor de lokale economie. 
Door de lokale bouwsector kennis te laten opdoen en scholing te geven aan (lokale) 
arbeidskrachten in de uit te voeren aanpassingen, kan deze kans gepakt worden.

Funderingsherstel
Door bodemdaling is er in de komende decennia een flinke opgave in het herstel van 
funderingen van woningen en wegen, en het onderhoud en herstel van boven- en 
ondergrondse infrastructuur. Dit levert werkgelegenheid en inkomsten op voor de 
lokale bouwsector wanneer zij zich hier op toerust. 

Isolatie
Het isoleren van bestaande woningen is een kostbare ingreep die zich echter goed 
laat terugverdienen. Urgenda heeft hier al een pakket voor ontwikkeld dat op het 
moment wordt aangeboden in Amsterdam en omgeving. Hierbij wordt een quickscan 
van de woning aangeboden waarbij de huiseigenaar een overzicht van de ingrepen, 
de kosten en de terugverdientijd krijgt. Voor €35.000,- zijn de meeste woningen te 
isoleren. Als eenderde van de woningen dit zou doen (niet iedereen zal mee willen 
of kunnen doen, woningen kunnen goedkoper te isoleren zijn dan dit bedrag) praten 
we over een bedrag van ongeveer €350 miljoen dat in de komende 30 jaar besteed 
zal worden aan isolatiemaatregelen. Een aantrekkelijke omzet voor de bouwsector, 
waarop ingespeeld moet worden om deze geldstroom in de Krimpenerwaard te 
houden.

Gebiedsfonds
De energietransitie leent zich voor een lokale coöperatieve aanpak. Door een 
gebiedsfonds op te richten, kunnen winsten uit energieproductie ingezet worden als 
aanjager van de verdere verduurzaming in het isoleren, aanleggen van warmtenetten, 
all-electric maken etc.

KOPPELKANSEN
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Door de lokale bouwsector tijdig voor te laten bereiden op de opgaven van de komende decennia kan lokaal 
werkgelegenheid worden gecreëerd en kan de maakindustrie in de Krimpenerwaard worden vernieuwd 

en versterkt. Kennisontwikkeling en opleidingen zijn hiervoor nodig. De opgaven hebben betrekking op het 
herstellen van funderingen vanwege bodemdaling, het isoleren van woningen en het aanleggen van duurzame 

energiebronnen.
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Bodemdaling kan gehalveerd worden door de toepassing van onderwaterdrainage. 
Voor de toepassing van onderwaterdrainage is veel extra waterberging nodig in 
de vorm van waterplassen dat goed en snel gedistribueerd kan worden tussen de 
verschillende poldereenheden onder vrij verval. Het betekent het toevoegen van 
een ‘tussenboezem’ in de Krimpenerwaard.

Door de nieuwe plassen te verbinden en het nieuwe waternetwerk toegankelijk te 
maken voor roeibootjes en kano’s, ontstaat een nieuwe recreatieve kwaliteit in de 
Krimpenerwaard die andere ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme 
kan uitlokken. Tegelijkertijd ontstaan nieuwe natuurwaarden voor watergebonden 
natuur, en wordt het landschap van de Krimpenerwaard gevarieerder.

Hiermee wordt een investering in het beperken van de bodemdaling en het in stand 
houden van de toegankelijkheid voor vee en machines ook een investering in de 
ecologische, landschappelijke en recreatieve kwaliteit van het gebied.

KOPPELKANSEN
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Voor de toepassing van onderwaterdrainage is veel waterberging nodig. Dit creëert nieuwe kansen voor wonen, 
recreatie en natuur.
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Bodemdaling kan in meer of mindere mate geremd worden door vernatting. 
Dit betekent een verandering in landgebruik, op lange of korte termijn. De keuze 
om dit te doen lijkt een prisoner’s dilemma: maatschappelijk is het gewenst om 
bodemdaling te stoppen, maar voor de landbouw is het een verandering van 
werkwijze en inkomen. De uitdaging is hier een derde weg in te vinden: hoe kan 
bodemdaling worden gestopt, terwijl inkomen en werkgelegenheid in de streek 
blijven? Hierna enkele opties:

Peilfixatie is een trage verandering van landgebruik: het peil wordt niet meer 
geïndexeerd (naar beneden bijgesteld), waardoor het gebied langzaam vernat. Hier 
kan de melkveehouderij op inspelen door te rekenen op kortere groeiseizoenen van 
gras, mindere betreedbaarheid, of door andere koeienrassen te gebruiken. Door de 
traagheid wordt de bodemdaling slechts afgeremd.

Actieve vernatting is het verhogen van het peil, waardoor de verandering in 
landgebruik vrij snel zal moeten gaan. Bedrijven zullen moeten omschakelen. 
Nieuwe verdienmodellen zijn hiervoor nodig. Een kans hierin is de omschakeling 
van grootschalige productie voor de wereldmarkt naar kleinschaliger productie 
voor de regio, waarbij waarde wordt toegevoegd door kwalitatief betere producten 
te maken (meer SLA’s door kruidenrijk gras, biologische producten) met een 
aansprekend verhaal (ambachtelijk streekproduct). Ook kunnen nieuwe producten 
(niche markten) worden ontwikkeld, zoals natte landbouw. Ten slotte kan de keten 
(ketenregie is nodig om de productprijs niet af te laten glijden naar een waarde 
rondom of net boven de kostprijs; vraagt om een losgekoppelde distributiestructuur 
tussen producent en consument) ingekort worden waardoor er een grotere marge 
beschikbaar blijft voor de producent. 

Een voordeel van het vernatten, het overschakelen naar alternatieve vormen van 
landbouw en het ontwikkelen van streekproducten is dat de streek aantrekkelijker 
wordt voor recreatie en toerisme: er is meer variatie en samenhang, en er is meer te 
proeven, proberen, zien en beleven.

Om deze ontwikkeling te stimuleren en om samenwerkingsvoordelen zoals 
streekmarketing te benutten, is de oprichting van een coöperatie een 
aanbevelenswaardige stap. Enkele lokale innovatieve ondernemers kunnen hier het 
voortouw in nemen. Hiermee kan gezamenlijk kennis worden ontwikkeld, kunnen 
ervaringen worden uitgewisseld, kunnen activiteiten gezamenlijk worden opgezet 
en gepromoot en kan de klant en de recreant bediend worden. Een coöperatie kan 
helpen in het verkorten van de keten waardoor de marge voor de producent hoger 
is, en kan klanten/leden aanmoedigen om andere diensten van de streekcoöperatie 
af te nemen.
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Vernatting betekent op termijn een noodzakelijke verandering in landgebruik. Dit hoeft geen verslechtering te zijn: 
noodzaak is om nieuwe verdienmodellen te creëren uit natte landbouw, recreatie, extensieve veeteelt met een 

streekmerk, recreatie en toerisme en energieteelt.

117STRATEGISCHE VISIE KRIMPENERWAARD



De energietransitie kan een bijzondere kans bieden in de verbreding van de 
landbouw. Met een blik op de lange-termijn toekomst is de landbouwsector gebaat 
bij neveninkomsten, zoals overnachtingen en streekproducten. De grote hoeveelheid 
grond die in eigendom is bij boeren, maakt de landbouwsector in de Krimpenerwaard 
echter ook de meest logische partij om invulling te geven aan de energietransitie.  

In deze koppelkans wordt voorgesteld om de energietransitie vorm te geven in een 
gebiedscoöperatie waarbij boeren de energie opwekken voor de streek. Bewoners 
kunnen participeren en zo groene stroom uit eigen streek krijgen van de boeren die 
hun landschap beheren. 
De boeren, die als ondernemer duurzame energie kunnen gaan opwekken in de 
vorm van biomassa, mestvergisting, wind- of zonne-energie hebben speelruimte 
nodig om dit te doen. Op dit moment leggen de gemeente en de provincie veel 
belemmeringen neer. Door in de ruimtelijke ordening speelruimte te bieden kunnen 
de lokale ondernemers in een coöperatie met burgers stroom opwekken. 
In ruil voor het verruimen van de spelregels m.b.t. de opwekking van duurzame 
energie, kan de provincie de voorwaarde stellen dat winsten in de kwaliteit van het 
landschap worden gestoken en dat problemen in het landschap opgelost moeten 
worden met deze nieuwe inkomensstroom. Zo kan bodemdaling tegengegaan 
worden met geld dat verdiend wordt in de energietransitie.
De energiecoöperatie gaat daarmee fungeren als een gebiedscoöperatie, met als doel 
het verduurzamen van de landbouw, het bodemgebruik, en de energievoorziening. 
Het resultaat kan zijn goedkopere stroom, meer betrokkenheid bij de streek en het 
tegengaan van de bodemdaling en biodiversiteitsverlies, terwijl de boeren ook op de 
lange duur een gezond inkomen genieten.
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Een gebiedscoöperatie geeft boeren inkomen uit de opwekking van duurzame energie: wind, zon, biomassa, 
mestvergisting. De opbrengsten hiervan maken het mogelijk om de landbouw te extensiveren en meer aan te 

sluiten van de draagkracht van de bodem en het natuurlijk systeem: het tegengaan van bodemdaling.
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De stad is populair. Met name Rotterdam heeft de afgelopen jaren te maken met een 
sterke groei. Er onstaat drukte op de woningmarkt en de prijzen groeien daarin mee. 
De gemeente Rotterdam voorziet in deze groei door flink bij te bouwen, bijvoorbeeld 
in de binnenstad en voormalige havengebieden.

Wanneer de interne groei van Rotterdam haar grenzen bereikt, zal er gezocht 
worden naar omliggende locaties die in de behoefte naar meer woningen kunnen 
voorzien. Hier liggen kansen voor de Krimpenerwaard. Door te voorzien in nieuwe 
en unieke woonmilieus kan de Krimpenerwaard een aantrekkelijk alternatief bieden 
op het binnenstedelijk wonen in Rotterdam en daarmee meedoen aan de groei in de 
stad. De Krimpenerwaard profiteert hiervan door middel van aantrekkelijker wonen 
en mogelijk nieuwe investeringen in infrastructuur.
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Door selectief woningbouw toe te voegen in de Krimpenerwaard die inspeelt op de landschappelijke kwaliteiten, 
kunnen bijzondere woonmilieus ontstaan. Deze kunnen de jongere doelgroepen in de Krimpenerwaard houden of 

aantrekken om zo de demografie en voorzieningen op peil te houden. De inkomsten uit de woningbouw kunnen 
gebruikt worden voor verbeteringen in de infrastructuur en in het landschap.
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In het participatieadvies geven wij kritische kanttekeningen (zoals het benadrukken 
van de noodzaak van nieuwe infrastructuur/ontsluitingen van de waard), maar 
benadrukken vooral dat er met de visie een nieuw perspectief is ontstaan. Naast 
een reflectie daarop, hebben wij het initiatief genomen en contact gezocht met 
ondernemers en bewoners die actief bij willen dragen aan het ontwikkelperspectief. 
Voor de korte en de lange termijn, want wij onderschrijven het feit dat de visie voor 
de lange termijn is en fasering daarom noodzakelijk is. 

 
2 PARTICIPATIEPROCES

Stap 1: Informatiebijeenkomsten (2 keer; 125 aanwezigen)
Om de juiste personen aan tafel te krijgen in het participatietraject, is het 
participatieproces gestart met twee informatieve bijeenkomsten. Centraal stond 
de presentatie van de Initiatiefnemer Riek Bakker, waarbij het proces werd 
gecommuniceerd en een oproep gedaan om actief mee te doen. Ruim veertig 
ondernemers hebben zich hiervoor opgegeven. 

Stap 2: Gezamenlijke Startbijeenkomst Participatie (1 keer; 70 aanwezigen) 
De 2e stap was het vormen van de participatiegroepen. Op een gezamenlijke 
bijeenkomst van ondernemers en bewoners zijn de spelregels voor deelname door 
de participanten vastgesteld. De startbijeenkomsten waren per gemeente, in de 
participatiegroepen ging het over de toekomst van de gehele Krimpenerwaard. 
Vanwege het grote aantal aanmeldingen is er voor gekozen om met twee groepen 
ondernemers en twee groepen bewoners te werken. 
Vervolgens is een gezamenlijke bijeenkomst van ondernemers en bewoners 
georganiseerd, waar in kaart gebracht is welke thema’s onderdeel van de Strategische 
Visie moeten zijn.   

De gezamenlijke ondernemerskringen in de Krimpenerwaard (inclusief Krimpen aan 
den IJssel) hebben prof. Riek Bakker gesteund om een langetermijnvisie voor het 
gebied op te stellen. Tegen de achtergrond van het rapport van de Rabobank ‘De 
Kracht van de Krimpenerwaard’ heeft de federatie van ondernemerskringen een 
bedrag van € 20.000,— beschikbaar gesteld om externe expertise in te kunnen huren. 
Het proces bood ruimte voor verdieping en interactie, waarvan door ondernemers 
ruimschoots gebruik is gemaakt.  

Dit is het participatieadvies van de groep Ondernemers. Onze groep bestond uit circa 
40 personen (ondernemers met en zonder personeel) die het beste voor hebben met 
de toekomst van de Krimpenerwaard. Wij hebben vier maanden lang meegewerkt 
aan het proces om te komen tot de Strategische Visie. Voor de visie hebben wij input 
en reacties gegeven op de presentaties van prof. Riek Bakker. Ook hebben wij zelf 
notities geschreven en presentaties gehouden. 

1 STEUN VOOR INTEGRALE UITVOERING STRATEGISCHE VISIE

Wij als ondernemers steunen de Strategische Visie Krimpenerwaard zoals deze is 
ontwikkeld in het participatieve traject. Voorwaarde van onze steun is dat de visie 
als één geheel gezien wordt en daarmee ondeelbaar is. De kracht van de visie ligt in 
het integrale ontwikkelperspectief. 
Een schrijfgroep van drie leden heeft namens de participatiegroep Ondernemers 
gewerkt aan het advies vanuit thema’s die hen na aan het hart liggen. De schrijfgroep 
bestond uit: 
• Arike Mijnlieff (gezondheid, streekproducten, toerisme) 
• Arjen Prins (economie, logistiek en infrastructuur) 
• Gert-Jan Ruit (economie, retail, leefbaarheid)
• Mirella Sterrenburg (duurzaamheid, innovatie, educatie en kenniscentrum)
• Peter de Vries (waterveiligheid en infrastructuur)
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verschillende infrastructuurcorridors (A20, A15, A12) moeten kunnen profiteren, 
wat veel extra banen,  toegevoegde waarde en innovatie oplevert. Dit soort 
bedrijven zal deze activiteiten overigens voornamelijk op kleinere schaal doen, 
omdat dit nu eenmaal inherent is aan het toevoegen van toegevoerde waarde en 
het fungeren als HUB. Dat vergt wel investeringen in de ontsluiting van het gebied. 

•	 Ook het maritieme cluster, de maakindustrie, de bouw, het toerisme en recreatie, 
de retail en de zakelijke dienstverlening zouden nog veel meer dan nu kunnen 
profiteren van de centrale ligging van de Krimpenerwaard. Voor export naar of 
import vanuit het buitenland en overzee (via de haven). Of door consumenten of 
toeristen van buiten de Krimpenerwaard (uit de Randstad of nog verder) iets te 
bieden wat alleen in ons gebied te vinden is en niet of minder in het grootstedelijk 
gebied. 

•	 Bestuurlijke continuïteit tussen gemeenten, provincie en waterschap is van groot 
belang voor ondernemers om te investeren. De fusie van de vijf afzonderlijke 
gemeenten tot de Krimpenerwaard is een eerste stap, waarbij het nodig is 
dat de gemeente overgaat van een beleid van voornamelijk beheren naar een 
helder ontwikkelingsperspectief. Een zigzag overheidsbeleid is fnuikend voor het 
vertrouwen van de ondernemers. 

2. Duurzame Ontsluiting en Ontwikkeling (een betere ontsluiting en 
bereikbaarheid is een voorwaarde voor een duurzame economische ontwikkeling)
•	 Goede infrastructuur (van, in en naar de Krimpenerwaard) is van levensbelang 

voor een vitale Krimpenerwaard. Dat geldt voor de inwoners, de bedrijven en 
instellingen. Een goede infrastructuur kan niet alleen de vitaliteit vergroten, 
maar moet er ook voor zorgen dat de tegenstellingen tussen stad en land kleiner 
worden. Een betere ontsluiting van onze ‘waard’ verhoogt de leefbaarheid, door 
afnemende ‘ontgroening’, toestromende recreanten / toeristen en consumenten 
voor onze retail, horeca en toeristische sector. Oftewel: een verstoord evenwicht 
in de bereikbaarheid (zoals nu het geval is) is een gevaar voor onze economie en 
een bedreiging voor onze leefbaarheid nu, maar vooral ook naar de toekomst.

•	 Een verbeterde mobiliteit tussen stad en land geeft de jeugd weer de kans zich te 

Stap 3: Participatiebijeenkomsten Ondernemers en Bewoners (10 keer) 
De twee participatiegroepen van ondernemers zijn drie keer bijeen geweest. De 
eerste twee bijeenkomsten vonden plaats met de afzonderlijke twee groepen 
ondernemers. De derde was een gezamenlijke bijeenkomst van ondernemers waar 
aan tafels is gediscussieerd over ontbrekende thema’s. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook de schrijfgroep samengesteld die het concept advies heeft geschreven 

Stap 4: Vaststellen Adviezen Ondernemers en Bewoners (1 keer)
Eind maart is het participatieproces met een gezamenlijke bijeenkomst van 
ondernemers en bewoners afgerond met het vaststellen van beide adviezen. 
Deze adviezen maken integraal deel uit van het Eindrapport Strategische Visie 
Krimpenerwaard. Beide adviezen geven niet alleen een reflectie op het Eindrapport, 
maar bevatten ook concrete initiatieven voor de uitvoering van de Visie.

 
3 SPEERPUNTEN ONDERNEMERS

Centraal uitgangspunt voor de ondernemers is het faciliteren van de economische 
groei in de Krimpenerwaard. Daarvoor hanteren wij in het verlengde van het 
manifest van de federatie van Ondernemerskringen Krimpenerwaard een drietal 
speerpunten:

1. Regionale Samenwerking en benutten van kansen (zowel tussen bedrijven 
als tussen overheden)
•	 De Krimpenerwaard heeft een excellente ligging in de Randstad in het algemeen en 

t.o.v. de mainport Rotterdam in het bijzonder. Deze positie biedt enorme kansen 
en zou veel beter benut moeten worden. De bedrijven in onze waard richten zich 
zowel op een regionale, landelijk als mondiale afzet, of een combinatie daarvan. 

•	 Vooral de logistieke sector zou van deze centrale positie in combinatie met de 

125STRATEGISCHE VISIE KRIMPENERWAARD



danken aan de goede werkmoraal en het innovatieve vermogen. Bedrijven zijn 
vaak actief aan de bovenkant van hun sector, maken fantastische producten of zijn 
actief in ‘niche’-markten waar kwaliteit erg belangrijk is. Wij prijzen ons met de 
moraal van de bewoners, die wij omschrijven als hardwerkende aanpakkers met 
een ‘hands-on mentaliteit’. Vooral het doorzettingsvermogen van ondernemers 
en werknemers en een niet aflatende wil om gewoon hard te werken, geeft een 
sterke basis aan onze bedrijven en economie. De invloed van de crisis lijkt binnen 
de waard minder dominant te zijn geweest. 

•	 Leefbaarheid in de waard is in hoge mate afhankelijk van de aanwezigheid van 
faciliteiten, bedrijven en arbeidspotentieel. Dit is op haar beurt weer afhankelijk 
van de aanwezige bevolking in een waard die voldoende leefbaar is. Het evenwicht 
is dus zeer fragiel en kan snel verstoord worden als we niet de lange termijn helder 
schetsen, waardoor investeringen in dit gebied omlaag gaan en het evenwicht 
verstoren. 

•	 Wij verwachten van de overheden dat zij een duidelijke langetermijnstrategie 
ontwikkelen, op basis waarvan ondernemers kunnen en willen investeren. Veel 
bedrijven in de waard zijn groot geworden doordat het familiebedrijven zijn. 

•	 Zoals bekend mag worden verondersteld zijn veel familiebedrijven financieel 
gezond. Maar als de vitaliteit van het gebied onder druk komt te staan (krimp) 
zal het bedrijfsleven ook zijn consequenties moeten trekken en uiteindelijk gaan 
uitzien naar een andere fysieke basis. 

•	 Krimp en anticipeerregio heeft voor de samenleving nog andere consequenties. 
Veel ondernemers doen actief mee in het verenigingsleven, door zitting te 
nemen in besturen of door andere vormen van ondersteuning. De gezamenlijke 
ondernemers kiezen dan ook nadrukkelijk voor vitaliteit van het gebied en dat 
betekent een keuze tegen de krimp. 

Hiernaast is de prognose voor beide gemeenten (bij ongewijzigd beleid) te zien voor 
het aantal personen in de leeftijd 15-64 jaar. Deze cijfers vinden wij betekenisvol. In 
de gemeente Krimpenerwaard daalt het aantal personen met 3,75%, in de gemeente 
Krimpen aan den IJssel zelfs met ruim 7%.

vestigen in de waard ongeacht waar ze wil gaan werken. De jeugd is de toekomst 
en geeft vanuit zichzelf de waard vitaliteit. 

•	 Klanten van bedrijven, toeristen, consumenten en potentiële kandidaten voor 
vestiging haken nu vaak af vanwege de zeer beperkte bereikbaarheid van de 
waard. Zij zullen, indien dit wordt opgelost, veel beter weer de weg kunnen vinden 
naar onze bedrijven, maar ook naar mogelijke nieuwe vestigingsplaatsen binnen 
de waard met alle voordelen voor de vitaliteit van onze waard van dien. Hierdoor 
zal de verhouding arbeidspotentieel versus arbeidsplaatsen sterk verbeteren. 

•	 Wij steunen de gedachte van Riek Bakker voor een dubbelstrategie voor de 
infrastructuur. Aan de ene kant gaat het dan om nieuwe infrastructuur (prioriteit 
heeft voor ons het oplossen van het knelpunt Algerabrug). Parallel hieraan 
moeten we ervoor zorgdragen dat een tweede oeververbinding (bij voorkeur) via 
Ridderkerk zo snel als mogelijk kan worden gerealiseerd. In het kader van mee-
koppelen zou daarnaast de infrastructuur ook verbeterd kunnen worden door 
zogeheten evacuatieroutes over de Hollandse IJssel naar bijvoorbeeld de A20. 

•	 Wij pleiten voor een integraal mobiliteitsplan voor de hele Krimpenerwaard, 
waarin aandacht voor de kansen van alle vervoermodaliteiten. 

•	 Maatschappelijk verantwoord ondernemen is nodig voor de samenleving, de 
gemeenten en betekent voor ons vooral eerlijk zakendoen. Daar hoort ook respect 
bij voor de plaats van bedrijven, de mensen die er werken (ook de ‘speciale’) en 
de wijze waarop dat gebeurt met een minimaal beslag op bronnen. Dit is een 
wijze van werken die in de waard bij veel bedrijven de standaard is. In de people, 
planet, profit driehoek onderscheidt de Krimpenerwaard zich ten opzichte van 
Nederland en de Rijnmond bijzonder positief op het punt planet en ze blijft niet 
achter op de overige punten. 

3. Geen Krimpregio, leefbaarheid heeft prioriteit (vitaliteit van het gebied 
mag niet ondersneeuwen)
•	 Wij hebben een excellente intrinsieke waarde als het gaat om de bedrijven in ons 

gebied. Naast hooggespecialiseerde bedrijven zijn er ook ondernemingen die de 
basis vertegenwoordigen. Maar voor al die bedrijven geldt dat we het succes vaak 
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4 UITWERKING SPEERPUNTEN

4.1 Infrastructuur
Arjen Prins, ondernemer in de logistieke sector en lid van de schrijfgroep 
Ondernemers, heeft diverse keren een presentatie gehouden over infrastructuur, 
logistiek en transportcorridors. Zowel voor de experts als voor de participatiegroep(en) 
Ondernemers. De  presentatie start met het beeld op Europees en mondiaal niveau, 
waarbij een van de belangrijkste toekomstontwikkelingen is dat vanuit het Verre 
Oosten meer en meer gebruik gaat worden van de zijderoute per spoor. Verladers 
zullen voor deze route gaan kiezen omdat het transport over het spoor 2 tot 3 keer 
sneller gaat dan per schip. Duisburg wordt in dat kader het belangrijkste eindpunt. 
Dit leidt tot grote veranderingen voor de mainport Rotterdam. 

Op het schaalniveau van Zuid-Holland zijn  er naast de mainport twee corridors van en 
naar Europa: de achterlandcorridor (A15, Betuwelijn) en de distributiecorridor (A12). 
De Krimpenerwaard ligt zeer centraal tussen beide corridors en de Rotterdamse haven. 
Die ligging biedt grote kansen voor de ondernemers in de Krimpenerwaard, maar 
dan moet wel de bereikbaarheid verbeteren. Het is bijna niet voor te stellen, maar 
de infrastructuur van nu lijkt precies op die van 1960. Met uitzondering van een 
doelgroepenstrook uit de waard en op de Algerabrug en een extra ontsluiting bij 
Gouda is de ontwikkeling van de infrastructuur al 65 jaar stil blijven staan. Vooral 
als er onderhoud aan de Algerabrug moet worden gepleegd of als er sprake is van 
storingen, leidt dit tot bizarre situaties. 
Bovendien is de Algerabrug het meest overbelaste wegvak in ons land. En wat 
betekent dat voor de economie en de veiligheid als het echt eens fout gaat, bij 
bijvoorbeeld een calamiteit?
De Algera kan bestempeld worden als ‘single point of failure’ voor de gehele waard. 
Bij incidenten of calamiteiten volgt gegarandeerd een verkeersinfarct of erger, bij 
onderhoud ondervinden de bedrijven daarnaast ook nog een gigantische financiële 
strop. 
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Oplossingen in de infrastructuur zijn in onderstaand kaartbeeld weergegeven.

In de eerste plaats gaat het om een oplossing voor de Westkant, Krimpen aan den IJssel, 
kortom de Algerabrugcorridor. Maar ook de capaciteit van het wegennet bij Gouda 
en Schoonhoven is te klein. Uit een oogpunt van veiligheid, bij een calamiteit is deze 
beperkte capaciteit een groot risico bij evacuaties. Om meerdere redenen moet dus 
worden gezocht naar een creatieve, solide oplossing van dit mobiliteitsprobleem. De 
economische ontwikkeling van het gebied, de dijkverzwaring langs de Hollandsche 
IJssel, de Algera corridor en de ambitie om het inwoneraantal in de Krimpenerwaard 
weer te laten groeien vergen een oplossing. 

Uit gesprekken met diverse experts is verder het volgende nog belangrijk om te 
noemen. De bouwer van de Algerabrug, Rob Lubbers van Hollandia, heeft in het 
verleden plannen ontworpen, die een aanzienlijke capaciteitsverbetering betekenen. 
In die studie bleek dat de brug eenvoudig kon worden vervangen, met gebruikmaking 
van de oude fundamenten, door de plaatsing van een nieuwe brug met tweemaal 
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Naast het belang van een goede doorstroming voor auto en vrachtauto, dient de 
aandacht ook uit te gaan naar andere vervoersmodaliteiten als openbaar vervoer en 
fiets. Een integraal mobiliteitsplan voor de Krimpenerwaard is aanbevelenswaardig. 
Bouwstenen uit dit Eindrapport leveren hiervoor belangrijke input. 

4.2  Krimpenerwaard Gezond

Krimpenerwaard ‘Het hart van het groene hart’
De Krimpenerwaard, gelegen in een driehoek met het zilver van Schoonhoven en het 
goud van Gouda, is zelf een groene diamant met vele facetten (of het noorderlicht 
van Rotterdam).  Een mooie metafoor voor het waardevolle en natuurlijke 
slagenlandschap als achtertuin van het grootstedelijk gebied bij Rotterdam, Gouda, 
de Drechtsteden, Gorinchem en Utrecht.

twee rijstroken. Aan de Capelse kant is er voldoende ruimte voor de afwikkeling 
van het verkeer. In Krimpen zou het doorgaande verkeer naar de polder met een 
ongelijkvloerse kruising, ongehinderd onder het grote kruispunt bij de Industrieweg, 
moeten worden doorgeleid. Bijvoorbeeld met een eenbaanstunnel, zoals die overal 
in den lande wordt aangelegd. Het langzame verkeer zou aan de steviger constructie 
van de nieuwe brug kunnen worden aangehangen. Daar waar dat aan de oude 
brug, gezien de constructie, technisch niet mogelijk leek. Alternatief zijn nog de ooit 
besproken opties met een geheel nieuwe fietsbrug of fiets/voetveer over de IJssel in 
de richting van het metro-eind-station in Capelle.

De hier genoemde oplossing zou een bijdrage kunnen leveren op korte termijn aan 
de urgente problematieken van onbereikbaarheid. Echter, de kwetsbaarheid van een 
enkelvoudige verbinding aan de westzijde van de waard is hiermee niet verminderd. 
Derhalve dient naast een oplossing op korte termijn parallel daaraan de structurele 
oplossing mede opgestart te worden. 
Voor deze oplossing dient samen met Rijkswaterstaat en Rotterdam fundamenteler 
gekeken te worden naar een tweede oeververbinding die de Brienenoordcorridor, 
de Algeracorridor en Ridderkerk (A16) ontlast, de zgn. tweede oeververbinding. 
Een dergelijke oplossing geeft niet alleen de zo noodzakelijke verlichting op de 
Algerabrug en het N-wegennet, maar zorgt zonder grote extra investeringen voor 
een aanzienlijke verlaging van de filedruk op de omliggende landelijke snelwegen 
(A15, A16, A20), omdat bestemmingsverkeer voor de Krimpenerwaard gewoonweg 
deze wegen niet meer zal gebruiken om op haar bestemming te komen. 

Deze oplossing is opgenomen in de Verkenningsfase van het MIRT. Angst voor een 
sterke toename van het verkeer door de Krimpenerwaard is volgens ons ongegrond, 
omdat de aansluiting van deze nieuwe weg op het provinciale wegennet er niet voor 
zorgt dat het doorgaande autoverkeer op de huidige A16 deze route zal nemen. 
Simulaties laten zien dat alleen lokaal bestemmingsverkeer in de waard gebruik zal 
maken van deze route. Sluipverkeer ondervindt geen voordeel en zal derhalve het 
landelijk wegennet blijven benutten. 
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Invoeren Foodiebag  (er wordt > 50 miljoen kilo jaarlijks weggegooid in de 
horeca!) 
Invoeren gebruik GoodBugFood

Pop Up Food Festival Proef de Krimpenerwaard
Een ‘reizend circus’ wat ieder jaar ergens anders ‘pop upt’ om zo meer bekendheid te 
genereren voor de streekproducten en hun producenten in onze eigen waard maar 
zeker ook bij de omliggende regio’s en daarbuiten. www.proefdekrimpenerwaard.nl 

Krimpenerwaard FoodKaart
Een folder met alle streekproductenproducenten in de Krimpenerwaard en hun 
producten. Op de website is een digitale versie te downloaden waar steeds de 
laatste versie op is bijgewerkt www.proefdekrimpenerwaard.nl 

Streekproducten afhaalpunten Rechtstreex van de boer naar de consument
In alle kernen van de Krimpenerwaard worden afhaalpunten gerealiseerd waar 
particulieren en horeca klanten hun vooraf bestelde (www.rechtstreex.nl/
krimpenerwaard) producten wekelijks kunnen afhalen. Onderzoeken → distributie 
aan huis evenals inzet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de 
samenwerking met reeds bestaande Rotterdamse organisatie Rechtstreex worden 
daarmee ook heel direct de Krimpenerwaardse producten gepromoot en verkocht 
via de ongeveer 30 afhaalpunten in Rotterdam en de Rotterdamse Horeca.

Samenwerking en communicatie
Lijnen zijn gelegd met Rotterdam Food Cluster en in Gouda met de BioFood hub 
en Goudasfalt. Een concreet plan van aanpak en opvolging is onontbeerlijk om de 
koppeling tussen de Krimpenerwaard en de omliggende gemeenten en regio’s te 
optimaliseren en uit te breiden. Het aanstellen van een officier de liaison die op 
alle vakgebieden de verbindingspersoon vormt is van grote waarde voor de regio! 
Verdere uitwerking contacten zoals met de Green Proteïne Alliance.

Gezondheid en gezondheidszorg
◊	 Krimpenerwaard ‘Gezond’ biedt veel kansen voor gezonde voeding en preventieve 

gezondheidszorg. 
◊	Maar ook Krimpenerwaard economisch en duurzaam ‘Gezond’ door het 

verbouwen en produceren van ambachtelijke streekproducten.
◊	 Sluit aan bij het verbeteren van de resilience (veerkracht) van de Krimpenerwaard 

en adaptie van/naar omliggende grootstedelijke regio’s.

Krimpenerwaard ‘Gezond’ zou kunnen uitgroeien tot een handelsmerk van de 
regio. Met een beoogd spin off effect van meer (bio)logische boeren en tuinders en 
producenten, en daarmee ook het aantrekken van jongeren en jonge gezinnen die 
hier willen komen wonen.

Het project Krimpenerwaard ‘Gezond’ bestaat uit meerdere deelprojecten: 

Gezond van eigen grond 
•	 Wie goed voedt; die goed ontmoet!  

Het bewust maken wat gezonde(re) voeding doet voor de verbetering en 
ondersteuning van de gezondheid. Doelgroepen voeding: persoonlijke 
voeding t.o.v. genetische en metabole aspecten, productontwikkeling, keuze 
en consumentengedrag, smaakbeleving. Veroudering in relatie gezondheid/
ziektes. Waarden van voedsel zijn vele malen breder en groter dan de 
financieel economische waarden. Zorgkosten stijgen doordat een te grote 
groep van mensen niet gezond eet, niet weet wat gezond is, ondervoeding door 
eenzaamheid (met name ouderen).

•	 Hoe groot is jouw Ecologische ‘Food’print?  
Scholenproject voor lager- en middelbaar onderwijs. Waar komt jouw voeding 
vandaan? Hoe groeit het en wat doet het voor je gezondheid! Dus kinderen al 
jong bewust maken over voeding en gezondheid.

•	 Horeca  
Stimuleren gebruik streekproducten ‘smaak beleving’ 
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model naar het adaptieve model.
Denk o.a. aan CO2 uitstoot/afvangen door plantengroei zoals b.v. kroos, algen 
en suikerbieten. Het tegengaan van de oxidatie van de veengrond. Maar ook 
vernieuwende oogsten zoals grassen & zaden (o.a. rijst), wieren, paddenstoelen 
(boom en grond), medicinaal waardevolle oogsten/voeding, lisdodden, mossen 
enzovoorts.

Gezondheidzorg ouderen
•	 Gezond oud op de boerderij ‘Bejaarderijen’ → vergrijzing.  Als nieuwe vorm 

van zorg en een groeiende markt is verschillende boerderijen ombouwen tot 
een ‘bejaarderij’ denken in kansen. De vraag voor betere plaatsing van ouderen 
is groot. Het is bekend dat het verblijven in de natuur met dieren om zich heen 
bejaarden een plezieriger en gezonder leven leiden.

•	 Het fenomeen hofjes in moderne versie in ere herstellen om de sociale cohesie en 
woongenot te bevorderen van jong tot oud.

•	 Tevens dient gedacht te worden om meer zorgboerderijen te exploiteren als 
tijdelijke opvang voor behoeftigen (anders dan de mensen met een handicap/
down)

•	 Stervensbegeleiding in een hospice boerderij in de Krimpenerwaard biedt ruimte 
aan stervenden die daar voor kiezen. Op dit moment is dit alleen in Gouda, 
Rotterdam of Capelle aan den IJssel mogelijk.

•	 Een bos als laatste rustplaats https://www.hetkanwel.net/2015/12/21/leef-na-je-
dood-door-als-boom/ met als dubbelfunctie CO2 uitstoot afvangen.

Gezondheidszorg algemeen
•	 De verbetering van de infrastructuur speelt ook hier een belangrijke rol. Goede 

bereikbaarheid is essentieel van en naar de Krimpenerwaard.
•	 Dr. Henk Fransen is bezig om een eerste ziekenhuis zonder medicijnen te 

realiseren in Nederland naar Chinees voorbeeld. De Krimpenerwaard is daarvoor 
een landelijk centrale plek.

•	 Voeding als medicijn naast de reguliere GZ ter ondersteuning en om het 

Promotie → verbeteren en zichtbaar 
maken imago streekproducten 
uit de Krimpenerwaard. 
Aanmelding streekproducten bij 
de verschillende Nederlandse 
en Europese websites. Officieel 
Keurmerk Krimpenerwaardse 
Streekoproducten.

Voedselbossen en stroken 
In de Krimpenerwaard is een behoorlijk aantal bosstroken en ruigtes die met 
minimale inzet en investering aangepast zouden kunnen worden als voedselbossen. 
En zijn uitbreidingen naar meer voedselbossen of stroken wenselijk. Niet alleen 
bevordert dit de biodiversiteit maar maakt ook meer vertrouwd hoe ons voedsel 
zoals bessen en noten groeit. Daarnaast biedt het ook voedsel aan dieren die in die 
gebieden leven. En helpen bomen mee om de CO2 uitstoot op te nemen. 

Biodiversiteit voor bijen / bestuiving 
Bijen en andere insecten hebben grote waarde voor de bestuiving van verschillende 
gewassen. Het vergroten van de biodiversiteit draagt bij aan de gezondheid van de 
gewassen, betere opbrengsten en de natuurwaarden in ons gebied. Daarnaast biedt 
het meer kansen aan de meerdere Imkers in de Krimpenerwaard voor de productie 
van de honing, propolis en honingproducten van eigen grond. Natuurbeleving krijgt 
hierdoor extra impulsen en kan hierdoor beter vermarkt worden.

Projectgroep Proeftuin Krimpenerwaard 
In de projectgroep zitten deskundigen vanuit verschillende relevante vakgebieden. 
Het lange termijn doel van de proeftuin is om een substantiële en concrete bijdrage, 
op bedrijfs- en gebiedsniveau, te leveren aan een duurzame toekomst voor de 
landbouw en de natuur (biodiversiteit, landschap) en daarmee aan de economie in 
de Krimpenerwaard door middel van het faciliteren van de transitie van het controle 
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•	 Energie / CO2 besparen door het realiseren van: 
	» Jaarlijks afsluiten EnergieConvenant binnen groeiend netwerk WaardZaam 
(met als gevolg collectieve maatregelen als o.a. LED, zonnepanelen, isolatie, 
verduurzaming wagenpark, groene energie, verspreid over de regio)
	» Projecten om bedrijventerreinen energie positief te maken (zie hierboven, 
maar dan per afgebakend gebied)
	» Radicale Cleantech innovatie toepassen – bv 3D printen van steeds meer 
goederen, teneinde veel handelings- en transportkosten te besparen
	» Duurzaam regionaal inkopen van grondstoffen en arbeid

•	 Aanvullend schaarse grondstoffen en afval beperken, door realisatie van:  
	» In kaart brengen per bedrijventerrein / kern / gemeente wat de inkoop en afval 
stromen zijn ten einde deze aan elkaar te knopen (circulaire economie)
	» Keteninitiatieven/analyses: met leveranciers en klanten onderzoeken hoe het 
duurzamer kan
	» Duurzame (ver)bouw projecten (met natuurlijke materialen uit eigen omgeving)

People/Mens:
•	 Duurzaam Personeelsbeleid: 

	» langer werken, beter afgestemd op fysieke vs mentale toegevoegde waarde 
	» aandacht voor oa gezonde voeding, voldoende beweging (‘zitten is het nieuwe 
roken’), gezonde/veilige werkomgeving qua oa lucht/licht/geluid, ten einde 
medewerkers vitaler
	» het nieuwe werken, zelfsturende team ten einde medewerker meer in kracht, 
meer verantwoordelijk

Profit/Maatschappij:
•	 Robotisering in maakindustrie en zorg: mensen omscholen. We zullen het 

schaarser wordende werk in de toekomst beter moeten verdelen.
•	 terwijl op korte termijn er een grote behoefte/ te kort is aan goed geschoolde 

vakmensen (in met name de maakindustrie)
•	 Mensen met afstand tot arbeidsmarkt (inclusief klimaatvluchtelingen) integreren 

medicijngebruik terug te dringen en daarmee kostenbesparend voor de 
samenleving

•	 Voeding inzetten bij het terugdringen van geweldsdelicten en agressie in de 
penitiaire inrichting Krimpen aan den IJssel.

•	 Sport & bewegen 

4.3  Natuurrecreatie en Toerisme
De zilverstad Schoonhoven (250.000 bezoeker/jaar) is een unieke stad in het 
slagenlandschap van de Krimpenerwaard. De koppeling met de toeristische 
trekpleisters zoals Rotterdam (3,25 miljoen), Gouda (1,4 miljoen) en Kinderdijk 
(400.000) met hun vele bezoekers is een logische. Een interne koppeling naar de 
hele Krimpenerwaard (Krimpenerwaard Marketing) op professioneel niveau is 
gewenst om een zo optimaal mogelijk resultaat te realiseren. Deze koppeling zou 
gerealiseerd worden door het unieke slagenlandschap van de Krimpenerwaard ook 
op de toeristische kaart te zetten.
De infrastructuur van/naar de Krimpenerwaard speelt ook hier weer een rol voor 
de toegankelijkheid. Daarnaast biedt de watersnelweg via De Lek en de Hollandsche 
IJssel kansen om de toeristenschepen van/naar Kinderdijk, Rotterdam, Gouda en 
Utrecht te vervoeren of andersoortig watertoerisme te stimuleren. Door drijvende 
aanlegplaatsen voor de schepen beschikbaar te maken (koppeling maakindustrie) 
zijn deze gelijk inzetbaar voor een extra waterbusdienst verbinding naar Lekkerkerk, 
Schoonhoven en Gouda om wegen in de polder te ontzien. Bij calamiteiten vormen 
deze drijvende pontons/aanlegplaatsen deel van het evacuatieplan.
De vernatting naar plas/dras gebied biedt nieuwe kansen voor beweging en 
natuurtoerisme. Het behoud van cultureel erfgoed juist in combinatie met de andere 
toeristische activiteiten dient gekoesterd te worden voor de toekomst.

4.4 Duurzaamheid
Verduurzamen organisaties in Krimpenerwaard door:
Planet/Milieu opgepakt door ondernemers, gaat met name om realiseren 
klimaatdoelen:
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in arbeidsproces, ten behoeve van inclusieve samenleving
•	 Toenemende vraag naar transparantie met betrekking tot environmental verlies & 

winst cijfers (toegevoegde waarde versus waardevernietiging)

Een ‘hot-spot’ Centrum voor Duurzaamheid waar (nieuwe) technieken, kennis & 
educatie samen komen en geleefd worden. Een plan daarvoor is voorgelegd bij 
de gemeente Krimpen aan den IJssel op het Van Duijvendijkterrein direct aan de 
IJssel waarin onder meer is opgenomen wonen, energie, water, horeca, toerisme, 
streekproducten en kenniscentrum. Dit Centrum voor Duurzaamheid zou een ‘werk 
in uitvoering’ zijn voor de verschillende universitaire studierichtingen die zich richten 
op en bezighouden met Duurzaamheid. En zou een wenkend perspectief kunnen 
bieden aan Rotterdam om zich meer met de Krimpenerwaard te verbinden.

4.5  Innovatie / educatie / kenniscentrum – Technische Campus
De maakindustrie is de waardevolste bedrijfstak in de Krimpenerwaard. Daarvoor 
zou ten behoeve van vernieuwende producten een technische Campus zeer welkom 
eigenlijk een must zijn. Het plan van destijds om naast IHC in de Stormpolder zo’n 
Campus te realiseren is absoluut van deze tijd en belangrijk voor de toekomst.
Samenwerkingen met nationale en internationale universiteiten.
Dat biedt optimale kansen voor vernieuwende producten, de logistiek en 
samenwerking met de Rotterdamse havens. Om mee te kunnen schakelen naar de 
toekomst en de Rotterdamse havens heeft dit plan hoge prioriteit.
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2 PARTICIPATIEPROCES

Stap 1: Informatiebijeenkomsten (2 keer; 125 aanwezigen)
Het participatieproces gestart met twee informatieve bijeenkomsten. Centraal 
stond de presentatie van de Initiatiefnemer Riek Bakker, waarbij het proces werd 
gecommuniceerd en een oproep gedaan om actief mee te doen. Ruim veertig 
ondernemers hebben zich hiervoor opgegeven. 

Stap 2: Gezamenlijke Startbijeenkomst Participatie (1 keer; 70 aanwezigen) 
De 2e stap was het vormen van de participatiegroepen. Op een gezamenlijke 
bijeenkomst van ondernemers en bewoners zijn de spelregels voor deelname door 
de participanten vastgesteld. De startbijeenkomsten zoals benoemd bij Stap 1 waren 
per gemeente, in de participatiegroepen ging het over de toekomst van de gehele 
Krimpenerwaard. Vanwege het grote aantal aanmeldingen is er voor gekozen om 
met twee groepen bewoners en twee groepen ondernemers te werken. Bewoners 
en ondernemers mochten zelf kiezen of zij wilden participeren in de groepen 
die vroeg of laat op de avond plaatsvonden. Tijdens deze eerste gezamenlijke 
participatiebijeenkomst is in kaart gebracht welke thema’s onderdeel van de 
Strategische Visie moeten zijn.

Stap 3: Participatiebijeenkomsten Ondernemers en Bewoners (10 keer) 
De twee participatiegroepen van bewoners zijn drie keer bijeen geweest. De 
eerste twee bijeenkomsten vonden plaats met de afzonderlijke twee groepen 
Bewoners. De derde was een gezamenlijke bijeenkomst van bewoners waar plenair 
is gediscussieerd over ontbrekende thema’s. Tijdens deze bijeenkomst is ook de 
schrijfgroep samengesteld die het concept advies heeft geschreven 

Stap 4: Vaststellen Adviezen Ondernemers en Bewoners (1 keer)
Eind maart is het participatieproces met een gezamenlijke bijeenkomst van bewoners 
en ondernemers afgerond met het vaststellen van beide adviezen. Deze adviezen 
maken integraal deel uit van het Eindrapport Strategische Visie Krimpenerwaard. 

Bewoners uit de Krimpenerwaard (inclusief Krimpen aan den IJssel) hebben prof. Riek 
Bakker gesteund om een langetermijnvisie voor het gebied op te stellen. Het proces 
bood ruimte voor verdieping en interactie, waarvan door bewoners ruimschoots 
gebruik is gemaakt. De participatiegroep bestond uit ca. 30 bewoners die het beste 
voor hebben met de toekomst van de Krimpenerwaard. Voor de visie hebben wij 
input en reacties gegeven op de presentaties van prof. Riek Bakker. Ook hebben wij 
zelf notities geschreven. 

1 STEUN VOOR INTEGRALE UITVOERING STRATEGISCHE VISIE
Wij als bewoners steunen de Strategische Visie Krimpenerwaard zoals deze is 
ontwikkeld in het participatietraject. Voorwaarde van onze steun is dat de visie als 
één geheel gezien wordt en daarmee ondeelbaar is. De kracht van de visie ligt in het 
integrale ontwikkelperspectief. 
Een schrijfgroep van vier leden heeft namens de participatiegroep Bewoners gewerkt 
aan het advies vanuit thema’s die hen na aan het hart liggen. De schrijfgroep bestond 
uit: 
• Aad van der Tas (Beleving bewoners: 30 jaar terug – heden – vooruit)
• Julia van Ipenburg (Water en voorzieningen)
• Ries Jansen (Wonen en voorzieningen)
• Joke Colijn (Cultuurhistorie, identiteit, natuur en landschap)

In het participatieadvies geven wij kritische kanttekeningen waar nodig, maar 
benadrukken vooral dat er met de Visie een nieuw perspectief is ontstaan. Naast 
een reflectie daarop, hebben wij het initiatief genomen en contact gezocht met 
personen die actief bij willen dragen aan het ontwikkelperspectief. Voor de korte en 
de lange termijn, want wij onderschrijven het feit dat de visie voor de lange termijn 
is en fasering daarom noodzakelijk is. Dit advies is een kleine greep uit de expertise 
die bewoners van de Krimpenerwaard bezitten. Deze expertise, kennis en ervaring 
is nuttig voor de toekomst van de Krimpenerwaard. Onze wens als participatiegroep 
Bewoners is dan ook dat deze krachten van bewoners gebundeld blijven om zo de 
Visie zo goed mogelijk tot uitvoer te brengen. 
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bezoeken als toerist. Het is belangrijk voor de fijne en vitale woonomgeving om de 
natuur en het landschap in stand te houden. Dit zijn namelijk een van de belangrijkste 
waarden van het gebied. Om krimp tegen te gaan is gebiedsontwikkeling, groei en 
verandering welkom, maar wel met respect voor de natuur. Een mooi initiatief is het 
multifunctionele uitkijkpunt De Crimpenerbergh dat in dit advies beschreven staat. 
De schoonheid van het gebied van bovenaf bekijken, goed voor het toerisme en de 
economie van de Krimpenerwaard.   

Ontwikkel de Zaag tot woningbouwlocatie
Er is behoefte aan geschikte woonruimte voor alle leeftijden. Om de krimp tegen 
te gaan is een grotere woningbouwlocatie van belang die niet conflicteert met het 
behoud van het landelijke karakter van het gebied. Het eiland de Zaag in de Lek heeft 
een aantrekkelijke ligging aan het water en een toegankelijk parkachtige oostelijk 
deel. Het westelijk deel van het eiland bestaat uit oudere industriële gebouwen en 
bedrijfjes, die kan worden omgevormd tot een aantrekkelijk woongebied voor jong 
en oud. Door de instroom van nieuwkomers krijgen voorzieningen meer draagvlak, 
wat van belang is voor het gehele vestigingsklimaat in de regio. Als buitendijks gebied 
kan dit een voorbeeld zijn voor duurzaam wonen bij het water.

4 UITWERKING THEMA’S BEWONERS

A.  Beleving bewoners: 30 jaar terug – heden – vooruit 
Hieronder volgt de vertaalslag van zaken die door de participanten tijdens de 
participatiebijeenkomsten aan de orde zijn gesteld. Hoewel het zeker niet volledig is 
en misschien ook niet visionair, is het belangrijk om de grote lijnen weer te geven: 
Wat leeft er onder bewoners en waaraan wordt voor de toekomst zoal aan gedacht. 
Belangrijke constatering is dat de beleving van inwoners van Krimpen aan den IJssel 
(stedelijk) wat anders is dan die van de gemeente Krimpenerwaard (landelijk – 
dorps). 

Beide adviezen geven niet alleen een reflectie op het Eindrapport, maar bevatten 
ook concrete initiatieven voor de uitvoering van de Visie.

3 SPEERPUNTEN BEWONERS
Centraal uitgangspunt voor de participatiegroep Bewoners is het stimuleren van de 
Krimpenerwaard als vitaal woon- en leefgebied. In dit participatieadvies komt een 
aantal speerpunten naar voren die dit onderschrijven: 

Geen krimpregio
Volgens de participatiegroep Bewoners kan een vitaal woon- en leefklimaat in de 
Krimpenerwaard onmogelijk samengaan met krimp. Wij kiezen dan ook voor een 
duurzame toekomst, waar wij gezamenlijk de schouders er onder zetten (Gezicht 
2) en/of op zoek gaan naar mogelijkheden om meer voor de stedelijke omgeving 
te kunnen betekenen en wat de stedelijke omgeving voor ons kan betekenen 
(Gezicht 3). De sleutel naar het tegengaan van krimp en een duurzame toekomst is 
samenwerking, zowel bestuurlijk als in het bedrijfsleven, op voorzieningenniveau, 
betere uitwisseling tussen kernen, etc. Het motto: niet langs elkaar, maar met elkaar!

Benut het water
De Krimpenerwaard is een waterrijk gebied. Momenteel wordt het water nog niet 
genoeg benut, terwijl er veel mogelijkheden zijn om dit te doen. Zo kan er meer 
nadruk komen te liggen op waterrecreatie, door bijvoorbeeld de recreatievaart te 
stimuleren door een staande-mastroute door de Krimpenerwaard te faciliteren. 
Wellicht werkt dit ook als een prikkel voor de horeca langs het water. Ook op het 
gebied van openbaar vervoer kunnen de rivieren in de Krimpenerwaard beter 
worden benut. Denk bijvoorbeeld aan meer voet- en fietsveren. Deze veren kunnen 
zo geplaatst worden dat ze aansluiten op het bestaande openbaar vervoersnetwerk. 

Respecteer de natuur en het landschap zonder dat het gebied een openluchtmuseum 
wordt 
De Krimpenerwaard moet geen openluchtmuseum worden dat alleen leuk is om te 
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letterlijk en figuurlijk meer op afstand komen te staan van de burger. Veel informatie 
wordt digitaal overgebracht. Enerzijds profiteert de burger ervan vanwege een 
goede bereikbaarheid, anderzijds is de informatie anoniemer voor de oudere burger.

5. Mobiliteit
De afgelopen 30 jaar is de drukte op de N210 fors toegenomen, mede door of 
ondanks het verwijderen van veel verkeerslichten voor de rotondes. Er is op sommige 
plekken in het westen en het oosten van het gebied sprake van knelpunten tijdens de 
spitsuren. Busvervoer vormt een belangrijke schakel voor de niet-autobezitter naar 
Rotterdam, Utrecht of Gouda. Dit is tot op heden over het algemeen redelijk goed 
in tact gebleven. Wel worden momenteel haltes en lijnen in en buiten de kernen 
(waaronder Schoonhoven en Vlist) opgeheven.

6. Bedrijvigheid
Het MKB en de agrarische landbouw heeft zich in de afgelopen 30 jaar redelijk goed 
in stand gehouden, vooral door een zekere veerkracht van de bedrijven. Het MKB 
(maakindustrie) en transport zijn belangrijke schakels voor de werkgelegenheid. In 
de agrarische sector heeft zich in de afgelopen 30 jaar een verdere schaalvergroting 
voorgedaan.

7. Onderwijs
Goed onderwijs vormt een belangrijke factor voor het binden van jonge gezinnen in 
de Krimpenerwaard. Hierbij is sprake van een oost (Schoonhoven), west (Krimpen 
aan den IJssel) en noord (Gouda) indeling als het gaat om reisafstanden voor 
middelbare scholieren. Het is belangrijk dat er een continue aanwas is van nieuwe 
leerlingen voor het bestaansrecht van de scholen.

Heden
Bovenstaande ontwikkelingen zijn niet allemaal negatief. Er is ook geen reden om te 
‘somberen’ over het heden. De Krimpenerwaard heeft zich ook tijdens de afgelopen 
economische crisis zeer goed staande gehouden en veerkracht getoond. Zo zijn nieuwe 

30 jaar terug in zeven punten 
1. Inkoop op afstand
Door de toenemende internetinkopen is het plaatselijk winkelbestand sterk onder 
druk komen te staan. In een aantal dorpen/kernen is al sprake van teruglopend 
winkelbestand  De grotere supermarkten hebben een assortiment overgenomen 
van de kleinere zaken, waardoor vooral winkels met een specifiek assortiment en 
winkels met een vast klantenbestand zich kunnen handhaven. Verschraling van het 
winkelaanbod heeft dan ook een directe invloed op de leefbaarheid en dynamiek 
van de kernen.

2. Vergrijzing
De Krimpenerwaard is in de afgelopen 30 jaar sterker vergrijsd en bij ongewijzigde 
situatie zal dit zich doorzetten. De vergrijzing betekent ook een belangrijke factor 
voor de totale dynamiek in de Krimpenerwaard. De inzet van de oudere burger wordt 
minder, wat ook zijn invloed heeft op verenigingen en overige voorzieningen. Ook het 
bestedingspatroon van ouderen zal beperkter zijn. Belangrijk voor de leefbaarheid 
blijft daarom de binding van jongeren en jongvolwassenen voor de Krimpenerwaard.

3. Binding met maatschappelijke organisaties 
De binding met maatschappelijke organisatie is in de afgelopen decennia veranderd. 
Er is niet langer sprake van een langdurig lidmaatschap bij verenigingen. Vaak 
wil men voor kortere periode lid worden of wil men vooral de verschillende 
mogelijkheden voor korte periode uitproberen. Zo hebben verenigingen moeite om 
bestuursfuncties op te vullen. Ook zijn er verenigingen (zoals zangkoren) die hun 
bestaansrecht hebben moeten opgeven. Met deze veranderende dynamiek zal men 
in de komende periode rekening moeten houden, wat betekent dat verenigingen en 
stichtingen voor belangrijke keuzes staan. Dit kan ook betekenen dat men meer met 
andere kernen zal moeten samenwerken.

4. Gemeentebestuur meer op afstand 
Door de samenvoeging van de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard is het bestuur 
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1. Authenticiteit behouden
Iedere kern heeft zijn eigen kwaliteiten (en cultuur) en dit wordt dan ook niet als 
belemmering maar als kracht gezien, inclusief respect voor de verschillen qua grootte 
en cultuur. De Waard is qua oppervlak zo groot dat kernen vooral zelf op eigen kracht 
hun vitaliteit moeten bewaken met steun door een overkoepeld gemeentebestuur. 

2. Woningbouw stabiel uitbreiden, krimp tegengaan
Om krimp tegen te gaan is aanvullende woningbouw nodig. Hierbij dient een 
zorgvuldige afweging te worden gemaakt om de landschappelijk kwaliteit van de 
polder te behouden. Geen verrommeling! Het blijven binden van jongeren/starters 
en het realiseren van huisvesting voor hen, is cruciaal.

3. Mobiliteit
Het knelpunt bij de Algerabrug dient op korte termijn opgelost te worden. Veiligheid 
van verkeer (fietsers) op secondaire wegen is van belang, mede in relatie met zwaar 
agrarisch verkeer. Mogelijke oplossingen zijn het breder maken van de wegen (wellicht 
schadelijk voor het landschap) en/of het zware landbouwverkeer op eigen terrein 
terugdringen en verbieden op smalle wegen. Ook aandacht voor het voorkomen 
van sluipverkeer op secondaire wegen. En behoud van goed openbaar vervoer is 
belangrijk. Bij voldoende vervoer kan er gedacht worden aan een elektrische, 
milieuvriendelijke verbinding van Capelle tot IJsselstein. 

4. Vitaliteit van de kernen
De vitaliteit van de kernen wordt mede bepaald door de burgers zelf, door 
(economische) betrokkenheid en inzet als vrijwilliger en het in stand houden 
van voorzieningen, zoals verenigingen en sportaccommodaties. Belangrijk is dat 
basisvoorzieningen op een zekere afstand wel bereikbaar zijn (basis inkopen, 
onderwijs en zorg). In de toekomst zal het winkelen verder veranderen. Hierop moet 
creatief mee om worden gegaan en ervaringen van elders op dit punt uitgewisseld 
worden.

bedrijfsterreinen ingevuld, is het onderwijs op een goed peil gebleven en wordt 
sterker gewerkt aan de onderlinge samenwerking tussen de verschillende kernen. De 
woningbouw heeft op diverse locaties niet stil gestaan; er zijn nieuwe koopwoningen 
gebouwd en woningcorporatie QuaWonen heeft geïnvesteerd in nieuwbouw en 
woningverbetering. Ook is het voorzieningenniveau redelijk goed in tact gebleven, 
mede door de inzet van vrijwilligers. De dijkverzwaring van de Lekdijk langs de Lek 
in de gehele Krimpenerwaard. En ook aan natuurwaarden heeft uitbreiding plaats 
gevonden, onder andere bij Haastrecht. Maar naar de toekomst toe moeten we 
op onze hoede blijven om de kwaliteit en vitaliteit van de waard te behouden.  

30 jaar vooruit in tien punten
Binnen de participatiegroep Bewoners is duidelijk dat “op je handen blijven zitten” 
volstrekt onvoldoende is om in de toekomst voldoende kwaliteit en vitaliteit in de 
Krimpenerwaard te behouden.
In deze paragraaf benoemen wij de belangrijkste aspecten voor de toekomst. 
Hieronder volgt de prognose voor beide gemeenten (bij ongewijzigd beleid) voor het 
aantal personen in de leeftijd 15-64 jaar. Deze cijfers vinden wij betekenisvol. In de 
gemeente Krimpenerwaard daalt het aantal personen met 3,75%, in de gemeente 
Krimpen aan den IJssel zelfs met ruim 7%.
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9. Duurzaamheid
Duurzaamheid voor de burger heeft vooral mogelijkheden in zijn directe omgeving, 
zoals het isoleren van de woning, energieopwekking (zonnepanelen) en elektrisch 
rijden/openbaar vervoer. Indien op grotere schaal gedacht, wordt het landschap 
belangrijk. Liever zonnepanelen op de staldaken dan de landschappelijke vervuiling 
door windmolens. Ook gebruik van diepe aardwarmte of van rivierstroming lijken 
perspectiefvolle oplossingen. Een voorbeeld van duurzaamheid in de Krimpenerwaard 
is Haastrecht. Het dorp ligt in de luwte van de zuidwestenwind door het Haastrechtse 
bos. Dit reduceert het energieverbruik aanzienlijk zonder kosten voor bewoners. 
Bij veel dorpen in de Krimpenerwaard kan zo’n bos op het zuidwesten aangelegd 
worden. Daarnaast biedt het bos ook recreatie. 

10. Samenwerking
De toekomstig kracht van de Krimpenerwaard wordt door de inwoners gezien 
in sterkere  samenwerking zowel bestuurlijk als in het bedrijfsleven, op 
voorzieningenniveau, op betere uitwisseling van ervaringen tussen de kernen etc. 
Niet langs elkaar, maar met elkaar! 

B.  Water en voorzieningen: Water als verbinder
Het is niet goed het water van de Krimpenerwaard alleen als bedreiging te zien. Het 
water kan een waardevolle rol spelen, bijvoorbeeld in het toerisme of het transport.

Zet meer in op watertoerisme
a.  Riviercruiseterminal
De Krimpenerwaard ligt aan twee grote waterwegen. Hierover worden toeristen 
vervoerd met riviercruiseschepen. In Schoonhoven en Gouda leggen deze schepen 
aan, van daaruit wordt het achterland bezocht. Schoonhoven zou zijn positie als 
aanlegplaats voor riviercruiseschepen moeten versterken met een cruiseterminal. 
Vanuit Schoonhoven kunnen de toeristen over de rest van de Krimpenerwaard, maar 
ook de Lopikerwaard en Alblasserwaard verdeeld worden. Ook kan Schoonhoven 

5. Voorzieningen (verenigingen, zorg)
De druk om verenigingen vitaal te houden wordt groter (o.a. door de vergrijzing) 
en een veranderende betrokkenheid. Het zal van belang zijn om de krachten te 
bundelen, samenwerking waar nodig aan te gaan en ook hierin flexibiliteit te tonen. 
Dat vergt keuzes voor voorzieningen die er nu nog niet zijn, maar waar wel behoefte 
aan is. Overigens is sport een sterke pijler in de Krimpenerwaard. Zorg wordt ook 
aangedragen als een belangrijk punt, zowel voor de korte als langere termijn. Hierin 
worden plaatselijk initiatieven belangrijk geacht om vereenzaming van ouderen 
tegen te gaan (realiseren en in stand houden van ontmoetingsruimten).

6. Behoud van natuurkwaliteit 
Inwoners zien de agrarische landbouw niet als een tegenpool. Samenwerking is ook 
hierin belangrijk, ook al zijn de belangen mogelijk wel verschillend. Belangrijk is het 
toekomstig behoud van het landschappelijk karakter.  

7. Kwaliteit van de waard beter benutten (toeristisch)
De natuur- en historische kwaliteit van de Krimpenerwaard moet beter worden 
benut (merknaam, streekproducten, recreatiemogelijkheden, Loetbos, Vlist, 
slagenlandschap, historische kwaliteit). Mogelijk ook om extra bedrijvigheid in 
de agrarische sector te vergroten. Toerisme zal zich vooral moeten richten op 
natuurminnende bezoekers. Smalle wegen lenen zich niet voor grote toeristische 
touringcars.

8. Veilig achter de dijken – bodemdaling
De continue daling van de (veen)grond wordt door de inwoners vooral ervaren in 
hun eigen voor- of achtertuin. Bij een daling van 0,4-0,5 centimeter per jaar komt 
dit voor de komende 30 jaar neer op ongeveer 15 centimeter. Voor zowel de burger 
(kosten) als voor het agrarisch landschap (waterpeil) blijft dit een punt van grote 
zorg. Als het gaat om veilig achter de dijken, ligt er bij de IJsseldijk nog een opgave 
tussen betrokkenen en het waterschap. Wonen op het veen blijft een kostbare 
aangelegenheid (toekomstig weg- en rioolbeheer). 
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visueel aantrekkelijker worden. Achter de 
Rijsdijk op Krimpen aan den Lek doen zich op 
de voormalige verlaten insteekhavens goede 
mogelijkheden voor, mede met het oog op 
Kinderdijk. 

c.  Staande-mastroute
Over de Hollandse IJssel loopt van Krimpen 
tot de Gouwe de “staande-mastroute”. Dit is 
een route waar zeilboten zonder hun mast te 
strijken kunnen varen. Het is een onderdeel 
van een grotere route, van Zeeland naar het 
IJsselmeer. 
De recreatievaart zou met voorzieningen 
verleid kunnen worden om aan te leggen en 
als toerist de Krimpenerwaard te bezoeken. 
Hiervoor is ruimte in de uiterwaarden van de 
IJsseldijk, waar nu vervallen bedrijfsterreinen 
zijn. 

Denk hierbij aan:
•	 aanlegmogelijkheden, gericht op zeilschepen, maar ook voor andere 

waterrecreanten.
•	 alle voorzieningen van een jachthaven (sanitair, walstroom, afvalbakken)
•	 aantrekkelijke parkachtige omgeving/waterfront (ook voor de bewoners, “bootjes 

kijken”)
•	 kleinschalige horeca (ook voor andere toeristen en de bewoners zelf)
•	 informatiepunt Krimpenerwaard
•	 werf voor (kleine) reparaties aan de zeilschepen

dan als beginpunt van een riviercruise functioneren. 
Bij zo’n terminal kun je denken aan: een wachtruimte, bagagedepot, informatiebalie 
(VVV) en fietsverhuur (ook voor andere toeristen), een overstap op touringcar en 
openbaar vervoer, Kiss&Ride en een souvenirwinkel. Horeca en een aantrekkelijk 
waterfront zijn al aanwezig in Schoonhoven.

b.  Excursies vanuit Rotterdam Cruiseterminal
In Rotterdam komen veel toeristen, onder andere via de Rotterdam Cruiseterminal. 
Met excursies kunnen deze toeristen naar de Krimpenerwaard worden gehaald. Er 
bestaan al excursies voor cruiseschippassagiers vanuit Rotterdam, onder meer naar 
De Keukenhof en Amsterdam. De infrastructuur voor excursies is voor een groot 
deel aanwezig: vanaf de kade bij de Rotterdam Cruiseterminal of daartegenover 
(Willemsplein) kunnen schepen naar de Krimpenerwaard vertrekken. De 
aanlegplaatsen langs de Lek zijn nog uit de tijd van de Reederij op de Lek, sommige 
moeten gemoderniseerd worden. Het schip kan een Spido zijn voor een rondvaart 
of dagtocht, of een waterbus. Wel moet er een aantrekkelijk programma in de 
Krimpenerwaard komen, eventueel aansluitend bij bezichtiging van (toekomstig) 
Werelderfgoed en een bezoekerscentrum met streekproducten. Dit programma 
moet grote groepen toeristen in korte tijd kunnen verwerken. 
N.B.: Na de recente dijkverzwaringen moet het oeverdecor vanaf de rivier gezien 

Bestaande aanlegplaatsen voor riviercruiseschepen in Schoonhoven, v.l.n.r.: Lekdijk, De Kat, Het Veer. Bron kaart: 
Google Maps.

De staande-mastroute in oranje. 
Bron: https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/bi-

naries/staande%20mast%20route%202014_tcm21-
22402.pdf
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openbaarvervoerverbinding tussen de Krimpenerwaard en de plaatsen aan 
andere oever van Lek en IJssel moeizaam. Met name de Lek vormt een barrière.d. 
Voorzieningen veerponten
Bij een halteplaats van een veerpont horen voorzieningen als een abri en duidelijke 
bewegwijzering.

Stimuleer waterrecreatie
a.   Waterrecreatie op sloten en vaarten
De Krimpenerwaard kent zeer veel waterwegen. Het gaat om historische vaarten 
voor trekschuiten en de historische ontsluiting van het agrarisch gebied. Deze 
infrastructuur zou gemoderniseerd kunnen worden voor waterrecreatie:
•	 Kanoroutes met oversteekvoorzieningen handhaven en waar mogelijk uitbreiden, 

zie o.a. http://www.heerlijkbuiten.nl/media/recreatie_zuidholland/org/pictures/
folders/folder_kanoroutenetwerk_krimpenerwaard.pdf

•	 Kanoroutes ook gebruiken voor overige waterrecreatie, zoals schaatsen, 
peddelsurfen, punteren. Belangrijk is de doorvaarthoogte van bruggen, het 
vermijden van dammen in de route en waar nodig veilige overdraagplaatsen.

b.   Recreatie langs Lek en IJssel
Met name langs de Lek zijn veel recreatieplekken verloren gegaan bij de 
dijkverzwaringen. Het gaat om zandstrandjes, die zwemgelegenheid boden. Nu kan 
er in de Krimpenerwaard niet meer in open water worden gezwommen. 
Op veilige plaatsen (afgedamde binnenrivier) zouden nieuwe strandjes aangelegd 
kunnen worden met voorzieningen om te zwemmen (sanitair, omkleedcabines) en 
voor dagrecreatie (dagkamperen, barbecue). Deze strandjes kunnen het oeverdecor 
verfraaien.
Er zijn in de Krimpenerwaard weinig terrassen aan het water. Dat zijn wel 
aantrekkelijke plaatsen voor horeca.

Gebruik het water voor vervoer
a.  Aanvulling fietsverkeer
In het verleden zijn er experimenten geweest met voet- en fietsvervoer over water: 
de draagvleugelboot Meteor over de Lek (Culemborg-Ridderkerk), en de waterbus 
(Schoonhoven-Dordrecht). Met moderne, snelle boten kunnen zulke verbindingen 
het fietsverkeer aanvullen. Met wind mee over de dijk fietsen, de terugweg per 
boot. Zo wordt de Krimpenerwaard vanuit de grote attracties in de buurt (Kinderdijk, 
Biesbosch, Dordrecht, Gouda) makkelijker bereikbaar en dus aantrekkelijker. Snelle 
schepen kunnen een deel van de forensen vervoeren naar Rotterdam. Dit ontlast de 
Algerabrug. De waterbushalte bij Willemsplein ligt bij de Erasmuslijn van de metro, 
zodat verschillende locaties in Rotterdam en Den Haag snel bereikbaar zijn. 
Doordat de fiets mee kan op de boot, zijn locaties in Rotterdam en/of Den Haag, die 
minder goed per openbaar vervoer ontsloten zijn, beter bereikbaar dan wanneer de 
forens met de bus reist. Hierdoor wordt het aantrekkelijk de auto te laten staan. De 
Drechtsteden en Europoort worden met de aansluiting op het huidige waterbus- en 
fastferrynetwerk beter bereikbaar.

b.   Voet-/fietsveren
Door voet-/fietsveren te stimuleren kan de Krimpenerwaard beter ontsloten 
worden voor fietsers en lange-afstandwandelaars. De huidige veren zouden daarom 
behouden moeten blijven en waar mogelijk moet de dienstregeling uitgebreid 
worden. Voorbeeld: de Krimpenerwaard ten zuiden van Gouderak kan met een 
goede veerverbinding als (fiets)recreatiegebied dienen voor de bewoners van de 
nieuwe wijk Gouda-West (Westergouwe).  Andersom kunnen de bewoners van 
Gouderak, Achterbroek en Het Beijersche gebruik maken van voorzieningen (winkels, 
scholen) in Moordrecht en Gouda-West. Er is nu een veerpont bij Moordrecht, het 
voortbestaan daarvan is onduidelijk. De voet-/fietsveren worden door velen als een 
attractie op zich gezien. 

c.   Aansluiting bestaande veren op openbaar vervoer
De bestaande veren sluiten slecht aan op het openbaar vervoer. Hierdoor is een 
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bijdragen aan de maatschappij met vernieuwende ideeën.
Vanuit de kernen langs de N210 en de N207 zijn grote onderwijsvoorzieningen in 
Utrecht, Rotterdam, Gouda, Amsterdam en Den Haag makkelijk bereikbaar per 
openbaar vervoer. Dat geldt ook voor uitgaansgelegenheden.
a.   Te weinig differentiatie op de woningmarkt
Voor starters op de woningmarkt is er te weinig huisvesting in de Krimpenerwaard. 
Dit geldt voor zowel de gemeente Krimpenerwaard als voor Krimpen aan den 
IJssel. Het gaat met name om goedkope, kleine sociale huurwoningen (studio, 
tweekamerappartement, onzelfstandige wooneenheid als woongroepen/
studentenhuizen, HAT-eenheden).
Ook in het midden segment, sociale huurwoningen en goedkope, kleine koopwoningen 
is er weinig te vinden. Het goedkope aanbod dat er is, bestaat voornamelijk uit 
oudere woningen die niet voldoen aan de eisen van de tijd, zoals duurzaamheid. Er 
wordt in de woningbouw geen rekening gehouden met alleenstaande jongeren die 
een modaal inkomen hebben.
In het topsegment van de sociale woningbouw is eveneens weinig te vinden, wat 
doorstroming belemmert. Door meer te bouwen voor jongeren en het topsegment 
kunnen zij in de Krimpenerwaard blijven wonen. Dit kan een deel van de vergrijzing 
tegenhouden.

b.   Herbestemming leegstaande panden en onverkoopbare woningen
Er staan in de Krimpenerwaard vrij veel panden leeg. Grote woningen staan lange 
tijd te koop. Als deze panden beeldbepalend zijn of een monument, kunnen deze 
een herbestemming krijgen. Bijvoorbeeld door de panden in appartementen (lofts) 
op te delen of er woongroepen te huisvesten. Hierdoor kunnen deze panden blijven 
bestaan, hoeft er geen open gebied opgeofferd te worden aan woningbouw en 
kunnen bijzondere woningen worden gerealiseerd.

Binding met de omgeving
De Krimpenerwaard ligt centraal, niet perifeer. Aansluiting met alle aangrenzende 
gebieden is nodig. De gebieden kunnen elkaar op die manier versterken.

C.  Wonen en voorzieningen

Gebiedsontwikkeling De Zaag
De vergrijzing in de Krimpenerwaard heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling 
van het gebied en op de langere termijn voor de maatschappelijke en culturele 
voorzieningen. Daarvoor zou er een grotere woningbouw locatie moeten worden 
gevonden, die niet conflicteert met het behoud van het landelijke karakter van de 
Krimpenerwaard. Een van de mogelijkheden voor een woningbouwlocatie is De 
Zaag.

Het eiland De Zaag in de Lek heeft een aantrekkelijke ligging aan het water en een 
toegankelijk parkachtige oostelijk deel. Het westelijk deel van het eiland bestaat uit 
oudere industriële gebouwen en bedrijfjes, die kan worden omgevormd tot een 
aantrekkelijk woongebied voor jong en oud. Door de instroom van nieuwkomers in 
het westelijk deel van de Krimpenerwaard krijgen voorzieningen daar meer draagvlak, 
hetgeen van belang is voor de instandhouding voor het gehele vestigingsklimaat in de 
regio. De ontsluiting naar de provinciale weg via de rotonde langs de begraafplaats 
in Krimpen aan den IJssel in de richting van het industriegebied de Stormpolder en 
het eiland de Zaag is planologisch eenvoudig te realiseren. Hetgeen in het belang is 
voor de toekomstige ontwikkeling van beide gebieden in de komende decennia. Als 
buitendijks gebied kan dit een voorbeeld zijn voor duurzaam wonen bij het water.

De participatiegroep Bewoners wijst erop dat er meer potentiële locaties zijn voor de 
woningbouwopgave. Daarnaast wordt verwezen naar de bijdrage van Pier Werksma 
(B. I) in de Spreekuurbijlage

Jongerenhuisvesting
Goede jongerenhuisvesting is belangrijk om de jongeren in de kernen van de 
Krimpenerwaard te houden. Zij dragen bij aan het in stand houden van allerlei 
voorzieningen. Bovendien zijn zij de mantelzorgers voor hun ouders en andere 
oudere familieleden, die zo langer zelfstandig kunnen wonen. Jongeren kunnen 

141STRATEGISCHE VISIE KRIMPENERWAARD



•	 Negendorpentocht (ca. 75 km, niet alleen op de schaats)
•	 Sporthelden uit de Krimpenerwaard kunnen een boegbeeld zijn voor deze 

activiteiten.

D.   Cultuurhistorie, identiteit, natuur en landschap

Cultuurhistorie
De naam Krimpenerwaard bestaat uit twee delen: ‘crimp’ of tegenwoordig ‘krimp’, 
dat ‘bocht in de rivier’ betekent, en ‘waard’: land omsloten door rivieren. De 
plaatsnamen Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel verwijzen naar de twee 
grote westwaarts stromende bochtige rivieren waaraan deze kernen zijn ontstaan, 
de derde rivier die de waard aan de oostzijde afsluit is het prachtige veenriviertje de 
Vlist. 
In de vroegste tijden lag het veen zo hoog, dat akkerbouw mogelijk was. Vanwege 
de afwatering op de rivieren klonk het veen in waardoor het grondwater hoger 
stond, en ging men over op veeteelt. Melkveehouderij werd favoriet vanwege de 
goede kwaliteit van de boerenkaas. De boerderijen die werden gebouwd hadden 
hun kopgevel naar de dijken of kaden gericht. Hierover vond op bescheiden schaal 
vervoer plaats van gewassen en vee, want veruit het meeste werd verplaatst over 
water. Ruige mest vanuit de stal naar het land, hooi en melk van het land naar de 
boerderij, en ook vee werd verweid in een platte schuit, de schouw, die met een 
boom (de kloet) werd voortgeduwd. 
De veenputten zijn ontstaan doordat men turf stak voor eigen gebruik. De turf was 
echter van slechte kwaliteit, waardoor de putten niet uitgroeiden tot plassen, zoals 
in Reeuwijk. 
Doordat vanwege de ontwatering de inklinking van het veen doorzette, kon het water 
vanuit de polders niet meer zonder kunstmatige ingrepen op de omringende rivieren 
worden geloosd. De polderbemaling werd gerealiseerd met molens, waarvan er nog 
een aantal bewaard zijn gebleven (De Bachtenaar, Den Arend) of zijn gerestaureerd 
(Boezemmolen No. 6). Later werd deze taak overgenomen door gemalen, zoals de 
huidige gemalen Krimpenerwaard in Bergambacht en Veurink in Krimpen aan den 

a.   Samenwerking met soortgelijke gebieden
De Lopikerwaard en de Alblasserwaard lijken in veel opzichten op de Krimpenerwaard, 
onder meer door hun gedeelde historie. Ze hebben dezelfde problemen, maar ook 
dezelfde kansen. 
Door samen te werken hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor waterhuishouding, openbaar vervoer, doorgaand verkeer, 
toerisme en recreatie, agrarische toekomst.

b.   Aansluiting aangrenzende gebieden
Voor de kernen in het oosten van de Krimpenerwaard is de binding met Gouda en 
Utrecht minstens zo belangrijk als de binding met Rotterdam, zo niet sterker. De 
goede verbinding met deze plaatsen moet behouden blijven en waar mogelijk 
versterkt worden, bijvoorbeeld door goede (energieopwekkende) fietspaden.

c.   Achterland van Rotterdam
Er moet gekeken worden hoe de Krimpenerwaard kan profiteren van Rotterdam 
(en Utrecht en Gouda). Wat zoekt Rotterdam in de Krimpenerwaard? Het voor 
Rotterdammers opgezette recreatiegebied het Loetbos trekt nauwelijks die 
doelgroep. Er zijn veel concurrerende gebieden, zoals de Rotte Meren. Een goede 
locatie voor dagrecreatie ontbreekt, hoewel het Loetbos zich daar goed voor zou 
kunnen lenen.
Door de Krimpenerwaard neer te zetten als een op sport gericht gebied, midden in 
fraaie natuur, kan de concurrentie worden aangegaan. Denk hierbij aan:
•	 Outdoor of overdekte kunstijsbaan
•	 Ruiterpaden, o.a. over houtkaden
•	 Wielrenparcours
•	 Mountainbike-routes
•	 Paardenmenroutes
•	 Skeelerroutes
•	 Bootcampterrein (speelpolder voor volwassenen)
•	 Kanoroutes en overige watersporten
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aangebouwd, waardoor het open karakter van het landschap voor het grootste deel 
behouden kon blijven. 
Van Gouda liep een spoorlijn via de coöperatie in Stolwijk naar Bergambacht en 
vervolgens naar Schoonhoven. In 1942 werden de rails opgebroken door de bezetter 
en gebruikt voor de wapenindustrie. Op het traject zijn later de provinciale wegen 
N207 en N210 aangelegd. Het stationsgebouw in Schoonhoven is nu een busstation. 
Van Gouda naar Oudewater liep een tramlijn van 1883 – 1907 langs de noordzijde van 
de IJssel die ook de buurtschappen Stein en Hekendorp aandeed. Het tramstation 
van Haastrecht is nu een café. 

Identiteit
Grote diversiteit tussen de kernen
Het is moeilijk om een grote gemene deler te vinden voor de bewoners van de 
Krimpenerwaard, omdat de kernen door eeuwenlange gebrekkige infrastructuur een 
heel eigen ontwikkeling hebben doorgemaakt met oorspronkelijke en beeldbepalende 
aspecten die soms heel ver uit elkaar liggen. De in bijlage beschreven ontwikkelingen 
van alle nederzettingen laten al zien dat elke kern een eigenheid heeft meegekregen, 
waardoor geen dorp eenzelfde identiteit en sfeer heeft. Dit heeft vooral te maken 
met invloeden van buitenaf op enkele kernen, waar andere juist helemaal niet door 
geraakt zijn. De rivier als infrastructuur bepaalde de ontwikkeling van de binnenvaart 
in Ouderkerk aan den IJssel die een eigen jargon en mentaliteit meebrengt, terwijl 
het stadje Haastrecht aan dezelfde rivier voornamelijk agrarisch bleef en zich verder 
toelegde op inkomsten uit diverse zaken, zoals het heffen van tol te land en te water, 
bierbrouwen en wat overige handel en nijverheid. Ouderkerkse schippers vonden 
dat men in Haastrecht maar stadse fratsen had, omgekeerd keek men neer op 
‘schipperskinderen’.

Gezamenlijke waarden
Voor het gebied Krimpenerwaard als geheel valt wel een bepaalde algemene 
identiteit te ontdekken. De agrarische ontwikkelingen hebben voor het grootste deel 
het aanzicht van de Krimpenerwaard bepaald in de buitengebieden. 

IJssel. Gemaal Reinier Blok was het eerste stoomgemaal in de Krimpenerwaard en is 
nu een monument in Krimpen aan den IJssel. Gemaal M. Verdoold Cz. is het oudste nog 
werkende gemaal van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
en ligt in Gouderak. Gemaal De Hooge Boezem in Haastrecht is nu een museum. 
De Krimpenerwaard is het grootste aaneengesloten slagenlandschap ter wereld, wat 
nog bestaat in zijn authentieke vorm. Dat is een superkwaliteit waar we enorm trots 
en zuinig op moeten zijn. 

Voor een beschrijving van de ontwikkeling van verschillende typen ‘nederzettingen’ 
wordt verwezen naar de bijlage. Voor een goed begrip van de wording van de huidige 
Krimpenerwaard is het van belang om vijf typen te onderscheiden:
•	 Buurtschappen: lintbebouwing met boerderijen
•	 Streekdorpen: Stolwijk en Berkenwoude
•	 Donkdorpen: Bergambacht
•	 Dijkdorpen: alle overige dorpen behalve Schoonhoven
•	 Vestingsteden: Schoonhoven

In de jaren 30 van de vorige eeuw vond in alle kernen op kleine schaal sociale 
woningbouw plaats. Een mooi voorbeeld van deze ruim opgezette ‘arbeidershuizen’ 
zijn vier blokjes van twee-onder-een-kap woningen aan de Hoflaan en de 
Bovenkerkseweg in Stolwijk, destijds strak tegen de dorpskern aan. Helaas worden 
deze woningen dit jaar afgebroken ten gunste van een ‘inbreiproject’.  
Na de Tweede Wereldoorlog kwam in alle kernen de sociale woningbouw goed 
op gang, waarover woningbouwverenigingen het beheer moesten voeren. De 
woningnood was hoog en de uitstraling van ‘rijtjeshuizen’ had zeker in het begin geen 
prioriteit; uniformiteit was het devies. Steeds minder dorpelingen vonden werk in de 
agrarische sector sinds machines hun werk overnamen, en tijdens de wederopbouw 
van het land vond men ander emplooi. Meer bedrijventerreinen verrezen om 
de ondernemersgeest ruimte te geven. Aan die behoefte is niet overal in de 
Krimpenerwaard op een fraaie manier vorm gegeven. Gelukkig zijn nieuwbouwwijken 
en industrieterreinen in bijna alle gevallen tegen de oorspronkelijke dorpskernen 
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ontwikkelingen die de afgelopen eeuwen hebben plaatsgevonden dit beeld niet 
hebben aangetast, maar eerder hebben bijgedragen aan de cultureel-historische en 
landschappelijke waarde van het gebied. 
Natuur en landschap

Grote bedreigingen van de laatste decennia 
Het Groene Hart was na de oorlog vooral een planologisch begrip: een relatief 
dunbevolkt veenweidegebied waaromheen de grote steden van Holland en Utrecht 
liggen. Het gebied is niet voor niets door het Rijk in 2004 aangewezen als Nationaal 
Landschap. De Krimpenerwaard vormt misschien wel de aantrekkelijkste parel 
binnen het Groene Hart en de gevreesde bedreiging is ook hier heel reëel. 
Voordelen van ‘natuur’ zijn niet altijd makkelijk uit te drukken in geldwaarde, maar 
die is er wel degelijk. Gebruik maken van de indirecte waarde van natuur is uiteindelijk 
heel lucratief en veel duurzamer, maar levert niet het directe economische voordeel 
op van een grotere melkplas of meer grasopbrengst, terwijl er wel kosten zijn voor 
beheer. 
Natuur heeft echter ook een intrinsieke waarde die vaak onderschat wordt. Sanatoria 
liggen in groene natuurgebieden of aan de kust. Als ons hoofd te vol zit, gaan we 
buiten een stukje wandelen, liefst in de wind of in een groene omgeving. De kleur 
groen geeft rust en wordt om die reden toegepast in kantoren en ziekenhuizen. 
Groen, natuur, maakt dat we beter functioneren. Mensen die regelmatig buiten 
ontspannen in de natuur, presteren beter op hun werk. 
Indirect is het dan ook van heel groot economisch belang dat ‘natuur’ voor 
iedereen bereikbaar is. De Krimpenerwaard kan voor aanliggende steden prima zo’n 
belangrijke functie vervullen.
Veranderingen in het landschap hebben directe invloed op de flora en fauna die 
daar voorkomen en ervan afhankelijk zijn. De intensivering van de landbouw in de 
afgelopen decennia met de daarbij horende monocultuur is een grote bedreiging 
voor natuur en landschap, maar ook voor de landbouw zelf. 

- Kaas
Een grote gemene deler is de kaasmakerij die heden ten dage nog plaatsvindt op 
de boerderijen in de veenweidegebieden van het Groene Hart. Hiermee kan ook de 
Krimpenerwaard veel prominenter naar buiten treden, zeker in combinatie met de 
andere kwaliteiten die juist de Krimpenerwaard uniek maken. Zowel het product als 
het zichtbaar maken van de productie kunnen zorgen voor een enorme boost van 
het agrotoerisme, tot ver over onze nationale grenzen. Het bijzondere aspect van 
zelfkazende boeren in de regio is onder de kern ‘Stolwijk’ uitgebreider behandeld. 

- Harde werkers uit overtuiging
Sinds de reformatie van 1517 keerden veel agrariërs zich naar het protestantisme. In 
de loop der eeuwen kreeg vooral de ‘zware’ calvinistische vorm veel navolging met 
als instelling: vooruitkomen. Hiervoor moet men hard werken, nuchter denken en 
ordelijk en betrouwbaar zijn. Dit kan het succes van de boeren in de Krimpenerwaard 
verklaren. Generaties van hardwerkende boeren bouwden langzaam prachtige 
bedrijven op. Tegenslagen in de bedrijfsvoering worden verwerkt en meegenomen 
in het grote geheel. Hun succes kunnen we aflezen uit de vele prachtige hoeven die 
in de loop der eeuwen zijn verrezen langs de bebouwingslinten in het buitengebied. 

- Conservatisme als deugd
Een van de eigenschappen is ‘starheid in principes’. Je kunt het wat vriendelijker 
‘conservatisme’ noemen; niet de huid verkopen voor de beer geschoten is, 
voorzichtigheid bij beslissingen en handelingen waar grote consequenties aan 
verbonden kunnen zijn. Deze terughoudendheid heeft voor de uitstraling van 
de huidige Krimpenerwaard grote betekenis. Doordat hier nooit grootscheepse 
ruilverkavelingsprojecten van de grond zijn gekomen, zien we nog steeds het 
oorspronkelijke, met de hand gegraven slagenlandschap van 1.000 jaar geleden. 
Ruilverkaveling gaat gepaard met slotendemping, sloop van oude boerderijen en 
bouw van moderne agrarische bedrijven. 
De charme en unieke waarde van de Krimpenerwaard is gelegen in het feit dat er 
een zichtbare eenvormigheid in het landschap is gebleven. Bijzonder is dat alle 

144 STRATEGISCHE VISIE KRIMPENERWAARD



kunnen vergoedingen voor natuurbeheer het inkomen aanvullen; hiervoor zijn veel 
mogelijkheden bij het collectief ACK. Ook kunnen aanvullende inkomsten worden 
gezocht uit andere bronnen, zoals agrotoerisme, boerderijwinkel, zorgboerderij, 
eco-kinderdagverblijf, enz. Voor inpassen van meer of minder duurzame vormen van 
bedrijfsvoering kunnen prima berekeningen worden gemaakt. 

Bedreigingen en kansen voor natuur op agrarisch gebied

- Biodiversiteit onder grote druk
Bedreigingen zitten in het feit dat door intensivering de biodiversiteit verdwijnt. 
Grofweg zijn er drie groepen vogels die hiervoor symbool staan: weidevogels, 
akkervogels en erfvogels, die geen geschikte leefgebieden meer vinden. Voor de 
akkervogels is de patrijs het boegbeeld, bij erfvogels die onder druk staan denken 
we bijvoorbeeld aan boerenzwaluw, ringmus en steenuil. In de Krimpenerwaard gaat 
het naast erfvogels, met name om weidevogels.
Weidevogels horen van oudsher thuis in de veenweidegebieden van het Groene 
Hart. Zij worden gesymboliseerd door onze nationale vogel, de grutto. Van alle 
West-Europese grutto’s broedt ongeveer 80 à 90% in ons landje, wat Nederland 
een verplichting tot instandhouding geeft. Veel andere weidevogels liften mee op 
beschermingsmaatregelen voor de grutto, waaronder de andere vier van onze Big 
Five: kievit, scholekster, tureluur en slobeend. Politiek en in de media is er recent 
veel aandacht voor de weidevogelproblematiek.
Hoewel met vogels als aansprekende soortgroepen aandacht voor de problematiek 
van de snel verdwijnende biodiversiteit wordt gevraagd, vormen zij een onderdeel van 
een veel uitgebreider ecosysteem. Met het verbeteren van hun leefomstandigheden 
worden alle flora en fauna binnen zo’n systeem gediend.

- Weidevogels
Intensieve boeren zaaien Engels raaigras in op hun gronden, een eiwitrijke grassoort 
die zorgt dat koeien veel melk kunnen produceren. Doordat ze veel koeien houden 
brengen ze veel mest (gier) op het land, waardoor het gras snel groeit en ze wel 

Bedreiging en kansen voor de landbouw

- Ontwatering leidt op korte termijn tot moeras
Door de steeds grotere ontwatering van de afgelopen jaren klinkt de bodem nog 
sneller in, waardoor volgens het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving* 
het punt waarop het water meer tegendruk geeft dan we kunnen wegpompen, in 
30 jaar bereikt zal zijn. Dat betekent (zoute) kwel, en binnen de dijken terug naar 
een moerassige omgeving. In een moeras kun je geen melkveehouderij bedrijven. 
Koeien kunnen niet weiden en je kunt niet met machines het land in. 
Bovendien is door de huidige grote ontwatering de CO2-uitstoot van de inklinking 
(=verbranding) van veen onnodig veel groter dan voorheen. Het peil zal snel moeten 
worden opgezet. 

- Goed bedrijfsresultaat blijft mogelijk 
Op dit moment zetten veel jonge boeren nog steeds in op uitbreiding en intensivering. 
De Krimpenerwaard is te kleinschalig en leent zich daar niet goed voor. De huidige 
fosfaatproblematiek zet nog meer druk op het intensieve boerenbedrijf. Minder 
grootschalige bedrijfsvoering met inpassing van elementen van natuurbeheer en 
duurzaamheid is hier wel goed mogelijk en kan zelfs kosten besparen. Een goed 
bedrijfsresultaat is het uiteindelijke doel van de agrariër, niet keihard werken voor 
een (te) lage melkprijs waarmee grote investeringen niet kunnen worden afbetaald. 
Creatieve agrarische ondernemers zien diverse mogelijkheden, ook als het natter 
wordt. Omschakelen naar een ander, minder zwaar runderras wat beter op 
vochtig land gedijt. Ze denken aan vleesvee of aan dubbeldoel koeien: melk en 
vleesleveranciers. Die geven niet zoveel melk per jaar als het ras van de intensieve 
boer wat binnen zes jaar is ‘versleten’, maar ze leven langer dus leveren langer. Het 
kweken van het eigen ruwvoer op kruidenrijke percelen die men laat maait, levert 
veel mineralen die dus niet aangekocht hoeven worden. Het vee is gezonder dus 
men bespaart veeartskosten. 
Zeker bij een wat extensievere bedrijfsvoering in combinatie met pachten bij het 
Zuid-Hollands Landschap, vallen dit soort maatregelen goed in te passen. Daarbij 
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nemen, maar ook een afspraak met de EU in Brussel. Als onze overheden hieraan 
geen invulling geven, kan het flinke gevolgen hebben voor de geldstroom richting 
Nederland.  

- Erfvogels
Moderne bedrijven missen de ‘rommelhoekjes’ van weleer. Die rommelhoekjes 
waren bronnen van leven en voedsel. Er kwamen allerlei kruiden en bloemen 
voor, kleine zoogdieren en erfvogels konden schuilen in takkenhopen, (on)kruiden 
produceerden zaden voor vogels, besdragende heesters komen niet meer voor op 
het strakke erf. 
De oude stallen hadden altijd wel een kapot raampje of de deur stond permanent 
open, zodat zwaluwen vrij in en uit konden vliegen. Ze hoefden niet ver om de 
benodigde tienduizenden vliegen en muggen per dag voor hun jongen te halen; 
mest van de dieren die (’s nachts) op stal verbleven zorgde hiervoor en het vee werd 
door de zwaluwen ontlast van hun plaaggeesten. 
Ook was er altijd wel een plekje voor een steenuiltje in een wilg of hoogstamfruitboom, 
of een kerkuil in een schuur of overkapping te vinden; zij zorgden dat de 
muizenpopulatie binnen de perken bleef. Moderne schuren zitten netjes op slot en 
de open doorloopstallen zijn te tochtig voor zwaluwen. 
Op dit moment loopt in de Krimpenerwaard een project voor erfvogels, waardoor al 
zo’n 70 erven natuurvriendelijker zijn of worden ingericht met behulp van vrijwilligers. 
Denk aan streekeigen erfbeplanting, nestkasten, takkenrillen en boerenbloemen. 
Dit project wordt ondersteund door de provincie Zuid-Holland. Er zijn contacten 
gelegd met andere gebieden in Zuid-Holland met als doel uitbreiding van goede erf-
biotopen. 

Bedreigingen en kansen voor natuur in natuurgebieden

- NNN-gebieden
In de Krimpenerwaard kennen we ook ‘echte’ natuurgebieden, waar natuurdoelen 
leidend zijn voor beheer. Op dit moment worden in de zogenaamde noordrand 

vier, soms vijf sneden voer van hun percelen kunnen halen. Het maaien gebeurt 
met brede maaibalken en zware machines, waardoor de bodem steeds vaster wordt 
gereden. Engels raaigras groeit heel dicht zodat andere planten er niet tussen kunnen 
ontkiemen. Zo ontstaan de zogenaamde ‘groene woestijnen’: de monocultuur 
roeit andere vormen van leven uit. De grond raakt verzadigd van de opgebrachte 
nutriënten en er vindt steeds meer uitspoeling plaats in de sloten, die dichtgroeien 
van de algen waardoor zuurstof verdwijnt en alle leven stikt. Bodemleven en 
slootleven verdwijnen, weidevogels hebben geen kans meer om een nest groot te 
brengen. Als de vogels al de dans ontspringen van de eerste maaisessie, komen de 
pullen uit hun ei in hoog gras wat geen insecten bevat (hun stapelvoedsel) en waar 
ze niet doorheen kunnen lopen – en waarheen dan? De weidevogelstand loopt al 
sinds de eerste pogingen tot behoud door vormen van agrarisch natuurbeheer van 
30 jaar geleden, nog steeds dramatisch naar beneden. 
Kruidenrijke kleurige percelen met voor de pullen veel insecten en mogelijkheden 
tot schuilen verdwijnen. Volwassen vogels en oudere pullen hebben een vochtige 
bodem nodig waarin ze met hun gevoelige snavels kunnen zoeken naar larven en 
wormen. De bodem verhard door de te grote ontwatering zodat ze niet meer kunnen 
opvetten ná de trek om energie op te doen voor het broedseizoen, en vóór de trek 
naar hun overwinteringsgebieden. 
Alle inzet en samenwerking van de afgelopen dertig jaar tussen boeren, vrijwilligers 
en het collectief voor agrarisch natuurbeheer ten spijt, zien we elk jaar minder 
weidevogels – ook in de Krimpenerwaard. Hun leefgebieden worden steeds kleiner 
door steeds meer ongeschikte broed- en opgroeibiotopen. Weidevogels hebben 
vochtige, aaneengesloten open gebieden nodig om te gedijen. 
De eeuwenlange symbiose in het veenweidegebied tussen de melkveehouderij en 
weidevogels is verstoord – de biodiversiteit wordt om zeep geholpen en de vogels 
delven het onderspit. 
Er wordt een appèl gedaan op onze overheden door Vogelbescherming Nederland, 
de Natuur en Milieufederaties en allerlei natuurorganisaties om eindelijk serieuze 
maatregelen te nemen om de daling van de weidevogelstand te keren. Het is niet 
alleen moreel een internationale verantwoordelijkheid die de overheid dient te 
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heel vroege aankoop. Oorspronkelijk werd het water door molens (waarvan nog 
restanten langs de boezems liggen) vanuit de polders opgemalen en vanuit een 
boezem op de IJssel geloosd. De lintvormige terreinen langs de boezems hebben 
zich ontwikkeld tot heel veelzijdige natuurgebieden, waarin al decennialang 
inventarisaties worden gedaan om de bijzondere flora en fauna te monitoren. Een 
benaming als Snippejagerskade geeft aan dat hier destijds zoveel watersnippen 
voorkwamen dat het lucratief was om ze voor consumptie te schieten. Nu hopen 
we dat ze als broedvogel terugkomen in de nieuwe natte natuur die in 2016 is 
ingericht in polder De Nesse. De Nesse heeft een eigen peilvak gekregen waardoor 
de natte natuurdoelstelling per seizoen afgestemd kan worden op de avifauna, zoals 
weidevogels en rietvogels. 

- Ecologische verbindingszones
Veel natuurterreinen die eigendom van het ZHL zijn vallen binnen de NNN-afkadering. 
Dat klinkt als een win-win situatie, want om de gestelde natuurdoelen te halen zou 
het grondwaterpeil in het hele NNN-gebied omhoog moeten. Het waterschap wil 
echter niet meer verschillende peilvakken realiseren, waardoor landelijke afspraken 
over natuur hier niet nagekomen kunnen worden. De andere optie waarbij niet meer 
peilvakken gerealiseerd moeten worden is het waterpeil overal in de Krimpenerwaard 
voldoende opzetten. Daarmee vertragen we de bodemdaling enorm, wat miljarden 
belastinggeld bespaart en minder CO2-uitstoot oplevert. Intensieve melkveehouderij 
is dan echter niet meer mogelijk. De opbrengsten uit intensieve boerenbedrijven zijn 
een fractie van de kosten voor bodemdaling; voor het intensieve boerenbedrijf loont 
het dan ook om als BV Nederland na te denken over gesubsidieerde hervestiging 
elders. 
Het NNN-gebied slingert zich vanaf een brede strook in het noorden naar het 
Loetbos, en splitst zich dan op in twee poten, waarvan een met een smalle strook 
langs het Paddenpad de Lekuiterwaarden bereikt, vanwaar de oversteek naar 
Kinderdijk gemaakt wordt. Verder oostelijk loopt een brede poot via polder Den 
Hoek naar de Lek, waar aan de overkant in de Alblasserwaard langs de Zijdeweg 
de Donkse Laagten bereikt kunnen worden. In de Alblasserwaard is door stichting 

van de Krimpenerwaard grote gebieden ingericht met een natuurdoelstelling. Het 
agrarisch gebruik wat hier nog plaatsvindt, dient hieraan ondergeschikt te zijn. Deze 
gebieden maken onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland, het NNN. 
De provincies zijn verantwoordelijk voor de realisering van het Natuurnetwerk 
Nederland, wat uiteindelijk met andere Europese natuurgebieden het aaneengesloten 
pan-Europees Ecologisch Netwerk moet gaan vormen. Het Natuurnetwerk Nederland 
strekt zich uit over ons hele land en verbindt natuurgebieden met elkaar, zodat de 
daarin voorkomende soorten zich erlangs kunnen verplaatsen en uitwisseling kan 
plaatsvinden. Hierdoor blijft het genetisch materiaal van soorten sterk. Voor dit 
doel moeten nieuwe verbindende natuurgebieden of ecologische verbindingszones 
worden ingericht, aangezien de bestaande natuurgebieden vaak geïsoleerd geraakt 
zijn in ons overvolle land. Natuurgebieden dienen niet alleen flora en fauna; ook zijn 
het voor de overbelaste mens in onze tijd oasen om tot rust te komen. Daarom zijn 
veel natuurgebieden toegankelijk, sommige met uitzondering van het broedseizoen. 
Er geldt vaak een aanlijnverplichting voor de hond, omdat je wel mag genieten, maar 
niet mag verstoren. 
Er is slechts 6% natuur in Zuid-Holland. De drukste provincie heeft de minste natuur; 
dat stemt tot nadenken. 

- Zuid-Hollands Landschap
De Krimpenerwaard is de geboortegrond van Stichting het Zuid-Hollands Landschap 
(ZHL) in 1934. De eerste aankopen bestonden uit de laatste snippertjes blauwgrasland, 
die ooit overal in de Krimpenerwaard te vinden waren. De natte, zure grond zorgt 
voor een heel bijzondere vegetatie. Een in het oog springend plant als hij bloeit is 
bijvoorbeeld de klokjesgentiaan, die nog op één perceeltje voorkomt. Een vlindertje 
als het gentiaanblauwtje is voor 100% afhankelijk van deze plant en inmiddels 
uitgestorven in de Krimpenerwaard. Op de vochtige veenmoerassen groeien planten 
met prachtige namen als teer guichelheil en zonnedauw. Het veenmos groeit weer 
aan op plaatsen waar de grondwaterstand hoog genoeg is – het levende bewijs dat 
bodemdaling dan stopt. 
De waterreservoirs Berkenwoudse Boezem en Stolwijkse Boezem waren ook een 
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pad echte koekoeksbloem en reukgras. De specifieke flora met haar wilgenkatjes 
en elzenproppen trekt weer gebiedseigen fauna, waaronder de vroegste bijen 
en hommels. Voor doortrekkende zaadeters als putters en sijzen vormen deze 
landschapselementen belangrijke en veilige migratieroutes, ook insecteneters 
als vliegenvangers, spotvogels, fitis en tjiftjaf komen hier aan hun trekken. In het 
houtgewas nestelen vogels. Muizen zijn voedsel voor hermelijn, torenvalk en buizerd. 
Onderhoud van kaden is arbeidsintensief en dient geen agrarisch doel meer, 
waardoor ze soms overwoekerd raken. Vrijwilligers doen ook hier heel goed werk. 
Tiendwegen zijn niet overal vrij toegankelijk waardoor voor melkwagens die naar 
aanliggende boerderijen rijden, ontheffingen moeten worden verleend. Omdat 
tankwagens en tractoren steeds zwaarder worden, beschadigt de oude, fragile 
infrastructuur. Tiendwegen raken ‘uitgereden’, mede omdat vanwege de toegenomen 
breedte van het verkeer de knotwilgen langszijde zijn weggehaald.
Dijken waren ooit bloemrijk en trokken veel nuttige insecten. Onderhoud geschiedde 
door waterschap en aanwonenden. Om te besparen op kosten worden dijken al 
tientallen jaren gemaaid door loonbedrijven, die snel korte metten maken met de 
pracht. Het waterschap wil sinds kort ook langs dijken natuurvriendelijker maaibeleid 
implementeren; zie ‘Ecologische verbindingszones’ hierboven. 

- Bloemen voor vlinders, bijen én mensen
In samenwerking met de Vlinderstichting is een zogenaamde Idylle gerealiseerd in het 
Loetbos. Idylles zijn bloemrijke weiden voor vlinders, (wilde) bijensoorten én mensen. 
Veel bedreigde vlinders en bijen hebben een beperkte actieradius van enkele kilometers. 
Insecten hebben voor de bestuiving van ons voedsel grote economische waarde; denk 
bijvoorbeeld aan fruitboomgaarden. Door de monocultuur in de melkveehouderij, 
door rigoureus maaibeleid van bermen en dijken, door steriele erven en steeds meer 
‘betontuinen’ raken populaties geïsoleerd en is genetische uitwisseling niet meer 
mogelijk. De ecologische verbindingszones van de NNN zijn voor deze vlinders en bijen 
onbereikbaar en vroeger of later sterven ze uit. Er is een plan in de maak om op diverse 
plaatsen in de Krimpenerwaard in navolging van het Idylle-initiatief, bloemrijke plekken 
te realiseren met inheemse planten, voor de wilde bijen en voor de graslandvlinders 

BlauwZaam een project gerealiseerd wat Prachtlinten heet: bloeiende bermen die 
zich door het landschap slingeren, om de biodiversiteit omhoog te brengen. In de 
Krimpenerwaard wordt gewerkt aan iets dergelijks. Er is overleg met het waterschap 
om buiten het NNN bermen en dijken bloemrijk in te zaaien met gebiedseigen zaad, 
en om het maaibeheer zodanig aan te passen dat planten de kans krijgen om zaad te 
zetten. Nu was het zo dat er op delen nog gemaaid wordt als de dijken en bermen op 
hun mooist in bloei, waarmee de planten langzaam verdwijnen. Bloemrijke bermen 
vormen voedsel voor insecten. Insecten en zaden vormen voedsel voor vogels en 
voor kleine zoogdieren, die op hun beurt een onderdeel zijn van de voedselketen 
voor uilen e.d. En zeker níet last but least: mensen moeten kunnen genieten van 
bloeiende bermen en dijken vol vlinders en bijen, die uitnodigen tot fietsen en 
buiten zijn!

Bedreigingen en kansen voor het landschap

Bedreigingen voor het landschap hebben directe gevolgen voor de natuur. Veel 
levensvormen van flora en fauna zijn afhankelijk van bepaalde landschapselementen. 
Door goed overleg en in samenwerking met direct betrokken instanties zijn 
er voldoende kansen voor hun voortbestaan, mits gestimuleerd door effectief 
overheidsbeleid. 

- Kaden, tiendwegen en dijken
Kenmerkende elementen in het landschap zijn de bij de ontginning van de waard 
aangelegde kaden, tiendwegen en dijken. Op de onverharde kaden en tiendwegen 
is het goed wandelen, op geasfalteerde delen kan men ook fietsen. Vaak zijn 
tiendwegen rustig omdat ze niet met auto of motorfiets openbaar toegankelijk zijn, 
tenzij men bestemmingsverkeer is of ontheffing heeft. 
De beplanting langs kaden en tiendwegen bestaat vaak uit knotwilden of 
elzenstobben. Zij dienden ooit de boer met hun geriefhout, maar zorgen er met hun 
wortels ook voor dat de ooit handmatig aangelegde infrastructuur niet wegspoelt. 
In de veelal steile oevers groeien gele lis, zwanenbloem en kalmoes en langs het 
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intensivering wordt elke vierkante meter land gebruikt om mest af te zetten, en 
hoewel het niet is toegestaan, komt er ook mest in de begroeiing van de slootranden 
terecht. Uitspoeling is ook een grote factor. Rigoureus slootkanten- en baggerbeheer 
zoals jarenlang opgelegd door het waterschap zorgde er verder voor dat waardevolle 
waterflora verdween. 
Het leven langs en in de sloot wordt door deze oorzaken steeds eenzijdiger, de 
biodiversiteit verdwijnt. Geen bloemen langs de sloten betekenen geen insecten, 
dode sloten betekenen geen visjes, geen insecten en geen visjes betekenen geen 
icoon als de zwarte stern meer (een Rode lijst-soort). De natuurlijke broedplaats 
voor zwarte sterns is op flinke hoeveelheden krabbenscheer. Dat is een plant die 
alleen voorkomt in relatief schoon water, en die als hij eenmaal aanwezig is, zelf ook 
water zuivert en zuurstof produceert. 
Op dit moment wil het waterschap inzetten op meer natuurvriendelijk sloot- 
en slootkantenbeheer zodat waardevolle zuurstofplanten kunnen terugkomen, 
waarmee de doelen die de Europese Kaderrichtlijn Water stelt, weer in beeld 
komen. Dat zal echter niet mogelijk zijn zonder goede informatievoorziening aan alle 
eigenaren van sloten en slootkanten. 
Op de plaatsen in NNN-gebied waar al een aantal jaren natuurvriendelijk beheer in en 
om sloten wordt gevoerd, zien we dat het snel kan gaan en dat is heel hoopgevend. 
Zuurstofplanten komen terug, het water wordt schoner, insecten en waterleven 
zijn volop aanwezig, slootkanten bloeien, amfibieën en wellicht ook zwarte sterns 
vinden daar binnenkort weer een goede biotoop.

- Ruimtelijke ordening
Een bedreiging die met ruimtelijke ordening te maken heeft is het feit dat de laatste 
jaren steeds vaker buiten het bouwvlak langs de lintbebouwing wordt gebouwd. 
(Mega)stallen steken steeds verder het achterland in, en ook een ontwikkeling als 
een boerencamping moet niet buiten het bouwvlak in het achterland uitsteken, zoals 
nu wel gebeurt. Denk weer aan de 250 meter-regel en het is duidelijk dat hierdoor 
opnieuw de potentiële broedgelegenheid voor weidevogels flink afneemt, maar ook 
visueel landschappelijk is het schadelijk. 

die het moeilijk hebben. In en langs deze stapstenen zullen deze nuttige insecten zich 
weer kunnen verplaatsen en hopelijk herstellen. Uitgekiend ecologisch maaibeleid 
(gefaseerd in tijd en plaats, het zogenaamde sinusbeheer) in de stapstenen kan zorgen 
dat er op elk moment voor de doelsoorten nectar en waardplanten aanwezig zijn. 
- Geriefbosjes en pestbosjes
Hoewel deze bosjes oorspronkelijk vallen onder agrarisch gebied, worden ze hier 
genoemd omdat ze karakteristieke landschapselementen zijn. De geriefbosjes van 
weleer worden niet meer onderhouden. Een moderne boer heeft daar geen tijd 
voor en heeft het hout uit de geriefbosjes niet meer nodig voor zijn onderhoud 
en bedrijfsvoering (afscheidingen, stelen voor landbouwgereedschap, brandhout). 
Het betekent dat de openheid van het landschap wordt onderbroken door 
verruigde bosjes met hoog opgaande bomen. Deze bosjes zijn een schuilplaats voor 
predatoren van weidevogels. Verwilderde bramen en andere ondergroei vormen 
ideale verblijfplaatsen voor grondpredatoren als bunzings, hermelijnen en sinds kort 
ook vossen. De hoge bomen zijn uitkijkposten en broedgelegenheid voor kraaien 
en roofvogels. Weidevogels hebben openheid nodig voor hun veiligheid en houden 
voor hun nesten een afstand tot elk obstakel in het landschap van minimaal 250 
meter. Trek een cirkel van deze omvang om elk bosje, elke solitaire hoge boom in het 
landschap en het wordt duidelijk dat de potentiële mogelijkheden om te broeden 
ook hierdoor flink afnemen. 
Pestbosjes liggen van oudsher verder van de boerderijen, omdat daar vee werd 
begraven wat stierf aan besmettelijke ziekten. Het hout van wilgen en elzen die er 
na verloop van jaren op groeiden, werd eveneens gebruikt op de boerderij.
Onderhoud van gerief- en pestbosjes wordt al op plaatsen door vrijwilligers 
uitgevoerd, vaak met ondersteuning van de agrariër. 

- Sloten en slootkanten
Het beheer van sloten en slootkanten valt op aangeven van het waterschap onder 
zowel boeren en particulieren als het Zuid-Hollands Landschap, maar wordt vanwege 
het beeldbepalende slotenrijke slagenlandschap behandeld onder ‘landschap’. 
De begroeiing langs sloten was heel divers en kende veel zuurstofplanten. Door de 
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In goed overleg met instanties met kennis van het gebied kan gewaakt worden over 
de grote waarden en aantrekkingskracht van de Krimpenerwaard. 

- Snelwegen, bruggen en accommodaties
Ontsluiting van de Krimpenerwaard is een voor de hand liggende wens om meer 
bekendheid te kunnen geven aan het gebied. Bij veel forensen die hier wonen 
omdat ze hier nu eenmaal geboren en gebleven zijn, of hier zijn gekomen omdat ze 
graag ‘groen’ wonen, leeft ook de wens om niet dagelijks in de file te moeten staan 
alvorens een snelweg of hun werk te bereiken en omgekeerd. 
Toch is grootscheepse ontsluiting ongewenst: een aansluitende (snel)weg op A20 of 
A15 dwars door het gebied is desastreus voor alle genoemde landschappelijke en 
natuurwaarden en vernielt de kracht van het gebied: het grootste aaneengesloten 
authentieke slagenlandschap ter wereld. De eeuwenlange relatief grote isolering 
heeft juist gezorgd voor het unieke karakter van de Krimpenerwaard, dat moet niet 
uit het oog worden verloren in onze snelle tijd. 
De bewoners zijn echter niet meer zelfvoorzienend en werken voor een groot deel 
buiten de Krimpenerwaard. Als we onze kracht willen uitbuiten zal er ook van buiten 
naar binnen toegankelijkheid moeten zijn, al zijn er op de wegen tot nu weinig 
problemen buiten spitsuren. Er zal echter heel zorgvuldig omgegaan moeten worden 
met elke vorm van ontsluiting. 
Kleinschalige infrastructuur en accommodaties passen prima bij het karakter van het 
gebied. De aanleg van bijvoorbeeld snelfietspaden langs de bestaande infrastructuur 
van provinciale wegen valt zeker te overwegen. B&B’s en kleine boerencampings 
zijn wat de meeste verblijfstoeristen hier zoeken. Dat zijn overwegend actieve 
50-plussers of jonge gezinnen. 
4-sterren hotelaccommodaties zijn reeds aanwezig in Lekkerkerk en Bergambacht. 
Zij voldoen aan de behoefte van de luxe rustzoeker. 

- Zwalkend en ineffectief overheidsbeleid 
Er zijn veel kansen voor realiseren van robuuste natuur in de Krimpenerwaard. Natuur 
en extensieve landbouw kunnen prima samengaan. De berekende waarde van 

Ook de zo gewaardeerde ‘open doorzichten’ tussen de boerderijen naar het 
achterland, worden langzamerhand systematisch volgebouwd. Voorkomen zou 
moeten worden dat op elke kop van een perceel wat doorloopt tot aan de weg langs 
het lint, kan worden gebouwd. 
De kracht van het landschap in de Krimpenerwaard is de openheid, met alles wat 
daarbij hoort aan genoemde waarden. Laten we zorgen dat de verstedelijking niet 
ook hier toeslaat, maar heel verstandig omgaan met onze unieke omgeving. 
Deze bedreigingen staat ook als zodanig genoemd in het Gebiedsprofiel Ruimtelijke 
Kwaliteit Krimpenerwaard** wat de provincie Zuid-Holland in 2014 heeft laten 
opstellen. De gemeente Krimpenerwaard kan hiervoor beleid ontwikkelen. 

- Toeristische infrastructuur
Heel belangrijk voor instandhouding van natuur en landschap in de Krimpenerwaard 
is voldoende draagvlak. Onbekend maakt nu eenmaal onbemind. De groene 
schatten van het gebied is samenhang met de cultuurhistorische waarden moeten 
bij een groot publiek bekend worden om voldoende gewaardeerd en als ‘waardevol’ 
beschermd te kunnen worden. De gemeente Krimpenerwaard heeft in haar beleid 
opgenomen om de pracht van de ‘parel’ te promoten en bezoekers een passende 
infrastructuur te bieden om het gebied te kunnen verkennen en ervan te kunnen 
genieten. 
Er is inmiddels een kanoroute, doodlopende buurtschappen zijn verbonden door 
fietspaden en nieuwe fietspaden en wandelpaden zijn aangelegd. 
De grenzen van het aanleggen van infrastructuur in het belang van toerisme liggen 
op het punt waarbij de waarden van het gebied worden aangetast. Daarom dient het 
natuurbelang te worden meegewogen bij elke beslissing op dit vlak, en dat lijkt niet 
bij alle plannen die in de pijplijn zitten, het geval te zijn. In een promotiefolder van 
de voormalige gemeente Vlist stond dat men vlak langs de nestelende grutto’s kon 
fietsen op bepaalde routes. Een grotere contradictie is niet denkbaar: gegarandeerd 
zullen grutto’s die daar voor aanleg van het fietspad hebben gebroed, een andere 
nestplaats hebben gekozen en hun potentiële areaal is daarmee opnieuw verkleind 
en meer versnipperd geraakt. 
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CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN EN NATUURWAARDEN
•	 het slagenlandschap met z’n rechte sloten en openheid
•	 de (hout)kaden en tiendwegen met hun kenmerkende flora en fauna en de 

aanliggende weteringen
•	 de boezems met hun bijzondere flora en fauna
•	 de elf kernen met hun monumenten en hun eigenheid
•	 de lintbebouwing, met enkele en dubbele buurten omzoomd door knotwilgen
•	 de boerderijen die daarlangs gebouwd zijn met alle bijgebouwen zoals stallen, 

hooibergen en boenhokken
•	 de erfbeplanting met hoogstamfruitbomen, knotwilgen, moestuinen, 

boerenbloementuinen en ‘rommelhoekjes’
•	 de resterende blauwgraslanden met unieke flora
•	 de uiterwaarden met getijdennatuur
•	 pestbosjes
•	 geriefbosjes
•	 de molens
•	 de gemalen
•	 eendenkooien
•	 veenputten
•	 wielen of walen met hun eigen flora en fauna
•	 de bokpalen die met bedrading de buitengebieden nog steeds van stroom voorzien 

en die verzamelplaatsen voor zwaluwen zijn

natuur voor de landbouw bedraagt landelijk miljarden per jaar. De natuurlijk cyclus 
van schoon water, vruchtbare doorlatende grond met gezond bodemleven, variatie 
aan flora en bestuiving door insecten werken in elkaars voordeel. Natuurinclusieve 
landbouw zal tot kostenverlaging leiden als beter gebruik wordt gemaakt van wat 
de natuur biedt. Met minder productie kan een beter bedrijfsresultaat worden 
gerealiseerd.

Er zijn ook veel bedreigingen, zoals hierboven genoemd. Wisselvallige politieke 
besluitvorming van de rijksoverheid over natuurdoelen vormt misschien nog wel de 
grootste, decentralisatie van de invulling er van naar provincies zorgt voor willekeur 
en is de volgende, afhankelijkheid hierbij van het waterschapsbestuur volgt. Zolang 
Rijk, provinciale staten en het waterschap worden gedomineerd door bestuurders 
die kortstondig economisch voordeel zoeken en duurzaamheid nauwelijks een doel 
is, vormen ze een bedreiging. Op zwalkend overheidsbeleid kun je geen gezond 
boerenbedrijf bouwen en wordt ‘natuur’ steeds meer een vakantiebestemming. 
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grasland of natuurlijk grasland; beide hebben een groot potentieel als het gaat om 
biodiversiteit van flora en fauna. Bedrijven met melkvee zijn dus heel bepalend in het 
agrarisch landschap en hebben een groot potentieel als het gaat om biodiversiteit. 
De landbouw in de Krimpenerwaard is redelijk extensief en zou zich op bepaalde 
locaties redelijk goed lenen voor het integreren van landbouw en natuur. In het kader 
van de ‘Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard 2014-2021’ wordt ruim 
2.000 ha natuur gecreëerd.
 
2 PARTICIPATIEPROCES

Er is een groep van ca. 10-15 melkveehouders uit de Krimpenerwaard uitgenodigd 
om op een drietal bijeenkomsten met Riek Bakker hun toekomstvisie kenbaar te 
maken. Daarbij is gestreefd naar diversiteit in de zin van lidmaatschap van LTO 
(Land- en Tuinbouw Organisatie), DLWK (Vereniging Duurzame Waterbeheersing en 
Landbouw Krimpenerwaard) en AJK (Agrarische Jongeren Kontakt). De uiteindelijk 
groep was divers en er waren twee bedrijven bij die recreatie of een andere tweede 
tak hadden. Dergelijke bedrijven hebben aanvullende invalshoeken. Er zijn veel 
bedrijven met agrarisch natuurbeheer als tweede tak of bedrijven die medegebruiker 
zijn van natuurgrond via Natuurcoöperatie Krimpenerwaard of ZHL (Zuid-Hollands 
Landschap). Het Louis Bolk Instituut heeft het proces ondersteund. 

•	 Op de eerste bijeenkomst (12/1/2017) heeft Riek Bakker uitgelegd waarom 
en hoe het participatieproces met de melkveehouders zou plaats vinden. Er 
werden globaal al wat ideeën uitgewisseld m.b.t. beperkingen, kansen en 
toekomstwensen van de melkveehouderij in de Krimpenerwaard. 

•	 Op de tweede bijeenkomst (1/2/2017) heeft Riek Bakker een presentatie 
over de Krimpenerwaard doorgesproken, hetgeen gevolgd werd door verdere 
uitwisseling van beperkingen, kansen en toekomstwensen. De samenvatting 
hiervan staat in Bijlage 2. 

•	 De derde bijeenkomst (6/3/2017) stond in het teken van de toekomstvisies die 
tien boeren tussen de tweede en derde bijeenkomst opgeschreven hadden en 

1 BELANG AGRARISCH LANDSCHAP

Tabel 1. Agrarisch grondgebruik in de Krimpenerwaard, Bron: CBS 24/2/2017 (geraadpleegd 14/3/2017)

Hierboven staat voor de Krimpenerwaard aangegeven hoe het landelijk gebied in 
gebruik is, zowel in aantal bedrijven als in hectares. Van de 279 agrarische bedrijven 
zijn er 230 met rundvee, waarvan 160 bedrijven met melkkoeien. Ook zijn er 40 
bedrijven met geiten. In totaal was er in 2016 9.617 ha agrarisch gebied. Hiervan 
is 99% in gebruik voor grasland en groenvoedergewassen. 8.889 ha is blijvend 

VERHALEN VAN PARTICIPANTEN

152 STRATEGISCHE VISIE KRIMPENERWAARD

PARTICIPATIEADVIES BOEREN



en zijn in dit hoofdstuk in hoofdlijnen uitgeschreven. 
 

Figuur 2: Schematische weergave van de hoofdthema’s zoals besproken door de agrarische ondernemers in de 
participatiebijeenkomsten. 

ter plekke toelichtten (zie Bijlage 3). Deze visies waren vooraf beschikbaar gesteld 
aan LBI en alle onderwerpen zijn beknopt en anoniem thematisch ingedeeld in 
een tabel. 

•	 Vervolgens is een conceptadvies opgesteld, die aan de deelnemers is toegestuurd. 
Dat heeft geleid tot dit participatieadvies.

3 RESULTATEN: SPEERPUNTEN VAN DE BOEREN

Het overzicht van bedreigingen, kansen en wensen dat gemaakt is op basis van 
de eerste twee bijeenkomsten met de melkveehouders, staat in bijlage 2. De 
toekomstvisies die tien boeren individueel opgeschreven hebben, staan in bijlage 3. 
De thema’s benoemd door veehouders in bijlage 3 zijn schematische weergegeven 
in een tabel in bijlage 4 met de hoofdthema’s:
•	 Optimalisatie bedrijfskringloop (mest, bodem, gewas en koe)
•	 Landschapselementen en natuur
•	 Verdienmodellen
•	 Infrastructuur
•	 Overheden

Deze hoofdthema’s zijn in onderstaande figuur schematische weergegeven in cirkels, 

VERHALEN VAN PARTICIPANTEN
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3.2 Optimalisatie van de bedrijfskringloop
De verwachtingen van agrariërs met betrekking tot onderwaterdrainage zijn hoog. 
(Op peil gestuurde) onderwaterdrainage wordt gezien als manier om de bodemdaling 
te beperken en de draagkracht van het land te bevorderen om koeien (langer) in 
de wei te houden en het telen en oogsten van het grasgewas beter mogelijk te 
maken. Hoewel veel percelen beweid worden en er minder transport op nodig is 
dan wanneer deze percelen gemaaid zouden worden, stelt weidegang ook eisen aan 
de draagkracht van het land. Men ziet graag dat er praktisch, in tegenstelling tot 
rigide, wordt omgesprongen met het begrip waterberging. Voor de bedrijfsvoering 
kan het samenvoegen van sommige percelen door het dempen van dwarssloten een 
grotere efficiëntie betekenen, terwijl de gevolgen voor de waterberging beperkt zijn. 
Immers, water dat op het land valt, komt maar langzaam in de sloten, waardoor het 
dempen van een dwarsloot geen effect zou moeten hebben op de piekcapaciteit 
van de gemalen. De handicaps die de kleine percelen met zich meebrengen, kunnen 
beperkt worden door in de lengterichting percelen aan elkaar te koppelen door het 
dempen van een dwarsloot, en op de kopeinden de percelen aan elkaar te koppelen 
met dammen. We verwachten hierdoor een aanmerkelijke tijd- en daarmee 
ook dieselbesparing bij het bewerken van percelen. Daarnaast zullen er minder 
gewasverliezen zijn en kan er netter bemest worden op de kopeinden.

Een probleem is er met het toepassen van zodenbemesting. Beperking van de 
ammoniakemissie is belangrijk en op de veenbodem (in de Krimpenerwaard) speelt 
ook nog een ander aspect mee: doordat met zodebemesten de graszode wordt 
doorgesneden, wordt de graszode beschadigd en verliest de bodem zijn draagkracht. 
Daarnaast ontstaat door deze sneden een groter oppervlak waar mogelijk veen 
oxideert, wat ook extra bodemdaling tot gevolg heeft. 

Een hogere grasbenutting werd genoemd tijdens de bijeenkomsten, bijvoorbeeld 
door andere grasrassen te gebruiken. Ook waren de agrariërs geïnteresseerd in natte 
teelten. Concrete voorbeelden werden niet genoemd, wel dat ze moesten passen in 
het landschap. Ook moeten deze andere gewassen (eerst) uitgeprobeerd worden op 

3.1 Bedrijfsontwikkeling algemeen 
Alle melkveehouders willen boer blijven. Om voldoende inkomen te houden voor 
henzelf en hun eventuele opvolgers, zijn verschillende mogelijkheden genoemd 
tijdens de participatiebijeenkomsten en geschreven in de individuele bijdragen: 
•	 Uitbreiden met dieren en liefst ook met land. De melkveehouderij in de 

Krimpenerwaard is grotendeels grondgebonden en de agrariërs willen dat graag 
zo houden. Ook de nationale regelgeving ontwikkelt zich dusdanig dat bedrijven 
daar niet aan ontkomen. Uitbreiden is soms om het inkomen op peil te houden, 
maar soms ook omdat er sprake is van (meerdere) opvolgers, waardoor meer 
personen hun inkomen uit het bedrijf willen halen. 

•	 Optimaliseren van allerlei bedrijfsonderdelen in de kringloop, waardoor de 
productie per koe kan stijgen. 

•	 Optimaliseren van kavelstructuur door kavelruil en koppelen van percelen. 
•	 Optimaliseren kan via het verhogen van de gewasopbrengst maar ook door het 

verbeteren van de infrastructuur op het bedrijf (via kavelpaden en het dempen 
van dwarssloten). 

•	 De kracht van het gebied is dat er veel grasland is, waardoor er weidegang 
toegepast kan worden. Hiervoor zijn kavelpaden onontbeerlijk.

•	 Omschakelen naar biologisch om met eenzelfde hoeveelheid dieren en land 
meer te verdienen. Natuurgebieden zijn dan makkelijker in te passen in de 
bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door er dieren te laten grazen. Ook werd er 
tijdens een bijeenkomst genoemd dat het met een biologische bedrijfsvoering 
misschien makkelijker is om de balans te vinden tussen natuur, dierenwelzijn, 
diergezondheid en economie. 

•	 Een tweede locatie kopen in geval er sprake is van meerdere opvolgers.
•	 De overheid moet zorgen voor voldoende grote bouwblokken. Op dit moment 

staat de provincie grotere bouwblokken toe dan de gemeente. 
•	 Natuurbeheer integreren in de bedrijfsvoering én daarvoor betaald worden. 
•	 In de Krimpenerwaard bevinden zich melkveebedrijven die zorg, een kaasmakerij 

of recreatie als tweede tak hebben.
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wezenlijk belang is vergoeding van de gemaakt kosten of beloning voor bijdragen 
aan natuurbeheer. Meer daarover staat in de paragraaf over bedrijfsontwikkeling en 
verdienmodellen.  

3.4 Verdienmodellen
Het meest recht toe recht aan verdienmodel op een melkveebedrijf ziet er als 
volgt uit. Er zijn inkomsten door de verkoop van melk, koeien en jongvee en er zijn 
kosten door het hebben en aanschaffen van grond en gebouwen, machines, voer, 
kunstmest, diergezondheidszorg en arbeid. Wanneer omstandigheden dusdanig 
veranderen, dat bepaalde inkomsten kleiner of kosten groter worden, zullen 
(andere) inkomsten groter moeten worden. Met het oog op toenemende kosten 
door veranderende wetgeving of bedrijfsovername door een of meer opvolgers, is 
groei in aantal koeien of een hogere productie per koe door optimalisatie van de 
verschillende bedrijfsonderdelen noodzakelijk. Alternatieven die genoemd worden 
zijn productie en verkoop van streekproducten en/of omschakelen naar biologische 
productie.

In de Krimpenerwaard doet zich de omstandigheid voor dat melkveebedrijven in 
potentie een grote bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteit. Ze hebben immers 
veel blijvend en natuurlijk grasland (zie Bijlage 1). Sterker nog, er wordt een zekere 
druk op de bedrijven uitgeoefend om niet alleen de huidige stand van biodiversiteit 
te behouden, maar deze te herstellen naar vroegere niveaus. Melkveehouders 
zijn hiertoe in meer of mindere mate bereid of in staat. Het integreren van natuur 
kan op allerlei manieren. Meestal betekent het echter extra werk of minder 
gewasopbrengst. Beide kosten geld. Voor de continuïteit van het boerenbedrijf als 
van het natuurbeheer, is het belangrijk dat natuurbeheer beloond wordt. Men wil 
tenminste de meerkosten vergoed krijgen. Natuurbeheer ziet men als een ‘dienst 
voor de gemeenschap’ en men vindt het logisch als de gemeenschap daar voor 
betaalt. Dit kan door bijvoorbeeld overheidssubsidies, maar door veranderingen in 
de politiek (en dus veranderingen in prioriteiten), zijn deze op de langere termijn 
minder betrouwbaar. Een andere manier van ‘vergoeden’ kan bijvoorbeeld zijn via 

percelen die minder geschikt zijn als grasland; gras wordt als het hoofdgewas gezien.

De agrariërs hebben schade door ganzen: minder grasopbrengst, vervuild gras 
en vervuild slootwater. Zij willen dat deze schade verminderd wordt en dat deze 
al helemaal niet toeneemt, bijvoorbeeld als gevolg van het integreren van natuur 
in de bedrijfsvoering. Een wezenlijk onderdeel van de meeste bedrijven in de 
Krimpenerwaard, is dat de koeien weidegang hebben. Echter, bij weidegang 
op percelen met natte stukken of percelen die steeds natter worden, lopen de 
koeien meer kans op de parasiet leverbot met als tussengastheer een slak, wiens 
leefomgeving natte gebieden is. Deze parasiet tast de lever aan en vermindert 
de weerstand, de melkproductie, de groei bij jongvee en de levers van geslachte 
dieren worden afgekeurd. De mogelijkheden om leverbot te bestrijden zijn beperkt. 
Enerzijds is het niet toegestaan leverbotmiddelen tijdens de lactatie te gebruiken 
vanwege residuen in de melk. Anderzijds is er resistentie-ontwikkeling bij de parasiet 
tegen bepaalde leverbotmiddelen. Dus ook problemen met leverbot staan vernatting 
van percelen in de weg.

3.3 Landschapselementen en natuur
Voor de melkveehouders is het integreren van landbouw en natuur logisch, hoewel 
het verschilt in hoe ver men daar in wil gaan. Het varieert van weidegang tot 
‘natuurboer worden’. Ook wordt genoemd: het voldoen aan agrarische natuurdoelen, 
de positie als weidevogelgebied verstevigen, maar ook het ‘volledig integreren in de 
bedrijfsvoering’, ‘zelf natuur gaan ontwikkelen’ en particulier natuurbeheer. Bij het 
integreren van natuur moet geen onomkeerbare vernietiging van landbouwgrond 
plaats vinden, dus geen afplaggen. Ook is het voor een efficiënt beheer van de 
natuur aan de noordrand noodzakelijk dat daar bedrijven behouden blijven, dus 
de mogelijkheid geven om op de kleigrond weidegang toe te passen in combinatie 
met natuur op de veengrond ten zuiden van de tiendweg. Nu rijden veehouders 
van elders een eind om, om deze graslanden in de noordrand te onderhouden. 
Tenslotte werd genoemd dat ‘natuur’ geen broeinest moet worden voor ongewenste 
dieren en planten. Veel boeren hebben nu schade door toedoen van ganzen. Van 
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Op de bedrijven door middel van aanleg van kavelpaden en door betere verkaveling 
(eventueel een subsidieregeling hiervoor open stellen). Ook door doelmatige inzet 
van Bureau Beheer Landbouw (BBL)- en/of “provincie”-gronden kan de verkaveling 
verbeterd worden. Door bedrijven levensvatbaar te houden in Noordrand kan mogelijk 
ook voorkomen worden dat heel veel gereden moet worden om natuurgronden te 
beheren en mogelijk kan de begrenzing van het natuurgebied hiervoor verschuiven. 

Binnen de Krimpenerwaard moeten de erven bereikbaar blijven voor normaal 
vrachtverkeer. Op de tiendwegen moet fietsverkeer gescheiden worden van 
landbouwverkeer. Landbouwverkeer moet, waar mogelijk, over provinciale wegen 
mogen rijden. Ook worden de rondwegen om woonkernen genoemd.

3.6 Overheden
Wat de agrariërs “steekt”, is dat in de stuurgroep van het Gebiedsplan Krimpenerwaard 
louter bestuurders zitten van de gemeenten en het waterschap en geen enkele 
vertegenwoordiger van de agrarische sector. Zij vinden het redelijk dat zij dus niet 
alleen slechts een adviserende rol hebben, maar willen ook graag een bestuurlijke rol 
(en wel door zitting in de stuurgroep zodat er niet óver, maar mét hen beslissingen 
genomen worden).

Daarnaast is besproken dat het Hoogheemraadschap meer rekening moet houden 
met belang van de agrarische sector. Vanuit de provincie moet een snellere afwikkeling 
komen van de gebiedsovereenkomst. Aan de gemeenten wordt gevraagd om veilige 
wegen, informatievoorziening en bewegwijzering toeristen, en een ruimte voor 
ruimteregeling voor stoppende bedrijven.

4 RAAKVLAKKEN MET KOPPELKANSEN UIT DE VISIE

In de Strategische Visie wordt een aantal ‘koppelkansen’ genoemd. Dit betreft 
onderwerpen die hoog op de (inter)nationale agenda staan. Riek Bakker heeft zelf 
voorbeelden van koppelkansen gegeven en de melkveehouders hebben tijdens 

het verminderen van overheids-/waterschapslasten of een plus op de melk. Qua 
organisatie hebben de melkveehouders veel vertrouwen in de Natuur Coöperatie 
Krimpenerwaard. Deze zorgt voor betere resultaten en natuur die beter inpasbaar is 
in de agrarische bedrijfsvoering dan andere organisaties. 

Door zelf kaas te maken, geeft de agrariër meerwaarde aan de melk. Door de melk 
en/of de kaas als streek- of natuurproduct onder een apart label te verkopen, kan 
ook meerwaarde gecreëerd worden. Sommige melkveehouders willen gewoon via 
de melkfabriek blijven leveren, terwijl anderen heel ondernemend kunnen zijn als 
het gaat om meerwaarde creëren; het één behoeft het ander niet uit te sluiten. Zo 
is het bijvoorbeeld via RFC (Royal Friesland Campina) mogelijk om melk onder eigen 
label te vermarkten. 
 
De agrariërs kunnen ook kiezen voor het spreiden van risico’s en minder afhankelijk 
willen zijn van één tak. Een tweede tak kan dan zorg, een camping of bed and breakfast 
zijn, of het uitbreiden met bijvoorbeeld pluimvee. Een tak die ook genoemd werd, 
is het produceren van energie door de daken van bedrijfsgebouwen vol te leggen 
met zonnepanelen en de energie te verkopen of het dak te verhuren. Ook werden 
windmolens en mono-mest-vergisting genoemd.

Als een mogelijk verdienmodel werd ook het vastleggen van CO2 genoemd en dat 
te verkopen aan het Havenbedrijf Rotterdam of Schiphol, bedrijven die veel CO2 
produceren en naar verwachting verplicht gesteld worden om dat te compenseren. 
Melkveebedrijven in de Krimpenerwaard zouden  CO2 kunnen compenseren door 
de veenoxidatie te verminderen en de huidige bodemdaling af te remmen. Dit zou 
bijvoorbeeld kunnen door een koppeling te leggen met onderwaterdrainage.

3.5 Infrastructuur
Agrariërs hebben het over verbeteren van infrastructuur op de bedrijven en in de 
Krimpenerwaard. 
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komen, bijvoorbeeld via POP3-gelden of via de koppeling met CO2-vastlegging.

4. Vernatting
Agrariërs zijn tegen vernatting. Bovendien zijn er door de agrarische sector al heel wat 
hectares voor natuur ingeleverd. De overheid heeft vanwege kabinetswisselingen 
en bijbehorende verschuiving in de prioriteiten laten zien dat ze een minder 
betrouwbare partner is als het gaat om betalen voor natuurbeheer door agrariërs. 
Een ander, robuuster verdienmodel is nodig. Tijdens de bijeenkomsten is geopperd 
om de Krimpenerwaard vanwege zijn slagenlandschap de Unesco-status te geven. 
Dat maakt het makkelijker om een streekproduct te vermarkten. Er waren echter ook 
melkveehouders die nadrukkelijk aangeven dat de Krimpenerwaard geen ‘museum’ 
moet worden.

5. Woningbouw
In een van de individuele bijdragen wordt de ‘ruimte voor ruimte regeling’ genoemd 
als zijnde voordelig. Als stoppende bedrijven hier gebruik van maken, kunnen er liefst 
in de kernen extra huizen gebouwd worden. Het uitbreiden van woonkernen, maakt 
de aanleg van rondwegen aantrekkelijker en daarvan profiteren zowel landbouw- als 
burger- en ondernemersverkeer van. 

5 CONCLUSIES

1. De melkveehouders willen boer blijven. Om dit te kunnen blijven, is 
bedrijfsontwikkeling nodig. Dit kan door het bedrijf uit te breiden, het bedrijf te 
optimaliseren, biologisch te gaan produceren en natuurbeheer te integreren in de 
bedrijfsvoering. Ook combinaties van deze strategieën zijn genoemd. Een hoge mate 
van grondgebondenheid en weidegang zijn en blijven belangrijke kenmerken van de 
bedrijven.

2. Er is interesse om natuurbeheer in meer of mindere mate in de bedrijfsvoering 
te integreren. Een bijpassend verdienmodel is daarbij van belang en afnemers en 

bijeenkomsten en individueel ook het een en ander genoemd. Hieronder staat wat 
tijdens de bijeenkomsten en in de individuele bijdragen genoemd is. 

1. Vluchtroutes in geval van hoog water
Melkveehouders willen een betere infrastructuur zodat het landbouwverkeer en het 
overige verkeer minder last van elkaar hebben. Wellicht liggen hier een kans om bij 
het ontwikkelen van vluchtroutes de Krimpenerwaard uit (van west naar oost) dat 
op een dusdanige wijze te doen dat het landbouwverkeer en het overige verkeer 
minder last van elkaar hebben. 

2. Herstructurering - klimaatbeleid
Dit gaat vooral over het voorkomen van verzakkingen door bodemdaling en het 
verduurzamen van de woningvoorraad om de ambities van het klimaatbeleid (Parijs, 
2016) te halen. Tijdens de bijeenkomsten en in de individuele bijdragen is het 
opwekken van energie genoemd. Niet alleen voor eigen gebruik, maar ook om te 
verkopen. Er is een dusdanige behoefte aan niet-fossiele energie, dat bij wijze van 
spreken alle agrarische bedrijven hun daken zouden moeten kunnen exploiteren. 
Tijdens de bijeenkomsten is genoemd dat het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol 
in de toekomst mogelijk verplicht worden om hun CO2-productie te compenseren. 
Wellicht is hier een uitruil mogelijk waarbij melkveehouders maatregelen nemen 
waardoor op hun grond CO2 vastgelegd wordt of de CO2-productie verminderd 
wordt en ze certificaten hiervan verkopen aan het Havenbedrijf. Melkveehouders 
kunnen zichzelf vermarkten bij het Havenbedrijf. Overigens werd tijdens een van 
de bijeenkomsten opgemerkt dat melkveebedrijven zelf ook een CO2-probleem 
hebben. Kunnen melkveehouders nog wel boer blijven als ze CO2 gaan vastleggen?

3. Onderwaterdrainage
Op de bijeenkomsten en in de individuele bijdragen is onderwaterdrainage 
meermalen genoemd. Melkveebedrijven willen dit graag om én de bodemdaling 
te beperken (milieu) én het draagvlak van de bodem te vergroten (agrarische 
structuurversterking); daar is veel geld mee gemoeid. Dat moet ergens vandaan 
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11. Agrariërs willen brede aandacht voor verdienmodellen bij iedereen die plannen 
bedenkt voor de melkveehouders. Een verdienmodel is randvoorwaarde voor alle 
vormen van duurzaamheid

12. Agrariërs willen graag zitting krijgen in de stuurgroep van het Gebiedsplan 
Krimpenerwaard, zodat er niet óver hen maar mét hen beslissingen genomen 
worden. 

overheden (gemeenten, provincie, waterschap) moeten daar ook een rol in spelen. 
Men ziet echter ook nog wat risico’s zoals leverbot en toenemende schade door 
ganzen en zwanen. 

3. Er is interesse in streekproducten, maar er is al het een en ander geprobeerd en 
men is wel in voor de productie hiervan, maar niet iedereen heeft interesse om een 
actieve rol te spelen in de vermarkting. 

4. Er is geen interesse in vernatting. 

5. Er is interesse in energieproductie op daken. Innovatieve energieproductie, zoals 
genoemd in het participatieadvies van de ondernemers, is niet genoemd door de 
melkveehouders. Er is wel genoemd dat er een groot oppervlak aan daken is op 
melkveebedrijven. 

6. Er is beperkt interesse in nieuwe teelten onder voorbehoud (onder andere alleen 
op gronden die niet geschikt zijn als grasland; gras blijft het hoofdgewas).

7. Het vastleggen van CO2 door melkveehouders en dat vermarkten richting 
bijvoorbeeld het Havenbedrijf, staat nog wat ver van de agrariërs af.

8. Melkveehouders zouden graag zien dat onderwaterdrainage voortvarend en 
breed aangepakt wordt.

9. Er is vraag vanuit melkveehouders om pragmatischer om te gaan met regels (zoals 
bijvoorbeeld het dempen van dwarssloten, bemesten zonder zoden in te snijden, 
enz.)

10. De melkveehouders geven een hoge prioriteit aan de verbetering van de 
infrastructuur, zowel op de bedrijven zelf als in de hele Krimpenerwaard.
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Concept inbreng tijdens spreekuren

Naast de inbreng die vanuit de participatiegroepen Bewoners en Ondernemers 
kwam, waren er ook andere manieren voor inwoners van de Krimpenerwaard om 
hun ideeën en suggesties te delen. Zo was er een mogelijkheid om via de website 
www.visiekrimpenerwaard.nl een reactie achter te laten via e-mail of via het forum. 
Waar echter het meest gebruik van werd gemaakt, was het tweewekelijkse spreekuur 
van Riek Bakker. Bezoekers van dit spreekuur kregen ongeveer 15 minuten de tijd 
om in gesprek te gaan met de initiatiefnemer. In totaal werden er vijf spreekuren 
gehouden. Hieronder volgt inbreng van een aantal spreekuurbezoekers per thema 
(zie colofon voor indieners):

A.  Mobiliteit 
  A.I: Persbericht en petitie geluids- en milieuhinder N210
  A.II: Onderzoeken ter verbetering bereikbaarheid Krimpen en Waard 
 A.III: Een nieuwe brug
 A.IV: Overslag Terminal Bergambacht (OTB) - Verbinding tussen weg en water
B.  Natuur en duurzaamheid 
  B.I: Rivieren
 B.II: Compartimenteringsdijken
  B.II: Windenergie in de Krimpenerwaard
  B.III: Een nieuwe dijk, een nieuw kanaal en bamboeplantage 
C.  Sport en recreatie 
  C.I: Combinatie (nieuwe) faciliteiten overheden met bestaande 
        sportparken
  C.II: Trekpont voor wandelaars 
  C.III: CrimpenerArena, een multifunctioneel sport en evenementencomplex
  C.IV: Rustpunten en waterzuivering
 C.V: Crimpenerbergh, een multifunctioneel uitkijkpunt 
D.  Overig
  D.I: Probleemanalyse Werkgroep Gouda – Krimpenerwaard
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Waarom wordt aan de gemeente gevraagd om met de bewoners samen te werken?
Allereerst omdat de gemeente een belangrijke rol heeft bij het waarborgen 
van leefbaarheid en veiligheid. Denk hierbij aan een goed woon- en leefmilieu 
waardoor gezondheidsschade a.g.v. geluids-/milieuoverlast, zoals slaapstoornis, 
hartproblemen, luchtwegaandoeningen kan worden voorkomen. Zeer recent is 
wetenschappelijk aangetoond dat geluidsoverlast ook een verhoogde kans op 
hersenschade geeft. 

Daarnaast ligt dit deel van de N210 binnen het grondgebied van de gemeente. De 
N210 is een provinciale weg. De gemeente kan niet zelf alle gevraagde maatregelen 
nemen. Maar een verzoek van de gemeente aan de provincie vergezeld van een 
petitie van een groot aantal inwoners legt meer gewicht in de schaal. 

De kans dat er dan serieus met het vraagstuk wordt omgegaan, wordt ons inziens 
daarmee groter. De gemeente kan overigens ook zelfstandig enkele maatregelen 
nemen, waarvoor zij de provincie Zuid Holland niet nodig heeft.

Aan welke verbetermogelijkheden voor de korte termijn wordt door de bewoners 
gedacht?
Samen met de gemeente willen wij een selectie maken uit de vele 
verbetermogelijkheden en prioriteiten stellen, die op korte termijn kunnen worden 
aangepakt. 

Zo heeft de zgn. stil open asfaltlaag een gemiddelde levensduur van 6 jaar. Na 7 jaar 
is deze asfaltlaag, zeker op de N210 met een hoge etmaalintensiteit van gemiddeld 
20.000 voertuigen, dichtgeslibd en “versleten”. Ook zijn de dilatatievoegen tussen 
de wegvakken niet meer in optimale staat. Door veroudering zijn ze open gaan staan.

Een andere belangrijke oorzaak voor de ervaren geluids-/milieuhinder is de massale 
overschrijding van de maximumsnelheid die voor dit gedeelte van de N210 geldt. 
Als het verkeer zich beter aan deze snelheid houdt, kan dit al aan een aanzienlijke 

A.  MOBILITEIT

A.I: Persbericht en petitie geluids- en milieuhinder N210 (Comité N210)
Persbericht
Bewoners links en rechts van de N210 in Krimpen aan den IJssel zijn de door hen 
ervaren toenemende geluids- en milieuoverlast (fijnstof) meer dan zat. Recente 
geluidsmetingen geven hoge waardes aan die ver uitkomen boven de wettelijk 
vastgelegde “gezondheidsgrenswaarde” voor geluid. 

Op vrijdag 13 januari is door wethouder Oosterwijk een petitie in ontvangst 
genomen van het bewonerscomité Krimpen N210, vergezeld van een lijst met 82 
handtekeningen van de betrokken huishoudens aan de Verbindingsweg, Treviso, van 
Eijcklaan en van Ostadelaan (even nummers).

In de petitie vragen zij het gemeentebestuur van  Krimpen aan den IJssel om actief 
met hen samen te werken om op korte termijn naar oplossingen te zoeken die al 
heel snel de onnodige geluidsoverlast kunnen beperken. 

Bewoners zijn blij met één aanspreekpunt.
Het heeft even geduurd voordat duidelijk was welke wethouder deze kwestie in 
portefeuille zou nemen. De problematiek betreft namelijk aspecten op gebied van 
milieu, verkeer en handhaving. Deze onderwerpen zijn verdeeld over meerdere 
bestuurders. Zowel voor de gemeente als voor het gevormde bewonerscomité 
Krimpen N210 is één aanspreekpunt gewenst.

De bewoners zijn blij dat wethouder Oosterwijk dit dossier in zijn portefeuille heeft 
genomen. Insiders zeggen dat deze wethouder een gezonde dosis ambitie bezit, dat 
hij aan de dossiers die hij in zijn portefeuille heeft effectief sturing kan geven en dat 
hij resultaatgericht is. Bovendien zijn onder zijn sturing diverse dossiers succesvol 
afgerond. Dit geeft goede hoop op een succesvolle samenwerking.
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reductie van de geluidsoverlast bijdragen. Er zijn tal van instrumenten om een betere 
handhaving te bereiken. 

Om welke instrumenten voor handhaving gaat het dan?
Voor handhaving van de maximumsnelheid is een pakket van maatregelen denkbaar. 
Er bestaan verschillende gradaties oplopend van informeren en vriendelijk 
attenderen (o.a. 50 km stickers, smileys, speciale tekst/pictogramborden enz.) tot 
streng optreden (bijv. flitspalen). Dichtbij zijn voldoende voorbeelden te vinden 
zoals in Capelle aan den IJssel en de Ouverturelaan. 

Zal de gemeente bereid zijn om hieraan actief mee te werken?
Wij verwachten van wel. Deze kwestie past helemaal binnen de doelstellingen zoals 
verwoord in het Coalitieakkoord 2014-2018. In de paragraaf ‘Sterker door verbinden’ 
staat letterlijk: de coalitie wil kleine en grote problemen effectief (laten) oplossen. 
De wethouder wordt geacht actief de verbinding te zoeken met de inwoners, los van 
de ‘systeemwereld’ van het raadhuis. 
De gemeente heeft als motto gekozen voor ‘Samen sterker’, dus waarom zou zij 
hieraan niet mee willen werken. 

Tot nu toe zijn alleen korte termijn aspecten aangestipt. Zijn er ook aspecten die op 
de middellange termijn spelen?
Op middellange termijn wordt de geplande structurele omleiding van de 
verkeersstroom  vanaf de Noord/Lekdijk naar de N210 (rotonde Carpe Diem) een 
spannend dossier.

Bij realisering van deze verbindingsweg zal de verkeersintensiteit op de N210 tussen 
rotonde Carpe Diem en kruispunt Nieuwe Tiendweg/Industrieweg van de ene op 
de andere dag met een sprong van ca 25% toenemen. Te verwachten is dat op dit 
stuk weg de dagelijkse files extreem zullen toenemen. De totale verkeersdruk op 
het kruispunt Nieuwe Tiendweg/ Industrieweg zal niet verminderen, doch alleen 

van richting veranderen. Te verwachten valt dat, zonder drastische maatregelen, 
het sluipverkeer langs de Verbindingsweg/Treviso onacceptabel zal toenemen. 
Vergeet niet dat de Verbindingsweg door veel fietsende scholieren uit de gemeente 
Krimpenerwaard wordt gebruikt. 
Het bewonerscomité heeft eind maart 2016 op verzoek van de toenmalige 
wethouder Boudesteijn een wensenlijstje/randvoorwaarden geformuleerd dat als 
input bij het lopende haalbaarheidsonderzoek wordt betrokken. Naast de belangen 
van de bedrijven op het industrieterrein langs de Lek zullen ook de belangen van de 
inwoners van Krimpen aan den IJssel op een evenwichtige manier dienen te worden 
meegewogen.

Tot slot
Voor alle duidelijkheid willen wij benadrukken dat wij geen tegenstander zijn van 
deze nieuwe verbindingsweg maar dat de nadelige effecten voor de betrokken 
inwoners door passende aanvullende maatregelen gecompenseerd moeten worden.
Misschien moet de slepende discussie over de Algeracorridor wel worden opgerekt 
met het stuk N210 vanaf het gecompliceerde kruispunt Nieuwe Tiendweg/
Industrieweg tot rotonde Carpe Diem.

Misschien biedt het burgerinitiatief voor een integrale toekomstvisie van Riek 
Bakker, waarvan de resultaten omstreeks maart 2017 verwacht worden, wel nieuwe 
invalshoeken. 

Petitie 
College van Burgemeester en Wethouders van Krimpen aan den IJssel,
Geachte wethouder Oosterwijk,

Bewoners van woningen langs de N210 in Krimpen aan den IJssel ervaren in 
toenemende mate milieu- en geluidsoverlast van het verkeer op de N210, wegvak 
rotonde Carpe Diem tot kruispunt Nieuwe Tiendweg:
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Ook bij de te verwachten extra geluids/milieuhinder (o.a. fijnstof) en extra sluipverkeer 
op de middellange termijn, hierbij denken we aan de nieuwe verbindingsweg tussen 
Noord/Lekdijk en N210, kunt u ons helpen door het overleg met de betrokken 
instanties te waarborgen. 

Wij verzoeken u dan ook:
•	 om op constructieve wijze en in goed overleg met ons samen te werken  en te 

zoeken naar structurele oplossingen 
•	 betrokkenheid te tonen en te voorkomen dat verschuiling achter een beperkte 

taakstelling plaatsvindt
•	 bereid te zijn de ruimte van uw beleidsvrijheid te gebruiken waar dat nodig is.

Met als eindresultaat: passende maatregelen waardoor de door ons ervaren 
onnodige en vermijdbare geluids/milieuhinder structureel wordt verminderd en een 
beter leefbare situatie is bereikt.

De bewoners van 82 huishoudens aan de Verbindingsweg, Van Eijcklaan, Treviso 
en Van Ostadelaan (even nummers) hebben hun klachten met het plaatsen van 
handtekeningen kenbaar gemaakt. De handtekeningenlijst willen wij u graag 
overhandigen.

In het belang van een goede leefbare situatie voor veel inwoners, zien wij uit naar 
een succesvolle samenwerking!

Hoogachtend,
Comité Krimpen N210 
drs. P. Mulder AC
drs. N. van Ast    
ing. R. de Gruijter
mr. Ph. Coté MBA

•	 De vastgestelde maximum snelheid van 50 km/u, bedoeld om geluidsoverlast 
te verminderen wordt, met name door het vracht- en busverkeer, zichtbaar en 
hoorbaar massaal overschreden. Hierdoor wordt  de beoogde geluidsreductie 
niet gehaald.

•	 Handhaving van de maximum snelheid wordt onvoldoende uitgevoerd. 
•	 Door slijtage en dichtslibbing van de bovenste open asfaltlaag is de geluidsreductie 

van het zogenaamde stil asfalt sterk afgenomen. 
•	 De dilatatievoegen zijn door slijtage open geraakt en veroorzaken een hinderlijk 

‘kadeng’ effect.    
 
De overlast, een jarenlang slepende kwestie, is een dagelijkse ergernis,  die het 
niveau van ‘zat zijn’ heeft bereikt. Al onze inspanningen, ook die in het verleden, 
om met instanties tot oplossingen te komen hebben niet tot adequate maatregelen 
geleid. Reden waarom wij ons tot u wenden!

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een belangrijke rol bij het waarborgen 
van een goed woon- en leefmilieu en het voorkomen van gezondheidsproblemen 
van haar inwoners.
Wij beseffen dat de gemeente geen directe bevoegdheid heeft om deze knelpunten 
zelf op te lossen, maar wel de mogelijkheid heeft om deze kwestie pro actief aan te 
kaarten bij provincie en politie en op de juiste bestuurlijke niveaus bespreekbaar te 
maken.

Zo is het van belang dat dit wegdeel van de N210 op de agenda van de verbeterpunten 
provinciale wegen (Derde actieplan 2018- 2023) komt te staan. U bent in staat om dit 
wegdeel daarvoor aan te melden.
Wij weten dat er snelheidsbeperkende maatregelen mogelijk zijn die binnen uw 
bevoegdheid liggen.
U kunt ons helpen om de in het verleden vastgelegde afspraken, waarbij o.a. de 
gemeente Krimpen aan den IJssel bij de totstandkoming daarvan een essentiële rol 
heeft gespeeld, te doen nakomen. 
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A.II: Onderzoeken ter verbetering bereikbaarheid Krimpen en Waard 

1.	Veertien kleine oplossingen voor een grotere bereikbaarheid (2011)
2.	Optimalisatie Hollandsche IJsselveren (2012)
3.	“File mijden met de Waterbus” lijn 20 (reisproces Waterbus) (2014)
4.	Verplaatsing Busstation Krimpen en optimalisatie wisselstrook (2016)
5.	Ontwerp stadsbrugverbinding Stormpolder-Capelle met aansluiting v. Brienenoord 

inclusief optimalisatie Kralingseplein (2016/17) (Draagt bij aan de vermindering 
van files A16 en Kralingseplein, verbetert de bereikbaarheid Rivium)

Veertien kleine oplossingen voor een grotere bereikbaarheid:
1.	De wisselstrook verlengen via een kleine (personenauto) tunnel onder de nieuwe 

Tiendweg door aansluitend op de bus/vrachtwagenbaan.
2.	De bus /vrachtwagenbaan gedeeltelijk ombouwen tot wisselstrook en het begin 

en het eindpunt hiervan realiseren bij de rotonde bij tuincentrum Carpe Diëm/
bussluis Ouverturelaan.

3.	Het aansluiten van de rotonde bij Carpe Diëm - N210 op de Lekdijk/Noord. (Bypass)
4.	Het verbreden van de Lekdijk, ( dit is mogelijk na de dijkverzwaring aan de 

Sliksloot) hierdoor ontstaat er een goede doorgaande ontsluitingsweg van en naar 
de Stormpolder en kunnen er voor de bewoners aan de Lekdijk goede en veilige 
parkeervoorzieningen worden gerealiseerd.

5.	Het aanleggen van een (multifunctioneel) Transferium (P+R) bij de rotonde bij 
Carpe Diëm. (dit is het begin- en eindpunt voor alle bussen uit de Krimpenerwaard, 
op de lijnen 97 en 98 na)

6.	D.m.v. “elektrische metrobussen” frequent te gaan rijden tussen het Transferium 
en Capelsebrug ontlast dit de Algeracorridor, geluid en milieu.

7.	Door deze (metro)bussen gebruik te laten maken van één busbaan tussen het 
Capelseplein en de Algerabrug (35 sec.)ontstaan er twee rijstroken voor het 
overige verkeer richting het Capelseplein.

8.	Een vrije rechtsaf van één rijbaan op het Capelseplein d.m.v. een verhoogde 
rijbaanafscheiding richting de Algerabrug verbetert de doorstroming. (hierdoor 
ontstaat er de mogelijkheid de rechterbaan om te vormen tot spitsstrook richting 
de wisselstrook)

9.	Een fietstunnel onder de Nijverheidsstraat, net voor de Algerabrug in Capelle a/d 
IJssel, voor een onbelemmerde doorgang van auto, voetganger en fietsverkeer

10.	 Een rotonde op de kruising van de Nijverheidstraat bij de Algerabrug versnelt 
de doorstroming van het verkeer naar de wisselstrook richting Krimpen.

11.	 Door een rotonde aan te leggen op de Ketensedijk in Capelle a/d IJssel krijgt 
het verkeer van de wisselstrook een onbelemmerde aansluiting van en naar de 
wisselstrook.

. 
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1) Veertien kleine oplossingen voor een grotere bereikbaarheid 

Totale kostenraming                         €10.500.000 
Kostenraming  aangepaste versie   € 6.900.000 
Kostenraming minimale oplossing  € 4.900.000                                   Fred Slappendel/f.slappendel@caiway.nl 

De bereikbaarheid van Krimpen a/d IJssel en Krimpenerwaard 
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Optimalisatie Hollandse IJsselveren: 
Door de opening van de Gouderakse brug en de financiële situatie bij de gemeenten 
ontstaat het risico dat de veerverbindingen wegvallen op de Hollandsche IJssel. Dit 
is o.a. van invloed op de doorstroming van de Algera corridor. Hierdoor verslechtert 
de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard. Door de veren te verplaatsen, zoals 
getoond in de sheet, worden de veerverbindingen over de Hollandsche IJssel weer 
“up to date” gemaakt naar de groeikernen van de gemeenten langs de rivier anno 
NU. Het verbetert het netwerk van de Krimpenerwaard voor auto en zeker fiets, 
zowel voor forens, recreant en bij calamiteiten. Hiermee vermindert de verkeersdruk 
van de Algera corridor en verbetert de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard. 
De veerverbindingen kunnen een positieve uitwerking hebben op de sociale, 
economische en recreatieve ontwikkeling van de Krimpenerwaard.

A.III: Een nieuwe brug (Ries Jansen)
De mobiliteit is in het gehele land een grote zorg in de Krimpenerwaard. De capaciteit 
van het wegennet bij Gouda, Schoonhoven, als de brug in Krimpen a/d IJssel is te 
klein. Uit een oogpunt van veiligheid, bij bijvoorbeeld watersnood, is deze beperkte 
capaciteit een groot risico bij evacuaties.

Om meerdere redenen moet dus worden gezocht naar een creatieve oplossing 
van dit mobiliteitsprobleem.  De economische ontwikkeling van het gebied, de 
dijkverzwaring langs de Hollandsche IJssel, de Algera-corridor en de ambitie om het 
inwoner aantal in de Krimpenerwaard weer te laten groeien vergen een oplossing. 
De bouwer van de Algerabrug, Rob Lubbers van Hollandia, heeft in het verleden 
plannen ontworpen, die een aanzienlijke capaciteitsverbetering betekenen. In die 
studie bleek dat de brug eenvoudig kon worden vervangen, met gebruik making van 
de oude fundamenten, door de plaatsing van een nieuwe brug met tweemaal twee 
rijstroken.

Aan de Capelse kant is ruimte voldoende voor de afwikkeling van het verkeer. In 

12.	 Het realiseren van een veerverbinding Stormpolder-IJsselmonde (Verolme 
terrein) incl. een grote parkeerplaats voor o.a. mensen die werkzaam zijn in 
de Stormpolder en voor o.a. fietsers die een betere aansluiting te krijgen met 
(Rotterdam) zuid.

13.	 Een Waterbushalte aanleggen aan de Schaardijk t.h.v. Het Zalmhuis in 
Capelle-Rivium (vanaf deze locatie is de halte en P+R Kralingsezoom bereikbaar 
met de Park Shuttle, v.v.).

14.	 D.m.v. het verplaatsen van de veerdienst Ouderkerk-Nieuwerkerk naar 
Capelle-Krimpen t.h.v. de jachthaven ’t Zandrak – Breekade is metrostation de 
Terp binnen één km bereikbaar, hier is een bewaakte fietsenstalling. Treinstation 
Schollevaar is op drie km.

2) Optimalisatie Hollandsche IJsselveren 

1 

1 

2 

A 
B 

3 

1. Algerabrug en Gouderaksebrug 
         Deze oeververbindingen liggen 17 Km uit elkaar. 
             Bij calamiteiten, 84.000 inwoners  in de Krimpenerwaard, kan er    
             een behoorlijk verkeersinfarct  ontstaan 
 
2.     Autoveer Gouderak – Moordrecht  verplaatsen 
         Huidige autoveer Gouderak – Moordrecht  vervangen door een     
             E-fiets/voetveer en het autoveer verplaatsen naar A 

Nieuwerkerk.- Ouderkerk  (IJssellaan).                                         
(helaas is de nieuwe veerboot, in 2013 verkocht) 

             Waarom: 1) Deze verbinding  verkleint de afstand tussen de    
             bruggen en kan o.a. bijdragen dat hulpdiensten bij calamiteiten   
             sneller op plaats van bestemming komen. 
             2) Binnen een cirkel van 1Km vanaf de verbinding een:  
             NS station, Ziekenhuis poli, Scholengemeenschap , groot   
             Winkelcentrum,  A20 op 1,5 Km en het Rottemeren gebied B op 4 

Km (Recreatie) 
               
3.      Fiets/Voetveer Ouderkerk verplaatsen 
         Het fiets/voetveer  Ouderkerk  (dorp) –Nieuwerkerk  verplaatsen 

naar  Krimpen C (Breekade)  - Capelle (Zandrak) 
             Waarom: D Metrostation De Terp met bewaakte fietsenstalling 

op 1 Km en een NS station E  op 3 Km, van de veerverbinding,. 
Vanuit Capelle direct in de Krimpenerwaard voor recreatie. 

             D.m.v. deze verplaatsing wordt bereikbaarheid verbetert  en 
komt er een groter potentieel  gebied F beschikbaar dat bij kan 
dragen de veerdienst  rendabeler te maken. 

             De huidige gebruikers maken in de nieuwe situatie via A en C 
gebruik om op de plaats van bestemming te komen. 
 

 

E 

D 

F 

Fred Slappendel/f.slappendel@caiway.nl 

C 

FILE MIJDEN MET DE WATERBUS 

10.50 

7.50 

6.50 

5.50 

4.50 
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FILE MIJDEN MET DE WATERBUS: Het onderzoek, Waterbus lijn 20 

. . . 4.50 

4.50 

. . 
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File mijden met de Waterbus:
De rivieren als natuurlijke barrière om de Krimpenerwaard hebben ook een voordeel. 
Het biedt een alternatief als weg waar nog ruimte is en dat snel en voordelig is te 
realiseren. De huidige Waterbus kan hierin een veel grotere rol spelen als onderdeel 
van de reis. Zo kan bijvoorbeeld de actieradius van fiets met de Waterbus vele malen 
worden vergroot en alle bestemmingen in de stedelijke gebieden gemakkelijk en 
voordelig worden bereikt. Ook voor recreatie en toerisme in de Krimpenerwaard kan 
de Waterbus een bijdrage leveren. Door de geringe diepgang en lange afstand is de 
Waterbus als OV niet rendabel voor de IJssel en Lek Daarom kan de Waterbushalte in 
de Stormpolder de “Capelsebrug” van de Krimpenerwaard worden als er een aantal 
optimalisatieslagen worden gedaan, zoals:
• Verhogen van de frequentie van afvaarten, zeker in de spitstijden.
• Verbeteren van overige OV aansluitingen en beter op elkaar afstemmen.
• Uitbreiding alle P+R faciliteiten bij de Waterbushalte Stormpolder
• Bewegwijzering – fysiek en digitaal, uniform en via navigatie, reistijdinformatie via 
DRIP,s langs de N210.
• Bereikbaarheid - bypass N210 – Noord en herstructurering Lekdijk.
• Betere fietsenstalling aan boord en aan wal (box) voor de “last mile”.
• Nieuwe schepen anders ontwerpen voor meer passagiers en fietsen aan boord.
• Aanpassingen en innovatieve ingrepen aan bestaande en nieuw te ontwerpen 
Waterbussen. om het gehele traject op volle snelheid te kunnen varen. (tijdwinst)
• Verbeteren van het op- en afstapproces van- en naar halten en Waterbussen.
• Verbeteren van het wachtcomfort op de halten.
• Veiligheid halten en schepen verbeteren voor passagiers.
• Halte Rotterdam Erasmusbrug ombouwen tot een centraal overstapstation.
• Verruiming van de halteketen en uitbreiding lijndiensten. (verder het havengebied 
in)
• Halte Ridderkerk gebruiken als verbindings P+R voor de industriegebieden in 
Krimpen a/d IJssel. (ontlast de Brienenoord en Algera corridor)

Huidige fietsroute 

Wisselstrook 

Busstation busbaan 

4) Verplaatsing Busstation Krimpen, optimalisatie wisselstrook 

Fred Slappendel/f.slappendel@caiway.nl  0624 921 382 

Carpe diëm 

4) Verplaatsing Busstation Krimpen, optimalisatie wisselstrook   

Nieuw gebied 
 voor her- 

ontwikkeling 

96-97-  
98-194- 
196--295, 

  Rijbaan                    Wisselstrook                     Fietspad (optie 1)                 Fietspad (optie 2)                 Busbaan 
 

X 

P 

194 en 96 
via 
bypass 
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Waarom verplaatsing van het Busstation:
•Minder busbewegingen = minder verkeersdruk, geluidsoverlast, schadelijke 
uitstoot en betere doorstroming, = 240 Km buskilometers minder en reductie van 
27 Kg Co2 per week
•Het ontlast de wegen in het centrumportaal = minder onderhoud
•Betere en veiligere route voor fietsers en voetgangers
•Snellere en betere doorstroming van en naar de wisselstrook via nieuwe rotonde = 
minder filevorming en betere bereikbaarheid
•Minder VRI belasting, alleen linksaf voor de lijn 98 = betere doorstroming voor het 
overig verkeer
•Extra busstop voor de lijnen 97, 98 en R- net op nieuwe Stop en Go Krimpen 

Stop /Go Bushalte 

Stop /Go Bushalte 

Busbaan 

Fietspad 

Fietspad 

Fiets/voetpad 

Tunnel optie   
Tunnel/optie 

Nieuw gebied voor herontwikkeling 

X 

Nieuwe fietsroute 

Wisselstrook 

4) Verplaatsing Busstation Krimpen   

Fred Slappendel/f.slappendel@caiway.nl  0624 921 382 

Perron richting  
Krimpen en Waard 

Perron richting 
 Rotterdam 

P bus 

50x90 meter 

+/-200 Auto’s 

Bussluis 

Bussluis 

 Krimpenerwaard 

  Krimpen 

P 

P 

P 

50x60 meter 

Ontwerp nieuw busstation t.h.v. N210/ bussluis  
Ouverturelaan met flexibele parkeerplaats 

4) Verplaatsing Busstation Krimpen, optimalisatie wisselstrook 

Fred Slappendel/f.slappendel@caiway.nl  0624 921 382 

Mogelijke nieuwe optimale route buslijndienst (96) 4) Verplaatsing Busstation Krimpen, optimalisatie wisselstrook 

Mogelijke nieuwe route buslijndienst (96) 
Fred Slappendel/f.slappendel@caiway.nl  0624 921 382 
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Centrum = OV interessanter en efficiënter
•Gebruik huidige locatie busstation voor nieuw centrumplan.
•Ontlast de Algeracorridor vanaf rotonde Carpe Diëm = minder overlast en Co2 
uitstoot
•Beter bereikbare P+R vanaf de N210, dit moedigt OV gebruik aan = 70% gebruikers 
huidige locatie afkomstig uit Krimpenerwaard
•Minder sluipverkeer door Lansing zuid. (Ouverturelaan)
•Draagt bij aan het terugdringen parkeeroverlast P+R Capelsebrug. = Mogelijk 
hierdoor geen dure uitbreiding d.m.v. parkeerdek P+R Capelsebrug. Deze mogelijke 
P+R uitbreiding heeft een negatief effect op verkeersdruk Algera corridor
•Eenvoudiger keren voor bussen.
•Flexibele afgesloten parkeerplaats bereikbaar vanaf de N210 en Ouverturelaan.
•Buslijn 196 (optie) en 96 kunnen een haltestop maken bij zwembad De Lansingh.
•Vanaf nieuwe locatie (via Bypass) nieuwe en rendabele lijndienst (96) opzetten.
•Nieuwe locatie goedkope grond t.o.v. huidige busstation.
•Kostenraming totaal: 5.000.000 euro
• Financiering: 
-Subsidie : Aansluiting R-Net, en terugdringen Co2 
-Mogelijke Europese fondsen 
-Beter Benutten 
-Provincie Zuid Holland 
-MRDH 
-Verkoop dure grond huidige Busstation 
-Mogelijke bijdrage buurgemeenten Krimpenerwaard en Capelle a/d IJssel

(N) weg 

Tram 

Stadsbrug 

x 

x 

    5) Ontwerp stadsbrugverbinding Stormpolder-Capelle met aansluiting v. Brienenoord inclusief optimalisatie Kralingseplein 
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Nog afgezien van de wenselijkheid om het landelijke karakter van de Krimpenerwaard 
op te offeren aan een grote verkeersslagader dwars door de polder, waarvan wij 
het landelijke karakter juist willen behouden als recreatief verdienmodel. Het 
onderliggende wegennet in de Krimpenerwaard is daarbij ook niet geschikt als 
overloop en alternatief voor het overbelaste van Brienenoord tracé.

A.IV: OTB: verbinding tussen 
weg en water

Door toenemende vraag naar 
opslag ruimte en grotere 
binnenvaartschepen is Overslag 
Terminal Bergambacht (OTB) 
in 2009 in gesprek geraakt 
met Rijkswaterstaat voor het 
mogelijk uitdiepen van de 
haven.
De wens van Rijkswaterstaat 
om een overnachtingshaven te 
realiseren om de veiligheid op 
de rivier te kunnen waarborgen sluit aan op de wens van OTB voor schaalvergroting 
van de diensten. De functie als overslag terminal is breed en biedt daarom 
voldoende mogelijkheden voor de logistiek dienstverleners in de regio. Door in 
de Krimpenerwaard een mogelijkheid te bieden voor transport en overslag via 
water kan de belasting van de weg worden verlaagd. De Algerabrug kan hierdoor 
worden ontzien en bereikbaarheid tussen Rotterdam en de Krimpenerwaard voor 
automobilisten worden vergroot. 
Er wordt in de volledige breedte gedacht vanuit een toekomstbestendige invulling 
om de Krimpenerwaard extra kracht bij te zetten. Waarbij uitbreiding van activiteiten 
tot een groei in lokale werkgelegenheid zal leiden. Zowel de directe regio als de 
provincies Zuid-Holland en Utrecht zullen hier de vruchten van plukken.

A.III: Een nieuwe brug
De mobiliteit is in het gehele land een grote zorg in de Krimpenerwaard. De capaciteit 
van het wegennet bij Gouda, Schoonhoven, als de brug in Krimpen a/d IJssel is te 
klein. Uit een oogpunt van veiligheid, bij bijvoorbeeld watersnood, is deze beperkte 
capaciteit een groot risico bij evacuaties.

Om meerdere redenen moet dus worden gezocht naar een creatieve oplossing 
van dit mobiliteitsprobleem.  De economische ontwikkeling van het gebied, de 
dijkverzwaring langs de Hollandsche IJssel, de Algera-corridor en de ambitie om het 
inwoner aantal in de Krimpenerwaard weer te laten groeien vergen een oplossing. 
De bouwer van de Algerabrug, Rob Lubbers van Hollandia, heeft in het verleden 
plannen ontworpen, die een aanzienlijke capaciteitsverbetering betekenen. In die 
studie bleek dat de brug eenvoudig kon worden vervangen, met gebruik making van 
de oude fundamenten, door de plaatsing van een nieuwe brug met tweemaal twee 
rijstroken.
Aan de Capelse kant is ruimte voldoende voor de afwikkeling van het verkeer. In 
Krimpen zou het doorgaande verkeer naar de polder met een ongelijkvloerse 
kruising, ongehinderd onder het grote kruispunt bij de Industrieweg, moeten 
worden doorgeleid. Bijvoorbeeld met een eenbaanstunnel, zoals die overal in den 
lande wordt aangelegd. Het langzame verkeer zou aan de steviger constructie van de 
nieuwe brug kunnen worden aangehangen. Daar waar dat aan de oude brug, gezien 
de constructie, technisch niet mogelijk leek.

Alternatief zijn nog de ooit besproken opties met een geheel nieuwe fietsbrug of 
fiets/voetveer over de IJssel in de richting van het metro-eind-station in Capelle. 
Meer gebruik maken van het water voor openbaar vervoer in ons waterrijke gebied 
is in de toekomst eveneens geboden bij het toenemende verkeersaanbod. De hoop 
op een tweede grote oeververbinding door een tunnel naar Ridderkerk, metrolijn 
uit Rotterdam of een autobrug halverwege de IJssel is voor de komende decennia 
niet opgenomen in de plannen van het Rijk of Provincie. Waarmee de financiering 
onhaalbaar is en uit eigen middelen onbetaalbaar voor de omliggende gemeenten.

175STRATEGISCHE VISIE KRIMPENERWAARD



B.  NATUUR EN DUURZAAMHEID

B.I: Rivieren

Simpele som voor herontdekking gebiedsidentiteit:  Getij + plek + functie = uniek

Pleidooi voor herontdekking van 1,5 meter getijbeleving als kans voor natuur, cultuur, 
en recreatie & toerisme in de Krimpenerwaard

Spreek mensen aan die hun roots hebben liggen in de Krimpenerwaard. Ze zullen 
verhalen over het wonen aan de  IJssel en Lek met hun eb en vloed, over het struinen 
in grienden en vloedbossen, over het plukken van spindotters en zomerklokjes, het 
vangen van zalm, de scheepsbouw, de haven en natuurlijk over de prachtige rivieren 
die traag door oneindig laagland stromen. Het zijn allen zaken die gegroeid zijn uit 
het water en haar getijdenwerking. 

Maar door toename van buitendijkse bebouwing werd de rivier steeds meer in een 
keurslijf gedwongen en de getijdenbeweging nagenoeg onzichtbaar gemaakt.

Deze bijdrage is een kort pleidooi (in 2 A4-tjes) voor het terughalen van deze 
gebiedsidentiteit: de dagelijks unieke werking van eb en vloed als kans voor natuur, 
cultuur en recreatie en toerisme in de Krimpenerwaard.

Deze korte bijdrage is gebaseerd op een aantal gedegen studies. De belangrijkste:  
•	 Afstudeerwerk TU-Delft (1971)van Pier Werksma, aanleiding voor behoud en herinrichting Stormpoldervloedbos. 

Dat afstudeerwerk heeft uiteindelijk geleid tot de komst van het eerste vloedbos met een expliciete publieke 
belevingsfunctie in Nederland (1993) en functioneert decennia naar behoren, o.a. geen opslibbing door ‘building 
with tide’.  Evaluatie beschikbaar. Bekroond met Landschapspenning Zuid-Holland 1994.  Het proces van dertig 
jaar plannen, uitvoeren en beheren aan het Stormpoldervloedbos is beeldend beschreven in de paper ‘Een ode 
aan mijn vader’(2004) door Henk Werksma. Bekroond met de jong planologenprijs in de Plandag 2004. 

•	 Evaluatie van het functioneren van het Stormpoldervloedbos in Krimpen aan de IJssel (2010). De evaluatie richt 
zich onder andere op het functioneren van de getijdengeulen, die in de afgelopen 15 jaar niet dichtslibden! Een 
vorm van ‘buiding with nature’ namelijk ‘Building with tide’. Een evaluatie met ook lessen voor andere gebieden 
in Krimpen en de regio.

•	 Visie “Deltadynamiek - verbinding als kracht” (favoriet Streekjury EO-Weijers prijsvraag  2008). Rode draad in de 
inzending is de beleefbaarheid van de getijdewerking in het gebied Rotterdam-Dordrecht 

•	 Inrichtingsconcepten ‘Wonen en werken aan bewegend water’ (2011); conceptontwikkeling en ontwerp van de 
openbare ruimte en het beleefbaar maken van de getijdenbeweging 

•	 ‘Deltadynamiek in Krimpen aan den IJssel’, Eindrapport Mooi Nederlandproject, opdracht van gemeente Krimpen 
aan adviesbureau H2Ruimte te Delft, oktober 2013. Dit rapport beschrijft diverse inrichtingselementen (zgn 
‘stalen’) voor het creëren van belevingsvolle deltadynamieke woon- en werkmilieus. De toepassing daarvan wordt 
voor twee locaties in Krimpen verkend.  Een inventief inrichtingselement met grote toepassingsmogelijkheden is 
de zogenaamde ‘Getijdenklok’. Meer daarover in bijgaande bijlage. 
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Unieke getijbeleving

Het zoete water in IJssel en Lek met een getijslag van wel 1,5 meter is volstrekt uniek 
in Nederland.

Want door de afsluiting van zeearmen (Deltawerken 1970) werden ook de 
zoetwatergetijdengebieden gedecimeerd. Zo slonk het getij in de Biesbosch van 
ruim 2 meter naar slechts 20 cm. Dat was voor Krimpen aanleiding om in 1971 de in 
onbruik geraakte buitendijkse hakgriend bij de Stormpolder, maar met nog wél 1,5 
m getij!, direct tot natuurgebied te bestemmen. 

Vervolgens om in 1990 met het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) opdracht te geven 
voor een herinrichting waardoor natuur van internationale waarde definitief 
werd veilig gesteld. Tevens werden er langs het gemeentelijke oeverpad unieke 
mogelijkheden gecreëerd voor beleving van felle getijstromen (1 m/sec), van 
cultuurhistorie (hakgriend met eiken klepduiker) en het beleven van ‘Biesbosch 
Landschap’ (struinpad  door het Hollandse equivalent van tropisch oerwoud), etc.

Hoewel in Krimpen in de afgelopen decennia rivier- en getijbeleving door 
dijkbebouwing en steile oevers grotendeels verdwenen, zijn er gelukkig nog wel 
twee toplocaties over gebleven: De locatie Halte waterbus Stormpolder  (zeer 
fraaie rivierbeleving) en het Stormpoldervloedbos (getijdennatuur en spectaculaire 
getijbeleving).

Uitdaging voor alle 6 dijkdorpen 

Zouden niet alle zes dijkdorpen in de waard bij hun dorpskern een of meer van 
dergelijke belevingsvolle rivierplekken moeten creëren? En elders langs hun dijken 
meer vloedbossen met waardevolle zoetwatergetijdennatuur en avontuurlijke 
struinpaden?

Met anderhalve meter getijdebeweging bezit de Krimpenerwaard een unique selling 
point in Nederland. Het pleidooi is dit unieke gegeven van getij te benutten als kans 
voor natuur, cultuur en recreatie & toerisme in de Krimpenerwaard. Deze kans 
ligt voor het opgrijpen bij (her)inrichtingsvraagstukken door de schier oneindige 
ontwikkelingsrichtingen te verkennen door een simpele som te maken waarvan de 
uitkomst vast staat: getij + plek + functie = uniek.  

Getij + plek + functie = uniek

Door de getijdenwerking centraal te stellen en te combineren met karakteristieken 
van plekken en de vraag naar functies als wonen, werken, natuur en recreatie, 
ontstaan innovatieve ideeën over de ontwikkeling van rivieroevers. Deze variëren 
van natuurlijke oevers met vloedbossen aan getijdengeulen tot stedelijke oevers met 
meerdere maaivelden en toepassing van de zgn. getijdenklokken. Deze deltadynamieke 
benadering levert een grote variatie in ontwikkelingsrichtingen waarmee flexibiliteit 
in tijd en ruimte kan worden gecreëerd. De ontwikkelingsrichtingen zijn de 
bouwstenen in een groeistrategie. Afhankelijk van plaats en bebouwing(splannen) 
zijn deze op verschillende wijzen toepasbaar, maar steeds staat daarbij het beleefbaar 
maken van het ´bewegende water´ van getijdenrivieren centraal. 

Het rapport ‘Deltadynamiek in Krimpen aan den IJssel’ levert hiervoor concrete 
ideën voor toepassingen. 

Stormpoldervloedbos als voorbeeldproject
Omdat sedert 1993 is gebleken dat in het Stormpoldervloedbos het uitgekiende 
watersysteem dat opslibbing tegengaat goed functioneert en spectaculaire 
getijbeleving biedt, fungeert dit Krimpense vloedbos thans voor het Rotterdamse 
‘Programma De Rivier als Getijdenpark’ als voorbeeldproject. Dit programma behelst 
de aanleg van een tiental getijdenparken w.o. Feijenoord, Eiland Brienenoord en 
buitenplaats Huys ten Donck.  
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In de sterk verstedelijkte rivieroevers bij Rotterdam blijken de realiseringsmogelijkheden 
voor getijdenparken echter veel kleiner dan in de IJssel en Lekstreek. Alle reden om 
in de Krimpenerwaard de handschoen op te pakken!

Tot slot: meerwaarde in de Krimpenerwaard
Dit is een kort pleidooi voor herontdekking van 1,5 meter getijbeleving als kans voor 
natuur, cultuur, en recreatie & toerisme in de Krimpenerwaard. Betoogd is dat het 
getij niet alleen een unieke kans is voor innovatieve ideeën over de ontwikkeling van 
rivieroevers maar eerst en bovenal de gebiedsidentiteit van de rivieroevers van de 
Krimpenerwaard herontdekt. Dat levert in potentie tal van kansen op voor natuur, 
cultuur, en recreatie & toerisme. Het Stormpoldervloedbos kan dienen als inspiratie- 
en kennisbron voor de Krimpenerwaard (evenals in het Programma ‘De Rivier als 
Getijdenpark’). De geschetste uitdaging: creëer belevingsvolle rivierplekken in de 
zes dijkdorpen door een simpele som toe te passen: getij + plek + functie = uniek. 
De uitkomst is meer dan de som der delen. Toepassing van deze som bij (her)
inrichtingsvraagstukken zal meerwaarde toevoegen aan de Krimpenerwaard. 

Dan echt tot slot: concrete uitdagingen

Ik kan en wil niet in abstracties eindigen. Dus, ik beloof het u, echt tot slot, schets ik 
u ter illustratie twee concrete uitdagingen, met verschillenden uitkomsten!

1. Wonen op de Zaag? 
Een uitdaging afkomstig uit de Participatiegroep bewoners. 
Gesignaleerd wordt dat vergrijzing in de waard grote negatieve gevolgen zou hebben 
voor het voorzieningen niveau. Om dat tegen te gaan wordt gepleit voor een grotere 
woningbouw locatie op het eiland De Zaag. 

Eerste vraag is of hier de trits getij-plek-functie van toepassing is. Het antwoord is 
nee. 

Het eiland De Zaag ligt zeker in getijdenwater maar het aspect getij speelt bij vraag 
inzake woningbouw geen rol. Hier dient ‘gewoon’ een goede ruimtelijke afweging te 
worden gemaakt. Te meer daar woningbouw diverse bestemmingsplanwijzigingen 
zou vereisen.

Voorafgaande vraag is echter of het genoemde doel op zichzelf al wel realistisch is en 
ook of de vergrijzing in de waard veel sterker zal zijn dan elders. 

Dan de ruimtelijke afweging. Zowel de Kleine Zaag als de Grote Zaag hebben de 
bestemming ‘natuur’. In het oostelijke én zuidwestelijke deel zijn recent nog grote 
natuurinvesteringen gedaan in het kader van de Kader Richtlijn Water. Voor die 
investeringen was ook aanleiding dat het groene rivieroevertraject Zaag/Huys 
ten Donck deel uitmaakt van het hierboven genoemde Programma ‘De Rivier als 
Getijdenpark’.

De zgn. Hoge Zaag, het noordoostelijke deel, heeft grotendeels een industrie 
bestemming. Thans o.a. ingevuld met een grote rioolzuiveringsinstallatie en een 
autosloperij. 

Dat alles maakt een grotere woningbouwlocatie op de Zaag niet erg kansrijk. 

2. Koppelkansen dijkversterking  
Bij de versterking van de IJsseldijken speelt het getij uiteraard wel een rol, en dus 
ook de trits. 

Na de Lekdijken is het hoogheemraadschap recent gestart met KIJK (krachtige 
IJsseldijken Krimpenerwaard). Onvoldoende stabiliteit is daar vaak de aanleiding 
voor. Monofunctionele oplossingen als het plaatsen van een damwand zorgen alleen 
voor voldoende sterkte. Multifunctionele oplossingen daarentegen dienen naast 
sterkte tegelijkertijd ook andere doelen. Bij de IJsseldijken kan zo’n multifunctionele 
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B.II: Compartimenteringsdijken

Niemand dacht dat het kon totdat er iemand kwam die dat niet wist

Datum : 10 februari 2017

Inleiding
Door mevr R. Bakker is een “burgerinitiatief”gestart  gericht op het formuleren 
van een toekomstvisie voor de Krimpenerwaard. In dit gebied doe zich een aantal 
vraagstukken voor, die vragen om actie. Een aantal  van de vraagstukken worden 
in deze notitie in samenhang met elkaar beschouwd. Het gaat dan enerzijds om 
het vraagstuk van de klimaatverandering als gevolg waarvan het waterpeil in zeeën 
en rivieren tot steeds grotere hoogten stijgt en waardoor de dijken steeds hoger 
moeten worden.  Het resultaat daarvan is dat de badkuip die Krimpenerwaard heet 
steeds dieper wordt en zakt met een gemiddelde snelheid van 1 cm per jaar, een 
bodemdaling, die ontstaat omdat het grondwaterpeil steeds verder wordt verlaagd 
( t.b.v. de landbouw) waardoor het veen “verbrand” en tenslotte de kwetsbaarheid 
van het gebied doordat het aan de westzijde door slechts 1 brug ( Algerabrug) met 
de rest van Zuid-Holland is verbonden wat bij calamiteiten op of rond deze brug 
ertoe leidt dat de waard geïsoleerd komt te liggen. 
T.a.v. de discussie omtrent bruggen vanuit de Krimpenerwaard moet erop worden 
gewezen, dat al in de jaren “20 van de vorige eeuw door de gemeente Krimpen aan 
den IJssel en Lekkerkerk een intergemeentelijke commissie is gevormd onder leiding 
van de burgemeesters van beide gemeenten gericht op de realisatie van een brug 
over de Hollandse IJssel in de westelijke krimpenerwaard.  Pas na de watersnoodramp 
van 1953 ontstond een realiseerbaar project  in combinatie met de aanleg van de 
stormvloedkering in de Hollandse IJssel
De hoogte van de dijken om de krimpenerwaard is bepaald op basis van een waterpeil 
en de frequentie waarmee dat peil voorkomt. Dat betekent dat er ook waterpeilen 
denkbaar zijn, hoe uitzonderlijk ook, waarbij de hoogte van de dijken niet afdoende 
is.  Tot op de dag van vandaag zijn dit soort van situaties in Nederland een regelmatig 

oplossing zijn het benutten van buitendijks voorland (bijv. een opgehoogde zelling) 
of, als daar voldoende ruimte voor is, het aanleggen nieuw voorland, bijvoorbeeld 
met een flauw hellende oever. Wanneer dat laatste wordt gedaan kan als tweede 
doel bereikt worden het creëren van intergetijden oevers met grote natuur- en 
recreatiewaarden. Van waarde voor uitbreiding van de schaarse Internationaal 
waardevolle zoetwatergetijdennatuur. Ook van grote waarde voor recreatief 
medegebruik met struinpaden door riet, biezen en ooibossen. Inclusief getijbeleving 
als in het Stormpoldervloedbos.

Ook hiervoor levert het rapport ‘Deltadynamiek in Krimpen aan den IJssel’ potentiële 
inrichtingsmaatregelen.

Uitkomst hier inderdaad:  getij + plek (dijk) + functie (stabiliteit) = uniek! 

Pier Werksma c.i.
Zwolle, 29 maart 2017
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dijken in het westelijk  deel van de Krimpenerwaard het eerst een kritische stand 
bereiken en is een spontane dijkdoorbraak daar ook als eerste te verwachten. Omdat 
daar tevens de meeste mensen wonen en die in een dergelijke situatie de minste tijd 
hebben om zich aan de situatie aan te passen, zal het aantal slachtoffers dus ook 
navenant groot zijn. 
Vraagstelling
Uitgaande van het gegeven dat de dijken eens in een mensenleven overstromen, 
een overstroming van Zuid-Holland 2,5 mio mensen treft en derhalve tegen iedere 
prijs moet/zal worden voorkomen, is het noodzakelijk om in de Krimpenerwaard na 
te denken over hoe er met deze feiten moet worden omgegaan. 
Als we het probleem pas aanpakken als het zich voordoet is er geen regie meer 
mogelijk en is het nog slechts een geval van “redden wie zich redden kan”.Uit de 
verslagen van de watersnoodramp uit 1953 maar ook die van eerdere watersnooden, 
waarbij aanzienlijke aantallen slachtoffers waren te betreuren, blijkt dat iedere keer 
opnieuw. 
Daarnaast hebben de recentere ( bijna) overstromingen in de jaren ‘90 geleerd, dat 
nog  hogere dijken alleen geen absolute oplossing bieden maar dat er in extreme 
situatie ruimte moet zijn voor het water. Als die ruimte gecontroleerd wordt geboden  
heeft dat nog steeds een grote materiële impact maar kan het verlies aan levens 
drastisch beperkt worden. De vraag is hoe dit in de Krimpenerwaard te realiseren 
valt.
Tenslotte is er nog de vraag welke keuzes er gemaakt gaan worden op het moment 
dat hoogwater verschillende dijkringen bedreigt. Een doorbraak in dijkring 14 
bedreigt in potentie 2,5 mio mensen, dus zal er alles aan worden gedaan om hier 
een dijkdoorbraak te voorkomen. Het is reëel te veronderstellen dat als het moet de 
druk op het systeem zal worden verlaagd door water in de Krimpenerwaard te laten 
stromen. 
Oplossingsrichting
Het principe van denken gaat uit van een gecontroleerd laten vollopen van de 
Krimpenerwaard met rivierwater volgens een vooraf opgesteld en uitgewerkt 
scenario op het moment dat de stand van de rivier dat in combinatie met de sluiting 

voorkomend fenomeen. Sinds 1900 zijn er in Nederland  8 watersnoden geweest ( 
1906-1916-1926-1953-1962-1993-1995-2006) van verschillende omvang en oorzaak 
en regio’s die getroffen werden. Het gaat om het binnendringen van de zee of extreem 
hoog water in rivieren en een combinatie van die 2. Die laatste variant is het meest 
interessant omdat de bescherming tegen de zee als gevolg van het Deltaplan met 
keringen etc. bij springtij de uitstroom van rivierwater onmogelijk maakt.  Als er dan 
een afvoer is vanuit de rivieren van 10.000m3 per seconde of meer moet dat water 
ergens naar toe. Dat kan via Rotterdam e.o. of op een andere plek Zuid-holland in 
stromen. Binnen Dijkring 14 ( wat het grootste deel van Zuid-Holland en waar ook 
Rotterdam in gelegen is ) wonen 2,5 mio mensen. In 1953 is een dijkdoorbraak van 
deze dijkring ternauwernood voorkomen door het varen van een schip in een bijna 
dijkdoorbraak bij Nieuwerkerk aan den IJssel
Gevaren bij een waternood
Naast acuut verdrinkingsgevaar is er bij een watersnood een veel grotere kans om 
te sterven door onderkoeling. Watersnoden doen zich vrijwel altijd voor in de winter 
of aan het eind daarvan. Het water heeft als gevolg daarvan een lage temperatuur. 
Wordt men om welke reden nat en kan met niet tijdig opdrogen dan sterft men door 
onderkoeling en, indien men in het water ligt, door verdrinking. De kans hierop is 
aanzienlijk omdat een overstroming zich altijd kort van tevoren aankondigt, mensen 
daardoor verrast worden en het pas geloven als het water al door de straten stroomt. 
Watersnood Krimpenerwaard
De krimpenerwaard kent binnen de dijken geen mogelijkheden om water tegen 
te houden. Bij een dijkdoorbraak overstroomt de volledige Krimpenerwaard  en 
komt er van ong 4 m water ( Berkenwoude/Ouderkerk aan den IJssel) tot 2 m 
water ( Vlist e.o) in Krimpen aan den Ijssel ong 3,5 m water te staan ( ten opzichte 
van het straatniveau). De kans hierop in een mensenleven is 10 %.  In het gebied 
wonen ong. 85.000 mensen en het gebied is ong 180 km2 groot. De grootste 
bevolkingsconcentratie is in het westen ( Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan den 
lek en Ouderkerk aan den IJssel) met in totaal  41.000 inwoners. In het oosten is de 
grootste kern Schoonhoven met ruim 12.000 inwoners.
Omdat de weg via Rotterdam naar zee is afgesloten zal de waterstijging langs de 
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van de rivierkeringen noodzakelijk maakt. Daarbij is uitgangspunt dat de opvang 
capaciteit maximaal moet zijn met een zo klein mogelijk aantal mensen, dat in een 
dergelijk geval moet worden geëvacueerd. Het bevat de volgende elementen van 
uitwerking:
1. Tussen de kernen Bergambacht/Bergstoep en Lekkerkerk wordt een bepaald 
dijkgedeelte verlaagd tot een niveau waarbij er een situatie ontstaat dat bij een 
extreme waterstand, die een bedreiging voor de dijken rondom de Krimpenerwaard 
gaat vormen, het rivierwater via dit ‘overloopventiel’ de Krimpenerwaard inloopt 
om zo de druk op het riviersysteem niet verder te laten toenemen.

2. Om dit proces te kunnen monitoren en om ervoor te zorgen dat er 
voldoende tijd is om mensen uit het gebied te evacueren wordt er in het gebied een 
“tussenstop” aangelegd vanaf Bergambacht/bergstoep via de N210 naar Lekkerkerk 
waarmee een gebied van ong 15 km2 wordt omsloten In dit gebied is behalve langs 
de dijk geen bewoning. De tussenstop is een “dijk” met een beperkte hoogte, die in 
eerste instantie voorkomt dat het binnenstromende water verder de krimpeerwaard 
in stroomt.

3. Op het moment dat de tussenstop haar werk heeft gedaan kan het water als 
dat nodig is verder de Krimpenerwaard inlopen. Daarbij is het de vraag welk areaal 
aan grond hierbij betrokken wordt. Gezien de verspreiding van de bewoning wordt 
voorgesteld om een aantal “dijken”om de grootste woonkernen aan te leggen ( van 
de IJssel naar de Lek om Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan den Lek heen en 
voor Haastrecht en Schoonhoven langs ), zodat het water deze bewoonde gebieden 
niet binnendringt. Er blijft dan een bergingsgebied van ong. 140 km2 over.

4. Om de bewoners van Ouderkerk, Lekkerkerk en Berkenwoude ook een 
veilige vluchtroute te bieden wordt ter plaatse van Ouderkerk een extra brug over 
de IJssel aangelegd, die langs de grens van Capelle aan de IJssel aansluit op de N… 
Bewoners van Vlist, Stolwijk e.o. kunnen het gebied via Gouda/Haastrecht verlaten en 
de bewoners van Bergambacht/Bergstoep e.o. verlaten het gebied via Schoonhoven.

 
5. De Algerabrug wordt de exclusieve route voor hulpdiensten en hun 
materieel de Krimpenerwaard in om een en ander in goede banen te leiden, zodat 
er geen verkeerscongestie ontstaat. Omdat Krimpen a/d Ij en Krimpen a/d L droog 
blijven dienen zij  ook als opvangplek, etc.  voor bijv. levende have uit de waard en 
als “bruggehoofd” voor het beheersen van de situatie in het bergingsgebied.

De oppervlakte van de Krimpenerwaard  die als waterberging wordt bestemd ( 140 
km2) heeft een bergend vermogen ( als er wordt uitgegaan van een gemiddelde 
waterstand in de waard van 3 m) van 420 mio m3 water en  biedt de mogelijkheid 
om de maximale afvoer van de Rijn ( 12.000 m3 per seconde)  gedurende 97  uur 
volledig op te vangen.
De tussenstop heeft bij een dijk van 2,5 m en een oppervlakte  van 15 km 2 een 
bergend vermogen 37,5 mio m3 water, voldoende om gedurende ong 8,5 uur de 
maximale afvoer van de Rijn op te vangen.
De “tussenstop” en de “dijken” die voor Haastrecht Schoonhoven  en Krimpen a/d Ij 
en Krimpen a/d L komen te liggen kunnen omdat er op deze locaties ( uitzonderingen 
daargelaten veel ruimte beschikbaar is ) heel anders worden uitgevoerd dan de 
traditionele dijken waar met de ruimte moet worden gewoekerd. Bovendien hoeven 
deze dijken geen weerstand te bieden aan langsstromend rivierwater.
Voorgesteld wordt om deze als landschapselementen uit te voeren, zijnde 
grondwallen met indien nodig een “kern” en begroeiing van bomen en struiken met 
een hellingshoek van max. 10%  Een grondwal van 5 m hoog is dan in de basis 50 
m breed maar zal zich door de aanwezigheid van groen en bomen niet als zodanig 
manifesteren. Voor de “tussenstop kan gedacht worden aan een hoogte van 2,5 m, 
waarbij het oude tracé van de N210 de ruimte biedt. Voor de dijken voor Haastrecht, 
Schoonhoven en de beide Krimpens moet gedacht worden aan en hoogte van 4,5 
m. Zij kunnen dan ook een functie krijgen in de natuurontwikkeling en leveren 
door middel van de beplanting een (bescheiden) bijdrage aan het afvangen van 
uitgestoten CO2. 
Door een overstroming wordt ook een bijdrage geleverd aan het “blussen van 
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de brand” in het veen  en de potentiële vernatting biedt kansen voor bijzondere 
landbouw.

Legenda kaart (rechts):
1 Nieuwe brug over de IJssel, bestemd voor de Krimpenerwaard om het 
gebied uit te kunnen
2 Tussenstop ( 1e fase waterberging)
3 Bergingsgebied ( 2e fase waterberging)
4 Overloop ventiel
5 → = enkel bestemd voor verkeer uit de bergingsgebieden
6 ← = enkel bestemd voor verkeer naar de bergingsgebieden toe
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B.III: Windenergie in de Krimpenerwaard: zie rechter pagina
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Wat is de opbrengst van verschillende typen 
windturbines? 

 
Inleiding 
Is in de gemeente Krimpenerwaard ruimte voor windturbines? De vereniging Waardstroom vindt van 
wel. Windmolens spelen een prominente rol in de geschiedenis van de Krimpenerwaard. Vroeger 
stonden er heel wat molens, deze zorgden voor de bemaling van de polders. De afgelopen 30 jaar is 
een nieuw type windmolen deel gaan uitmaken van het Nederlandse landschap: de moderne 
windturbine voor de productie van stroom. Omdat er veel verschillen typen windturbines zijn worden 
enkele groepen windturbines met elkaar vergeleken: kleine turbines, reguliere windturbines en grote 
windturbines. Met de ontwikkeling van windturbines kan gemeente Krimpenerwaard een bijdrage 
leveren aan de landelijke doelstelling voor de productie van duurzame 
energie. En de opbrengst kunnen ten goede komen aan de inwoners  
zelf. Hoeveel windturbines nodig zijn om het verbruik van de  inwoners  
van de Krimpenerwaard te verduurzamen wordt onderstaand 
beschreven.  
 
Kleine windturbines 
Er zijn kleine windturbines op de markt die geschikt zijn voor de 
productie van elektriciteit in een stedelijke omgeving. Het gaat om 
windturbines met een horizontale of verticale as met vaak beperkte 
afmetingen (enkele meters doorsnede en een as van enkele meters).  
Deze kleine windturbines hebben een vermogen van circa 0,1 kW tot 6 
kW. De opbrengst is in bijna alle gevallen minder dan het gemiddeld 
elektriciteitsverbruik van één huishouden (circa 3.300 kWh per jaar).  
 

Reguliere windturbines 
Vanaf begin van de eeuw werden in Nederland veel windturbines 
gebouwd met een ashoogte variërend van circa 50 m tot circa 80 m met 
een rotordiameter van circa 70 m tot circa 90 m. Om de opbrengst te 
maximaliseren wordt tegenwoordig 
steeds vaker gekozen voor grotere 
windturbines. Het komt echter nog 
steeds voor dat dit type wordt gebouwd 
of dat bestaande exemplaren worden 
vervangen. Het vermogen varieert van 
0,6 tot circa 3 MW. De bestaande 
windturbines in Waddinxveen (langs de 
A12) en in Lopik vallen in deze klasse.  

Grote windturbines 
Indien er ruimte beschikbaar is wordt tegenwoordig vaak gekozen voor de 

ontwikkeling van moderne, grote 
windturbines. Deze windturbines 
hebben een groter invloedsgebied 
voor wat betreft geluid en 
slagschaduw (circa 400 tot 600 m) 
maar hebben dan ook een veel 
hogere opbrengst. Op grotere 
hoogte waait het namelijk harder.  

Grote windturbines hebben een ashoogte van circa 80 m tot circa 120 m 
en een rotordiameter van circa 90 m tot circa 135 m.  
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Duurzame energie in Krimpenerwaard 
De vraag is met welke windturbines we als gemeente Krimpenerwaard een bijdrage kunnen leveren 
aan de landelijke doelstelling 16% in het jaar 2023 (en 14% duurzame energie in 2020 als tussendoel). 
Eerst volgen enkele cijfers over gemeente Krimpenerwaard. 
 

Gemeente Krimpenerwaard 
Inwoners  54.000 = 0,3 % van Nederland 
Huishoudens (hh) 24.500 2.2 inwoners/hh 
Elektriciteitsverbruik  81.000.000 kWh 3.300 kWh/hh (bron: cbs.nl) 
Oppervlakte 160 km2 0,4 % van Nederland 

 
 
Wanneer we uitgaan van de verduurzaming van het stroomverbruik van de huisho udens in de 
Krimpenerwaard volgens de nationale doelstelling zou 16% van wat we verbruiken duurzaam moeten 
worden geproduceerd. Dat komt neer op 16% x 81.000 MWh = circa 13.000 MWh.  
Onderstaand is weergegeven hoeveel windturbines of zonnepanelen nodig zijn om die hoeveelheid 
elektriciteit in de gemeente Krimpenerwaard zelf op te wekken met behulp van duurzame 
energiebronnen wind of zon. 
 

Kenmerk  Kleine 
windturbine 

Reguliere 
windturbine 

Grote 
windturbine 

Zonnepark 

Ashoogte 5 m 50 – 80 m 80 – 120 m - 
Rotordiameter 3 m 70 – 90 m 90 – 135 m - 
Hoogste punt 6,5 85 -125 m  125 - 200 m  - 
Voorbeeld - Lopik, 

Waddinxveen 
Giessenburg, 
Houten, 
Nieuwegein, 
Rotterdam 

- 

Vermogen 0,1 - 6 kW 2 MW* 3  MW** Circa 250 Wp  
per paneel 

Opbrengst per turbine 
(kWh) 

3.300 kWh 4.200.000 kWh 9.400.000 kWh 900.000 kWh  
(per ha)  

Aantal windturbines of 
opp. zonnepanelen 
nodig voor 16% 
doelstelling 
Krimpenerwaard 

3900 3 1,5 14 ha  
(= ongeveer 28 
voetbalvelden) 

 * rekenvoorbeeld: windturbine in Windpark Lopik  
** rekenvoorbeeld: windturbine in windpark Hartelbrug II in Rotterdam  
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B.IV: Een nieuwe dijk, een nieuw kanaal en bamboeplantage 

Evert van Dam (ondernemerskring Ouderkerk) en ik (Henk-Jan Collignon) zijn  
afgelopen oktober naar een bijeenkomst van het Hoogheemraadschap geweest 
met het thema KIJK, Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. Tijdens de bijeenkomst 
werd gesproken over de afgekeurde dijk en hoe we de overlast voor de bewoners en 
bedrijven zoveel mogelijk kunnen beperken. Het is best een ingewikkeld verhaal om 
de dijk voor de toekomst weer op orde te krijgen en vele studies zijn nu gaande, een 
ding staat vast dit gaat veel geld kosten. Na allerlei voorstellen en ideeën met elkaar 
geïnventariseerd te hebben werd ons nog een soort droomscenario gevraagd.

Over de dijk zijn vele verkeersbewegingen en wordt er ook door zwaar verkeer 
veelvuldig gebruik van de dijk gemaakt, er zijn weinig afritten die aansluiten op de 
N210, ( Ouderkerk en bij de Julianasluis zijn de enige mogelijkheden. (Schaapjeszijde 
is geen optie)

Het idee is een nieuwe polderdijk te bouwen vanaf Heuvelman  Hout tot aan 
Gouderak. Er zijn in  het verleden ook plannen geweest om dit kanaal te graven en 
het zou mooi evenwijdig aan de nieuw te vormen dijk kunnen lopen. Wij begrijpen 
dat dit veel impact(geneuzel) heeft en dat het enorm veel geld kost maar het zou ook 
zomaar een groot bedrag kunnen besparen en op termijn geld op kunnen brengen.

Het gebied tussen dat nieuwe kanaal en de bestaande dijk kan worden gebruikt als 
overloop in tijd van nood, of nu al als recreatieplas.  E.e.a betekent dat de woonwijk 
Lageweg ook moet worden beschermd maar dat spreekt voor zich.

De bestaande dijk moet nog wel aan gepast worden maar deze 6 km zou met minder 
ingrepen weer op peil kunnen worden gebracht, bewoners zijn dan niet genoodzaakt 
te verhuizen. Wellicht is er dan zelfs een mogelijkheid om een oeververbinding/ 
vluchtroute (Kortenoord Nieuwerkerk) te maken om aan te sluiten op de N219 en 

vervolgens de A20. Binnen de Krimpenerwaard zou er dan een aansluiting op de N210 
kunnen worden gerealiseerd.  Voor de scheepvaart is het een veel  gemakkelijkere 
doorvaart en ook ontstaat er een betere waterafvoer.

Verder pratend kwamen we toen op het idee om aan de andere kant van die dijk, als 
hierboven genoemd een recreatieplas te creëren, voorbeeld Down Under in Houten 
of de Wollebrand in Naaldwijk waarbij er diverse mogelijkheden tot recreatie 
mogelijk zijn, kabelwaterski, outdoorsporten, mountainbike parcours, atletiekbaan 
noem maar op. Misschien zelf gekoppeld aan een ecologisch vakantiepark/ hotel met 
een subtropisch zwemparadijs dat ook geopend is voor dagjesmensen. Hierdoor trek 
je toeristen naar de Krimpenerwaard en kunnen ze hier ook langere tijd verblijven.

We hebben onderstaande tekening bijgevoegd om e.e.a. te verduidelijken.
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wordt weer binnenkort hersteld. Nu wil het geval dat er naast STKL genoeg ruimte 
is om daar het speelderbos aan te leggen met daardoor de volgende voordelen: 
beter bereikbaar voor de jeugd, door de legging naast STKL is er automatisch 
een stukje toezicht, de onderhoudsploeg op STKL van vv Dilettant kan gelijk het 
onderhoud meenemen (zou kunnen opnemen in MOP van SVN), op STKL is al 
materiaal aanwezig voor het onderhoud, scholen zouden naar STKL kunnen komen 
voor natuureducatie in de kantine en vervolgens naar buiten voor de ervaring in 
de werkelijkheid, etc.

Een ander park dat wij beheren heet ‘Sportpark Weydehoeck Lekkerkerk’ (SWL) en 
ligt aan de noordkant van Lekkerkerk, richting het Loetbos. Dit sportpark zou op 
meerdere manieren verbonden kunnen worden met het Loetbos en projecten van 
de provincie die daar worden gepland. Zo wil het geval dat SWL o.a. het clubhuis is 
voor Wielerclub De Waardrenner. Deze club organiseert jaarlijks een Mountainbike 
tocht waar enkele honderden deelnemers op af komen. Nu gaat de provincie een 
mountainbikepad aanleggen en dit zou dus mooi kunnen worden verbonden met 
SWL zodat het clubhuis aldaar gebruikt kan worden, er gebruik gemaakt kan worden 
van de vrijwilligers van het park en tevens van de onderhoudsmaterialen daar. 

C.II: Trekpontje voor wandelaars (op verzoek 
van Nelleke Rosman)
Een van de spreekuurbezoekers was 
Nelleke Rosman. Zij wandelt graag in de 
Krimpenerwaard en een van de dingen waar 
zij tegenaan loopt, ligt in de buurt van punt 18 
(zie afbeelding). Hier ligt een watertje bij de 
Berkenwoudse Boezem waar je als wandelaar 
een flink stuk voor moet omlopen. De 
suggestie van mevrouw Rosman was om hier 
een klein trekpontje te maken. Dat is handig 
voor de wandelaars én een leuk recreatiepunt. 

C.  SPORT EN RECREATIE

C.I: Combinatie (nieuwe) faciliteiten overheden met bestaande sportparken

Gedurende mijn werk voor stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek (SVN) heb 
ik meerdere keren te maken gehad met de provincie. Ik heb dan ook vele malen 
geprobeerd om via verschillende mensen er voor te zorgen dat de projecten van de 
provincie (bijvoorbeeld Kwaliteitsimpuls Krimpenerhout) geïntegreerd worden met 
faciliteiten van de gemeente K’waard (onder beheer van SVN). Het idee hierbij is om 
te zorgen voor o.a. kosten besparing, betrokkenheid lokale bevolking, intensivering 
gebruik voor beide, etc. 

Eén van de sportparken die wij beheren heet ‘Sportpark Tiendweg Krimpen a/d 
Lek’ (STKL) en bevindt zich tussen de kern Krimpen a/d Lek en het natuurgebied 
Krimpenerhout. Wij zijn bezig op STKL om het park meer multifunctioneel te maken 
en de kleedruimte uit te breiden. Als onderdeel daarvan zou het een kleine moeite 
zijn om iets aan te passen (of soms zelfs zonder aanpassen), bijvoorbeeld:

•	 Toiletten beschikbaar stellen voor mensen die willen gaan recreëren, in welke 
vorm dan ook, in de Krimpenerhout. 

•	 De meeste weekeinden is de kantine op STKL open en kunnen mensen, individueel 
of groep, hiervan gebruik maken en dit als begin- of eindpunt gebruiken.

•	 Op STKL is meer dan voldoende ruimte om fietsen te stallen. Mensen zouden dus 
op de fiets naar STKL kunnen gaan en vervolgens het Krimpenerhout in gaan.

•	 Gedurende de dag zou STKL kunnen worden gebruikt door scholen als een soort 
natuureducatiepunt. Er zou dus een klas van een school op de fiets (of anders) 
naar STKL kunnen gaan, daarbinnen voorlichting krijgen over allerlei zaken 
gerelateerd aan de natuur en vervolgens zo het Krimpenerhout inlopen om het 
daar te ervaren in de werkelijkheid. 

•	 De provincie heeft een speelderbos aangelegd. Het is nu te ver van de kern 
verwijderd en wordt te weinig gebruikt. Het is nu zelfs een beetje vervallen en 
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C.III: CrimpenerArena, een multifunctioneel sport en evenementencomplex

De Krimpenerwaard is een gebied waar alles door de eeuwen heen rustig 
voortkabbelde. Dat heeft te maken met het feit dat men historisch gezien min of meer 
op zichzelf was aangewezen. De aanleg van de Algerabrug heeft daar verandering in 
gebracht. De meeste kernen en met name Krimpen aan den IJssel zijn fors geroeid. 
Maar de cultuurhistorische waarde van het waardlandschap is (gelukkig) nauwelijks 
aan verandering onderhevig geweest. Deze waarde bestaat vooral uit een historisch 
gegroeide landschappelijke structuur.
Het is geen toeval dat dit landschap de bakermat vormt van een andere typisch 
Hollandse diepgewortelde cultuur: de schaatssport. In dit grootste aaneengesloten 
slagenlandschap ter wereld wordt namelijk van oudsher geschaatst. De 
klimaatverandering ten spijt trekt de Krimpenerwaard in de winter grote aantallen 
schaatsers vanuit de regio en van ver daarbuiten. 
Deze sport sluit perfect aan bij begrippen als eigenheid, authenticiteit en hoge 
belevingswaarde. Het kan daarom waarlijk als cultureel erfgoed bestempeld 
worden. Als zodanig moet dit gekoesterd worden en mag daarom niet ontbreken in 
de structuurvisie. De 13 lokale schaatsverenigingen en de schaatstrainingsvereniging 
Lekstreek spelen een belangrijke rol in de instandhouding van de schaatscultuur.

De Lekstreek is een vereniging van ongeveer 550 leden, met 50 trainers en 
begeleiders, die zonder een cent vergoeding op hoog niveau zowel prestatief als 
recreatief, trainingen en wedstrijden faciliteren voor leden in de leeftijd van 8 en 
88 jaar. Vacatures in het bestuur worden zonder moeite ingevuld. De Lekstreek 
bestaat meer dan 50 jaar en heeft nimmer een beroep gedaan op de subsidiepot 
van voormalige en huidige gemeenten

De Krimpenerwaard heeft mede dankzij de Lekstreek een grote schaatsstatus 
opgebouwd en bouwt daar nog steeds aan, gezien de recente successen van Erik 
Jan Kooiman, Hein Otterspeer, Patrick Roest, Remco Schouten, Jesse Stam en eerder 

Jan en Ineke Kooiman, Hein Vergeer en Leo Visser. Allen hier geboren en getogen. 
De Europese- en Wereldtitels van masters zoals Jaap Bitter en Frans Rietveld mogen 
ook niet onvermeld blijven.

Zonder twijfel zijn zij allen het product van de schaatscultuur in de Krimpenerwaard 
en inspireren op hun beurt weer anderen, met name de jeugd.
De huidige en enige trainingsmogelijkheid voor de Lekstreek is de 400 meter-
kunstijsbaan De Uithof in Den Haag. Dat is de enige permanente halfoverdekte 400 
meter-kunstijsbaan in het uiterst dichtbevolkte Zuid-Holland. Dit steekt schril af 
tegen 3 banen in Noord-Brabant, 4 banen in Noord-Holland, 2 banen in Friesland, 2 
banen in Gelderland en verder nog banen in Utrecht, Drenthe, Groningen, Flevoland 
en Limburg. In Flevoland is ook nog een 3 km lange openlucht kunstijsbaan. 
Sinds enkele jaren kan er ´s winters weliswaar gedurende de maanden december - 
februari op een overdekte 400 m kunstijsbaan in Rotterdam geschaatst worden. Door 
de korte openingsperiode en wegens zijn beperkte afmetingen is deze baan echter 
niet geschikt voor wedstrijden. Bovendien heeft deze baan een tijdelijk karakter.

Een bezoek aan De Uithof met openbaar vervoer is ondoenlijk, temeer daar trainingen 
en wedstrijden op ijsbanen zich hoofdzakelijk in de zeer vroege ochtend- en zeer 
late avonduren afspelen (zgn. daluren). Dit vormt een zware belasting voor het tijd- 
en geldbudget van schaatsers, trainers en begeleiders. Voor minder draagkrachtige 
gezinnen en individuen is dat zelfs een showstopper.
Maar niet in de laatste plaats, staan al die autoritten vooral op gespannen voet met 
de tegenwoordige opvattingen over hoe we dienen om te gaan met het milieu. 

Alles overziend pleit dit voor de aanleg van een 400 m overdekte kunstijsbaan in de 
Krimpenerwaard. Anders dan de meeste bestaande kunstijsbaancomplexen is het uit 
oogpunt van exploiteerbaarheid profijtelijk om voor een multifunctioneel complex 
te kiezen. Buiten het schaatsseizoen kan het dan benut worden voor beurzen, 
tentoonstellingen, evenementen etc.
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Dit werd mij medegedeeld na de opdracht voor een officiële architecten tekening 
met hoogtelijnen van de dijk (zie onderstaande afbeelding). Na een jaar contact met 
de gemeente hoorde ik in januari dat een bestemmingplan wijziging nog ongeveer 
vijf jaar gaat duren en veel geld kost. Men vond mijn aanvraag erg ingewikkeld omdat 
ik eerst bij de afdeling Recreatie had moeten informeren. Ook was er onzekerheid 
over mijn budget. Bij de firma Sustainer Homes (https://www.sustainerhomes.nl/
projecten/het-rabo-groenhuis/) kan men voor ongeveer 250.000 euro voor mij een 
huis met een Rustpunt en helofytenfilter bouwen.

Het behoeft geen betoog dat het ontwerp van een dergelijk complex zal 
worden afgestemd op de meest innovatieve mogelijkheden op het gebied van 
energievoorziening, zoals zonnecollectoren en aardwarmte. 
Behalve als krachtige impuls voor een vitaal woon- en leefmilieu, biedt deze majeure 
publiekstrekker tal van kansen om de Krimpenerwaard (inter)nationaal op de kaart 
te krijgen. 

C.IV: Rustpunten en waterzuivering
Heel graag fiets ik door de Krimpenerwaard. Wel is het jammer dat er weinig 
gelegenheden zijn om naar het toilet te gaan. In het oosten van het land zijn er 
veel Rustpunten (zie: https://www.rustpunt.nu/). Eenvoudige voorzieningen met 
openbare toiletten en gelegenheid om zelf iets te drinken te nemen. Ook vind je er 
folders met routes en toeristische plaatsen om te bezoeken. Het is geen concurrentie 
voor de aanwezige horeca. Zij kunnen ook folders met lunch of diner aanbiedingen 
plaatsen. Voor de gemeente is het niet kostbaar. Een kleine stimulans kan mensen 
vooral in het buitengebied stimuleren om zo’n Rustpunt aan te leggen.

Om zoiets in mijn huis te maken leek mij wel wat. Ik houd van gezelligheid. We hadden 
vroeger een Gallery waar soms 100 mensen per tentoonstelling naar kwamen kijken. 
Een huis waarin ik zoiets kan realiseren wil ik graag laten bouwen aan het begin van 
de Burgemeester van der Willigenstraat, hoek Voorstraat. Het is aan de rand van 
Lekkerkerk aan een fietsroute. Ook wandelen er veel mensen een rondje langs de 
Voorstraat. Het ligt enkele tientallen meters van het dierenparkje van de Oosterhof.

Het tweede onderwerp gaat over waterzuivering. ’s Zomers is het fijn om in de 
surfplas te zwemmen. Alleen is het water in de zomer zo vol met blauwalg dat het 
wordt afgeraden. 
Ook dat wilde ik bij mijn te bouwen huis laten zien. Hoe water op een heel natuurlijke 
manier uitstekend gereinigd kan worden met behulp van een helofytenfilter. De 
gemeente Dordrecht werkt daar ook mee. De kavel die ik op het oog heb heeft nog 
geen bestemmingsplan. 
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C.V: Crimpenerbergh, een multifunctioneel uitkijkpunt 
Zonder te pretenderen volledig te zijn, beschrijft dit document een optie voor 
optimalisatie van de Strategische Visie van de gemeente Krimpenerwaard en 
Krimpen aan den IJssel. Het is primair gericht op toerisme, maar raakt vrijwel alle 
thema’s die in de visie behandeld worden. 

Het thema economie en werk beschrijft de kansen voor toerisme. De Krimpenerwaard 
ontbeert een grote attractieve publiekstrekker. Toeristen worden nu gelokt door tal van 
kleinschalige attracties, waarbij bovendien opvalt dat die weinig aantrekkingskracht 
op de jongere generatie uitoefent. 
Hoewel de onschatbare schoonheid van het waardlandschap uniek is te noemen, 
is die aantrekkingskracht nooit voldoende gebleken om toerisme grootschalig te 
ontwikkelen. In een oppervlakkige vergelijking met andersoortige landschappen 
valt op dat, hoe vreemd het ook moge klinken, de beleving van het platteland juist 
beperkt wordt door zijn eigen vlakheid. Het landschap wordt namelijk waargenomen 
als 2D-beeld. Kijkend over de weilanden vanuit een maaiveldperspectief, toont 
hoofdzakelijk een groen deken met hier en daar bosschages en gebouwen. Weliswaar 
een prachtig beeld, maar vele, vele details zijn onzichtbaar.

Een berglandschap daarentegen, toont een derde dimensie: hoogteverschil. Vanuit 
een hoog perspectief ontstaat een 3D beeld van een totaal ander orde. Indien het 
waardlandschap vanuit eenzelfde perspectief aanschouwd kan worden, ontstaat een 
beeld wat exponentieel mooier is. Een goed voorbeeld toont een drone-opname van 
de Krimpenerwaard. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=OTsBGpsPSV0. 

De drone-techniek toont weliswaar het perspectief op hoogte, maar de beelden 
zijn uitsluitend langs elektronische weg waarneembaar en lijkt veel op het bekijken 
van vakantiefoto’s: schitterend, maar het ultieme beeld is toch de werkelijkheid. 
Hoogte (andersom: diepte) fascineert mensen van oudsher. Bij het ontbreken van 
natuurlijke hoogten, worden deze kunstmatig gecreëerd door hoge constructies, 
zoals uitzichttorens en woongebouwen. Daarbij geldt doorgaans: hoe hoger het 

perspectief, hoe hoger de prijs om daar gebruik van te mogen maken. Soms is het 
gratis, maar dan wordt het geld verdiend in de omgeving.

Uitzicht blijkt een uitstekend middel om toeristen te trekken, want zeer veel 
toeristische attracties zijn voorzien van één of meerdere uitzichtpunten. Om 
de schoonheid van de Krimpenerwaard vanuit dat perspectief te bekijken, zou 
natuurlijk een Euromast-achtige constructie gebouwd kunnen worden. Het nadeel 
van een uitzichttoren is echter dat het maar geschikt is voor enkele functies, zoals 
een uitkijkplatform en soms een restaurant. Bovendien kan het door zijn strakke 
vormen een storend element vormen in het landschap.

Daarom richt deze optie zich op een kunstmatige heuvel. Mits goed gefaciliteerd, kan 
dit een majeure attractie vormen. Eenmaal in de Krimpenerwaard, kan de aandacht 
van toegestroomde bezoekers getrokken worden naar andere, bestaande attracties. 

Crimpenerbergh
Volgens verwachting zal een verheven multifunctioneel uitkijkpunt in de 
Krimpenerwaard een verrijking zijn voor toeristen en eigen inwoners. Om dit goed in 
het landschap te laten passen is gekozen voor een heuvelvorm. Langs de Lek liggen van 
nature al rivierduinen of donken. Deze heuvel is in feite een uit de kluiten gewassen 
rivierduin. Bovendien biedt een heuvel heel veel meer gebruiksmogelijkheden dan 
een toren. 
N.B.: natuurlijk is een oplossing denkbaar van een kantoor- en/of woontoren, maar 
dergelijke gebouwen harmoniëren slecht met het mooie landschap. Voorts is het nog 
maar de vraag of zo’n constructie zich gemakkelijk laat combineren met toerisme. 

Bouwmateriaal
Het meest voor de hand liggende materiaal om de heuvel uit op te bouwen is een 
kern van zand. Het is relatief goedkoop en gemakkelijk over de rivier aan te voeren 
zodat er geen belasting bestaat op het bestaande wegennet. Het oppervlak kan 
afgedekt worden met een grondsoort welke bij de gewenste begroeiing hoort.
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Daarnaast is het uitermate geschikt voor: fietsen/wielrennen, mountainbiken, 
wandelen, parapenten, tubing, langlaufen, skiën, paardrijden, etc. Het is ook een 
uitstekende vestigingslocatie voor een buitensportcentrum. Op de (zuid)helling 
kunnen zonnecollectoren worden geplaatst.

Economie/toerisme
Zoals eerder verwoord, zal de Crimpenerbergh aantrekkingskracht uitoefenen op 
toeristen en bevolking. Om dit optimaal te benutten moet dit geen doel worden op 
zich, maar moeten er win/win-koppelingen gemaakt worden met het bestaande en 
nog te ontwikkelen toeristische vlak, zowel in de Krimpenerwaard als daarbuiten. 
Het aanleggen van kunstmatig heuvels is al zeer oud. Maar er bestaan in de wereld 
ook nieuwe initiatieven voor de aanleg van kunstmatige bergen. Een ontwikkeling 
waarin het Nederlandse bedrijfsleven een vitale rol zou kunnen spelen. Als zodanig 
kan er van de Crimpenerbergh een voorbeeldfunctie uitgaan. 

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid speelt een belangrijke rol. Dit zou goeddeels kunnen over de 
aan te leggen Deltadijk en over het water van de Lek. Een goed functioneren is 
vanzelfsprekend afhankelijk van aanleg van infrastructuur, zoals aanlegsteiger in de 
rivier, parkeren, etc. 
Door ligging aan de Lek kan een bezoek bijvoorbeeld deel uitmaken van riviercruises. 
Maar ook toeristen aan de wereldberoemde molens van Kinderdijk kunnen via 
de waterbus hun trip uitbreiden. Voor toeristen die bijvoorbeeld Rotterdam, 
Schoonhoven en Gouda bezoeken, wordt het aantrekkelijk hun spoor te verleggen/
verlengen naar de Krimpenerwaard.

Locatie
De exacte locatiekeuze is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals ruimtelijke 
factoren en wensen van financiers, maar vooral voor het functioneren als toeristische 
attractie. Een ligging aan de rechteroever van de Lek geniet de voorkeur. 
Strategische afwegingen spelen ook een rol. De twee primaire toegangspoorten tot 

Indicatieve afmetingen en vorm
De afmetingen worden bepaald door functionele gebruiksdoeleinden en de kosten 
van aanleg en onderhoud. De vorm zal vooral een natuurlijke uitstraling hebben. 
Er zal hierbij een onderling evenwicht gezocht moeten worden tussen afmetingen 
en aanlegkosten. Met inachtneming van overige eisen, kunnen deze afmetingen en 
vorm worden aangepast. Voor de beeldvorming zijn hierna een aantal indicatieve 
hoofdafmetingen aangegeven.
•	 Voor uitzichtdoeleinden is hoogte belangrijk. Voorlopig wordt de indicatieve 

kruinhoogte gesteld op 50 meter boven NAP. Ter vergelijking: dit is ongeveer gelijk 
aan de gemiddelde kerktorenhoogte in de Krimpenerwaard.

•	 Kruinafmetingen ca. 50 x 50 meter.
•	 De hellingen kunnen variëren van circa 1:3 tot 1:10. Het eerste geval leidt dat 

tot een bodembeslag van ca. 350 x 350 meter. Het tweede geval tot 1050 x 1050 
meter. 

Om het geheel goed te funderen zal voordien een bodemverbetering gemaakt 
worden door de slappe bodemlagen ter plekke te vervangen door zand, waardoor 
de heuvel op de draagkrachtige laag rust. Een en ander is afhankelijk van een 
geotechnisch onderzoek.
In technisch opzicht verschilt de aanleg van de heuvel niet veel met die van de 
Deltadijk. Afhankelijk van de locatie kan hij constructief ook deel uitmaken van de 
Deltadijk. Koppeling van de werkzaamheden ligt daarom voor de hand. 

Gebruiksdoelen
Behalve een uitzichtfunctie kan de heuvel dienen voor tal van andere functies, zoals: 
hotel/restaurantlocatie, (luxe) woningbouw. Door de aanleg van hoogwaardige 
zettingsarme bouwgrond is de toekomst gevrijwaard van kostbare consequenties 
van bodemdaling. 
Voorts zou in het grondlichaam een (al dan niet overdekte) komvormige arena 
gemaakt kunnen worden voor optredens en evenementen (zoals een periodieke 
Krimpenerwaard Fair).

191STRATEGISCHE VISIE KRIMPENERWAARD



de Krimpenerwaard zijn de Algerabrug in het westen en de Gouderaksebrug in het 
noorden. Bij een ligging in het westen van de Krimpenerwaard, zullen toeristen uit het 
Rotterdamse niet snel spontaan verder reizen. Bij een ligging verder naar het oosten 
zullen bezoekers via de twee toegangspoorten door de gehele Krimpenerwaard 
worden gelokt, waarvan andere attracties kunnen profiteren.

Conclusie
De Crimpenerbergh vormt een belangrijke versterking van de vitaliteit van de 
regio Krimpenerwaard. Afhankelijk van locatie en uitvoeringsvorm liggen er tal van 
meekoppelkansen tussen meerdere thema’s zoals:
•	 multifunctionele klimaatdijk
•	 economie/toerisme/recreatie
•	 bodemdaling
•	 woningbouw
•	 openbaar vervoer
•	 natuurontwikkeling
•	 energiewinning

Deze meekoppelkansen dienen niet alleen de koppeling van geldstromen ter 
realisering van het project maar, minstens zo belangrijk, ook het functioneel gebruik. 
Daarnaast zijn er volop kansen voor doorontwikkeling, zelfs na initiële aanleg.

D. Overig 

D.I.: Probleemanalyse Werkgroep Gouda – Krimpenerwaard 

De probleemanalyse van de Werkgroep Gouda – Krimpenerwaard ziet er als volgt 
uit. De vijf grootste problemen van de Krimpenerwaard zijn:
•	 Wegvallen van de economische basis van het gebied door (per saldo) de 

neerwaartse tendens in de traditionele melkveehouderij
•	 Bodemdaling door veenverbranding veroorzaakt door te diepe ontwatering en 

overbemesting door niet-duurzame agrarische bedrijfsvoering
•	 De aftakeling van de biodiversiteit buiten de reservaatsgebieden
•	 Krimp van de bevolking en verschraling van de voorzieningen in de Krimpenerwaard. 

Onvoldoende mee-profiteren van de economische vitaliteit van de Randstad.
•	 Nog te geringe toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid van grote delen van 

de Krimpenerwaard, met name in het gebied direct ten zuiden van Gouda.
De Krimpenerwaard is dus dringend aan een transitie toe. Op hoofdlijnen ziet die er 
als volgt uit:

1. Het verleggen van de accenten in de Krimpenerwaard van in hoofdzaak traditioneel 
agrarisch naar natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie. Dat betekent niet 
dat de melkveehouderij uit de Krimpenerwaard verdwijnt, maar dat zij wel onder 
andere randvoorwaarden gaat opereren.  Met meer respect voor de biodiversiteit 
in het bijzonder voor weidevogels, kleinschaliger, met kruidenrijke graslanden, en 
bij voorkeur biologisch. Met de beschermde streeknamen Groene Hartkaas en 
Stolwijker weet de agrariër meerwaarde aan diens rauwmelkse kaas toe te voegen.
Met Stichting Het Zuid-Hollands, Vogelbescherming, agrarische natuurvereniging 
De Weidehof en de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard wordt een 
zuivelcoöperatie gevormd die op een verbeterde logistiek voor biologische melk 
meelift bij FrieslandCampina en daar dus ook een betere prijs voor bedingt. Die 
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landschap. Onwillige agrariërs vinden  de sterke hand van de overheid tegenover 
zich. Op onteigenen van langgerekte stroken land voor het ontwikkelen van nieuwe 
recreatieve verbindingen rust niet langer een taboe.

4. Door de natuur-inclusieve manier van melkveehouden wordt de negatieve impact 
op bodem en waterkwantiteitsbeheer gemitigeerd. Provincie en Hoogheemraadschap 
Schieland en de Krimpenerwaard hanteren voortaan het beleid “functie volgt peil” 
en niet omgekeerd, zoals nu het geval is.

5. Door de rol van “Central Park” op zich te nemen, met name voor de Rotterdamse 
regio en in iets mindere mate voor de Haagse en Utrechtse regio, wordt de 
Krimpenerwaard weer een aantrekkelijk woonmilieu. De krimp kan hierdoor tot staan 
worden gebracht. De Krimpenerwaard krijgt, met name in de spits, een uitstekend 
stelsel van OV-verbindingen met metrostation Capelsebrug en met station Gouda. 
de provincie houdt fietspad F439 Goverwellebrug - Beijersche Bocht nog even op de 
kaart. Ons streven naar een fietsverbinding tussen Gouda Oost en de Krimpenerwaard 
is dus nog niet helemaal tevergeefs.

Ook verbindingen over het water, via de Hollandsche IJssel en de Lek, worden 
gerealiseerd c.q. verbeterd. De Rotterdamse metro vanuit Capelle – De Terp maakt 
de oversteek naar Krimpen aan den IJssel. Daar komt het OV-transferium van 
de Krimpenerwaard, tijdens werkdagen voor forensen, tevens te gebruiken als 
toeristisch overstappunt (TOP) in het weekend, in vakanties en op feestdagen.

meerwaarde wordt verhoogd door het duurzame imago van de productiewijze, 
zonder bijvoederen met geïmporteerde Braziliaanse soja. Voorts spant de gemeente 
Krimpenerwaard zich in om bij de provincie en evt. omliggende stedelijke gemeenten 
een eerlijke vergoeding te verkrijgen voor de groene diensten van agrariërs ten 
aanzien van natuur, landschap en recreatie. Op die manier ontstaat voor individuele 
agrariërs een sluitend business model.
De landwinkel van Van Drunen aan de Gouderakse Tiendweg pal ten westen van de 
N207 is een goed voorbeeld hoe een ondernemende agrariër nut kan hebben van de 
nabije stad. Zijn winkel annex paardenpension loopt als een tierelier;

2. Agrarische ondernemers die vast willen houden aan “traditionele” melkveehouderij, 
kunnen dat desnoods nog in het zuiden van de Krimpenerwaard doen, globaal 
tussen de N210 en de Lek. Dat gebied kan evt.  transformeren naar “world market 
dairy”: grootschalig, intensief en met high-tech. Maar dat betekent ook diep 
ontwaterd en toeristisch weinig aantrekkelijk. Het gebied Krimpen - Schoonhoven 
bevat echter genoeg waarden bevat om niet geofferd te worden aan agro-industriele 
melkveehouderij. Wel onderkennen wij dat er in dit gebied ruilverkaveling is geweest 
en dat bedrijven met een meer dan gemiddelde schaalgrootte hier het minst schade 
aanrichten. 

3. De Krimpenerwaard wordt veel gastvrijer richting de recreant. Toerisme in de 
Krimpenerwaard kan worden gestimuleerd via samenwerking met Gouda (als 
marktplaats en toeristische trekpleister die ook veel buitenlandse bezoekers trekt): 
via boerenkaasroutes die gefietst, gewandeld en gevaren kunnen worden, complete 
arrangementen voor daguitstapjes individueel en met gezelschappen, “cheese 
experiences” op de boerderij, B&B op het platteland en andere kleinschalige 
verblijfrecreatie. Via gebiedscoöperaties kunnen burgers uit de naburige woonkernen 
ook serieus meedenken met (agrarische) ondernemers over echt “profiteren” van 
recreatie en landschap. Onderzocht kan worden of er naast bestaande routes nieuwe 
gemaakt kunnen worden, met name in intensief landbouwgebied. Dat zijn dan grote 
en kleinere rondje die gelegenheid geven tot het genieten van de openheid van het 
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Historie
Uit prehistorische tijden zijn wat vondsten met onduidelijke herkomst bekend, en 
ook een paar Romeinse vondsten duiden op doortrekken, niet op bewoning. 
In de vroegste vermeldingen wordt het gebied omschreven als een moerasbos (o.a. 
nog zichtbaar in de plaatsnaam Berkenwoude) op min of meer bolvormige veen, wat 
afwaterde naar de rivieren. Het veen lag toen 2 tot 4,5 meter hoger dan vandaag. 
Het veenriviertje de Loet liep vanuit het midden westwaarts af. Aan de zuidzijde had 
de Lek klei op het dikke veenpakket afgezet. 
Zo’n 1000 jaar geleden tot in de late middeleeuwen begon men met de ontginning, 
loodrecht op de bestaande waterlopen aan de buitenzijde. Vanaf deze tijd werden 
ook de eerste dijken langs de rivieren gelegd. Het land werd uitgegeven volgens 
een ‘cope’, een overeenkomst tussen landeigenaar en ontginners. Hierin werden de 
afmetingen volgens een bepaalde standaardmaat overeengekomen, maar ook de 
hoogte van de opbrengst die de heer als vergoeding kreeg. Zo ontstonden ‘hoeven’ 
waarop agrarische bedrijfsvoering mogelijk was. 
Tussen de hoeven groef men met de hand evenwijdige sloten uit. De diepte van 
de percelen werd afgesloten met een bredere watergang, een wetering. Daarachter 
wierp men een kade op om het water van nog niet ontgonnen veengebied buiten te 
houden. Deze kade was het begin van de volgende rij uit te geven percelen, verder 
naar het midden van de waard. 
Een nieuw ontgonnen, door kaden omgeven gebied was een polder die een naam 
kreeg zoals polder Middelblok, polder Schuwacht, polder Bovenkerk enz. 
Langs dijken en kaden ontstonden bewoningslinten. Waar ontginningen elkaar aan 
de achterzijde raakten, ontstond een zogenaamde ‘dubbele buurt’, met een brede 
wetering in het midden en begaanbare kaden aan weerszijde. 
Roerige tijden
De Krimpenerwaard kent een turbulente geschiedenis. Het proces van ontginning 
nam meer dan vijf eeuwen in beslag. Door de vele oorlogen en regionale twisten, 
maar ook door grote stormen, ontstond soms decennia lang vertraging vanwege 
dijkdoorbraken waarbij het gebied weer geheel of gedeeltelijk onder water kwam 

te staan. Boerenbelangen als hooioogst en hennepteelt telden absoluut niet mee 
in tijden van oorlog, integendeel. Vaak werden boeren gedwongen om zelf mee te 
vechten of soldaten onderdak en voedsel te verschaffen. 
Het ‘dijkdoorsteken’ werd nogal eens aangewend om het oprukken van de vijand te 
vertragen, maar ook ter verdediging om de economische waarde van het gebied te 
verlagen waardoor het voor een agressor minder interessant werd. De plaatsen waar 
dijken doorbraken worden gemarkeerd door ‘wielen’ of ‘walen’, diepe watergaten 
veroorzaakt door uitspoeling van het kolkende rivierwater. Bij herstel van de dijk kon 
een wiel of waal zowel binnen- als buitendijks komen te liggen. Buitendijkse walen 
konden dienen als haven. 
Enkele invloedrijke gebeurtenissen en begrippen uit de vaderlandse geschiedenis:
•	 de St. Elisabethsvloed uit 1421; 
•	 de Hoekse en Kabeljauwse twisten die bijna de gehele vijftiende eeuw duurden, 

en waarin hoofdrolspelers als Jacoba van Beieren en Filips de Goede ook in de 
Krimpenerwaard hun rechten op o.a. het graafschap Holland uitvochten; 

•	 de Beeldenstorm van 1566 waarin de vervolgde protestanten hun woede uitten 
met extreme vernielingen aan Rooms-katholiek erfgoed. Ook bijvoorbeeld 
Haastrecht ontkwam niet aan het geweld. Dit werd gewroken vanaf 1568 door

•	 de 80-jarige oorlog met belegeringen door Spanje van Schoonhoven en 
Krimpen aan de Lek , waarin ook de Watergeuzen zich o.a. in Schoonhoven (met 
brandstichting) en Haastrecht (met plunderingen) misdroegen; 

•	 de Hollandse Waterlinie, een strook landerijen tussen de toenmalige Zuiderzee 
en de Merwede (de huidige Lek), die onder water gezet kon worden om de 
Hollandse en Zeeuwse gewesten te beschermen tegen een oprukkende vijand 
vanuit het oosten of zuiden. Op tussengelegen hogere gebieden kwamen 
verdedigingswerken, zoals de Koeneschans en vestingen, zoals Schoonhoven; 

•	 de aanhouding in Bonrepas in 1787 van Wilhelmina van Pruisen, echtgenote 
van stadhouder Willem de Vijfde, door niet-Oranje gezinde patriotten die haar 
terugstuurden naar Nijmegen en die een oorlog met Pruisen tot gevolg had;

•	 de Franse bezetting door Napoleon, die in Schoonhoven bijna dagelijks gejojo 
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panden in diverse stijlen zijn opgetrokken onder veelal rieten daken en laten de 
welvaart zien van het agrarisch bedrijf vanaf de 17e eeuw. Een groot aantal van deze 
monumentale panden is inmiddels niet meer actief in gebruik als melkveehouderij, 
maar dient als ‘woonboerderij’ met een zee van ruimte en groen eromheen. 
In de loop der tijden werd aan de buurtschappen hun zelfstandigheid ontnomen 
en werden ze onderdeel van de diverse gemeenten. De huidige bebouwing langs 
tiendwegen en weteringen vond pas in de latere periode van de 20e eeuw plaats.
 
2. Streekdorpen 
Hiertoe rekenen we de huidige kernen Stolwijk en Berkenwoude, beide gelegen 
midden in de ontwikkelingsgebieden van de waard volgens het geschetste cope-
systeem. Van de oudste bebouwingslagen is niets meer terug te vinden.
- Stolwijk. 
De scheefstaande toren van de NH-kerk in Stolwijk is van alle kanten een markant 
herkenningspunt en laat zien dat bouwen op veen tot flinke verzakking kan leiden. 
Inmiddels is de toren uit 1501 die meer dan 85 cm uit het lood staat, gestut. Onder 
de monumenten worden verder diverse eeuwenoude boerderijen geschaard, en drie 
kenmerkende ophaalbruggen uit 1888 die toegang verschaffen tot buurtschappen. 
In de langgerekte buurtschappen (zie hierboven) bevinden zich vele monumentale 
boerderijen met de diverse bouwstijlen en kenmerken uit verschillende perioden. 
De eerste bebouwing langs de Tentweg naar het zuiden en de Goudseweg naar 
het noorden dateert van de 18e eeuw. Het Nutriciagebouw aan de Tentweg en de 
gevel van het voormalige Coöperatiegebouw zijn monumenten die herinneren aan 
voormalige bedrijvigheid. 
Stolwijk of ‘Stolk’ is qua oppervlakte de meest uitgebreide kern vanwege de vele 
langgerekte buurtschappen die ertoe behoren. 
Al eeuwen wordt op Stolkse bedrijven boerenkaas gemaakt volgens een streng 
bewaard familierecept. In de bloeitijd waren 120 van de 150 agrariërs zelfkazende 
boeren, vandaar de bijnaam kaasbraaiers (=kaasbereiders). De kazen werden 
vervoerd in een schouw op de Stolwijksevaart, door de Stolwijkersluis naar Gouda, 
en aldaar verhandeld op de donderdagse kaasmarkt. Het misverstand dat Goudse 

van het stadsbestuur inhield tussen ‘Oranje boven’ inclusief vlagvertoon, en het 
‘Vryheid, Gelykheid en Broedersschap’ wat de Fransen meebrachten en wat werd 
ondersteund door de patriotten. De bezetting  eindeigde in 1813; 

•	 volgens de legende heeft Napoleon op een doortocht in 1811 in Bonrepas gegeten, 
en had hij hier een ‘bon repas’, een ‘goede maaltijd’. 

Nederzettingen
Er ontstonden verschillende typen nederzettingen in de Krimpenerwaard.
1.	Buurtschappen, de hierboven genoemde lintbebouwing met boerderijen. 
2.	Deze vorm van bebouwing heeft zich op geschikte plaatsen verdicht tot 

streekdorpen.
3.	Donkdorpen, gebouwd op een natuurlijke zandrug die tot (vlak) boven het veen 

uitsteekt.
4.	Dijkdorpen, waar door de ligging aan de rivieren ook niet-agrarische nijverheid 

kon plaatsvinden.
5.	Vestingsteden op een strategische plaats. 

1. Buurtschappen 
Hiertoe behoren bijvoorbeeld Bovenberg en Benedenberg, waarbij de ‘berg’ 
de donk is waarop de kern van Bergambacht is gebouwd. Zo kennen we ook 
Bovenkerk en Benedenkerk, waarbij de kerk van Stolwijk naamgever is. ‘Boven’ 
en ‘beneden’ verwijst naar de rivieren: stroomopwaarts is ‘boven’, ‘beneden’ is de 
stroomafwaartse richting van de rivieren gerekend vanaf donk of kerk. Verder kennen 
we nog buurtschappen als Kadijk, Tussenlanen, Schoonouwen, Bilwijk, Benedenheul, 
Beijersche, Achterbroek, Zuidbroek, Oudeland, IJssellaan en Lageweg, en langs de 
dijken bijvoorbeeld Oost en West Vlisterdijk, Bonrepas, Stolwijkersluis, De Hem, 
Bergstoep, Schuwacht en Opperduit. Veel kleine buurtschappen zijn opgegaan in de 
bebouwing van huidige kernen, maar zijn nog herkenbaar aan de straatnamen: De 
Noord, Dijklaan, Boveneind enz. 
Een tour langs de buurtschappen in het buitengebied geeft een goede indruk van 
de bloeiende veeteelt c.q. melkveehouderij van de afgelopen eeuwen. Prachtige 
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kaas uit Gouda komt, is hier geboren. Alle verhandelde kaas kwam uit de regio, 
ook van buiten de Krimpenerwaard. De kaas uit Stolwijk kreeg wereldfaam en nam 
onder de naam Goudse kaas alle kazen van dezelfde vorm mee op zijn zegetocht. 
De benaming ‘Stolwijkse kaas’ wordt nu ook wel gebruikt, maar is alleen bij echte 
liefhebbers bekend. 
Inmiddels zijn voor het begrip ‘Goudse kaas’ normen gesteld. Het is een ‘harde’ kaas 
met een bepaalde vorm en gewicht die wel overal volgens een zekere bereidingswijze 
gemaakt kan worden, ook als fabriekskaas. De melk voor fabriekskaas wordt voor 
de houdbaarheid gepasteuriseerd (= verhitten tot 65 graden Celsius) waardoor een 
aantal bacteriesoorten worden gedood maar waardoor ook de smaak vlakker en 
eenduidiger wordt. 
In West-Nederland vindt het echte boerenkaasmaken nog op de boerderij plaats, 
heel vaak door de boerin. Ook in de Krimpenerwaard zijn een aantal zelfkazende 
boeren actief. De eigen melk die hiervoor wordt gebruikt bevat smaakstoffen uit het 
voer van de koeien, dat weer is beïnvloed door de bodem waarop het gras groeide. 
De kruidenrijkheid van het gras, de samenstelling van grassoorten en ander voer 
komen terug in de smaak. De kaas van elke kaasboerderij smaakt dan ook subtiel 
anders. 
De echte Boerenkaas die ooit de eer en goede naam kreeg waar Gouda mee ging 
strijken, heeft nu een beschermd keurmerk in diamantvorm, maar ook daar wordt 
helaas mee gesjoemeld. Echte Boerenkaas wordt van rauwe melk gemaakt. Veel 
grotere kaasboeren gaan over tot thermisch verwarmen van de melk tot 56 graden 
Celsius en verkopen hun kaas als ‘Boerenkaas’, hoewel dit wettelijk verboden is. 
- Berkenwoude kent een aantal historische panden in het kleine centrum waaronder 
het Raadhuis en wordt wel de ‘parel van de Krimpenerwaard’ genoemd. Berkenwoude 
(of Perkouw) heeft eveneens een beeldbepalende kerktoren die hooguit enkele 
decennia jonger gedateerd kan worden dan die van Stolwijk. De agrarische inslag 
van Berkenwoude is zichtbaar door flinke boerenbedrijven. 

3. Donkdorpen. 
- Bergambacht is het enige donkdorp. De kerk uit begin16e eeuw en het rondgebouwde 
centrumpje eromheen liggen duidelijk hoger dan de rest van de huidige dorpskern. 
In de Hoofdstraat zijn een aantal monumentale panden nog duidelijk herkenbaar als 
boerderijen die aan het oorspronkelijke bebouwingslint lagen. 
Veel monumentale boerderijen in de buurtschappen uit de 17e en 18e eeuw zijn 
prachtig bewaard gebleven en tonen de rijkdom van Bergambacht. Bijzonder is de 
Zuidbroekse Molen (de Amerikaanse molen in de volksmond) uit 1922, een sierlijk 
baken in het landschap en de laatste - nog werkende - Amerikaanse windmotor in 
Zuid-Holland. De bouwstijlen van de watertoren met zijn groene koepeldak, en het 
Dunea drinkwater pompstation met de bedrijfswoningen langs de N210, zijn een 
mooi tijdsbeeld van architectuur uit het Interbellum. 
De veerpont van Bergambacht naar Bergstoep over de Lek is een intensief gebruikte 
verbinding voor auto-, vracht- en fietsverkeer. Gelijk naast de aanlegplaats aan de 
overzijde bevinden zich strandjes aan de Lek die in de zomer erg in trek zijn. 
De bijnaam voor Bergambachters is ‘straatwroeters’. Hun spreekwoordelijke 
properheid gaat zo ver dat ze niet alleen op hun erven ’s zaterdag de ‘biggels 
kluiteren’ (= het grind glad harken) maar ook met een mesje het onkruid tussen 
de stoeptegels verwijderen, zodat de kerkgangers die ‘s zondags langslopen geen 
smetje kunnen ontdekken. Het straatwroeten is vorm gegeven in een mooi bronzen 
beeld in de Hoofdstraat.
Een andere bijnaam is ‘katten’ omdat ze vaak in de clinch lagen met de ‘piepmuizen’ 
uit Ammerstol. Er werd soms zo fel gevochten dat de katten de straatstenen los 
haalden en gebruikten om ze naar de piepmuizen te gooien; hierdoor zou ook de 
vorige bijnaam verklaard kunnen worden. 

4. Dijkdorpen 
De dijkdorpen ontstonden in een vroeger stadium dan de streekdorpen en het 
donkdorp, omdat de ontginning plaatsvond vanaf de rivieroevers naar het midden 
van de waard. Langs de dijken ontstond overal lintbebouwing, maar tot echte 
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grafkelder van de kerk. 
De mooie panden aan de Dorpsstraat geven een beeld van de welvaart uit vroeger 
tijden. 
Sinds de ontginning was eerst veeteelt de belangrijkste bron van bestaan. Hiervan 
getuigen indrukwekkende boerderijen langs de IJsseldijk West en –Noord uit de 
17e en 18e eeuw. De opkomende binnenvaart zorgde voor bloeiende industrie 
met scheepswerven, zeilmakerijen en touwslagerijen. Nog steeds zijn Ouderkerkse 
binnenschippers actief en ziet men bedrijvigheid in de haven. Drie kilometer oostelijk 
ligt nog een haven, die voor kustvaarders geladen met hout vanuit Scandinavië 
bereikbaar is. 
Ook steenbakkerijen waren in Ouderkerk ooit goed vertegenwoordigd. In de 
buurtschap Boveneind op de grens met Krimpen aan den IJssel staat een markante 
watertoren uit het prille begin van de 20e eeuw, die ontworpen is door dezelfde 
architecten die ook de watertoren van de buurtschap Schuwacht bouwden. Deze 
watertoren is opgetrokken uit beton en gele IJsselsteentjes met een uitstekend 
trappenhuis aan de kop. Sinds 1980 is de toren niet meer in gebruik als zodanig, 
maar als kantoor. 
De watermolens van Ouderkerk zijn allemaal verdwenen. Langs de Berkenwoudse 
boezem en de Molenvliet zijn nog restanten te vinden. 
Het voetveer naar de overkant van de IJssel wat bestond sinds begin 17e eeuw, is 
inmiddels vervangen door een gemotoriseerd pontje. Ook bevindt zich hier een 
ijzeren ophaalbrug uit 1888 over de Ringvaart. 

- Gouderak is een klein dorp aan de IJssel, met een zeer arbeidzaam verleden. Een 
‘rak’ is een recht stuk in een rivier. De plaatsnaam is afkomstig van schippers die 
vanaf Gouda een recht stuk in een overigens bochtige IJssel bevoeren, het Goudsche 
Rak. Ooit was Gouderak een ambachtsheerlijkheid met het recht van het uitoefenen 
van rechtspraak in het rechtshuis in Stolwijkersluis, wat toen tot Gouderak hoorde. 
Naast de kerk uit de 17e eeuw staan in de Dorpsstraat een paar bezienswaardige 
monumenten, waaronder het Raadhuis. 
Ook hier was veeteelt de eerste vorm van bedrijvigheid. Mooie oude boerderijen 

nederzettingen ontwikkelden zich langs de IJssel Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk 
aan den IJssel, Gouderak en het stadje Haastrecht, langs de Vlist het dorpje Vlist, 
langs de Lek de stad Schoonhoven en de dorpen Ammerstol, Lekkerkerk en Krimpen 
aan de Lek. 

- Krimpen aan den IJssel had net als de andere dorpen een agrarisch verleden. 
Na verloop van tijd kwamen steenbakkerijen en scheepsbouw op als industrieën. 
Vrijwel alle cultuurhistorisch belangrijke gebouwen uit 17e, 18e en 19e eeuw (kerk, 
boerderijen, woonhuizen) bevinden zich langs de IJsseldijk. In een boerderijpand 
aan de IJsseldijk is de ‘Crimpenerhof’ gevestigd, een Streekmuseum voor de 
Krimpenerwaard waarin op een creatieve manier allerlei vormen van bedrijvigheid 
zijn gevisualiseerd. 
De korenmolen Onverwacht is na de brand van 1930 inmiddels herbouwd en heet 
nu De Schelvenaer. Na de watersnoodramp van 1953 besloot men tot bouw van het 
eerste deltawerk, de Stormvloedkering, in de Hollandse IJssel. De Algerabrug die 
er overheen loopt is de enige vaste verbinding van de Krimpenerwaard met overig 
Zuid-Holland naar het westen. 
De oude buitendijkse begraafplaats is de laatste nog bestaande buitendijkse 
begraafplaats in Nederland en in 2002 geheel gerestaureerd. Krimpen aan den IJssel 
is nu een zelfstandige gemeente met bijna 30.000 inwoners. 
Het voormalige riviereiland Stormpolder ten zuidwesten van Krimpen aan den 
IJssel heeft inmiddels een vaste oeververbinding met de Krimpenerwaard en 
is industrieterrein. Op de zuidoostpunt ligt het Stormpoldervloedbos met een 
bijzondere getijdenflora, een natuurterrein van het Zuid-Hollands Landschap. 

- Ouderkerk aan den IJssel heeft waarschijnlijk de oudste rechten van bestaan in de 
Krimpenerwaard. Resten van een oud kerkje en vuurplaatsen uit de 10e eeuw doen 
dit vermoeden. 
In Ouderkerk staat ook de oudste kerk van Zuid-Holland, naamgever van het dorp. 
Ouderkerk was lange tijd een heerlijkheid onder bestuur van het geslacht van 
Nassau-LaLecq, een bastaard-tak van de Nassaus, die een praalgraf bezitten in de 
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langs de Kattendijk en Middelblok zijn stille getuigen. 
Gouderak is voornamelijk bekend van de steenbakkerijen, waarin hele huishoudens 
een zwaar en mager bestaan vonden. Kinderarbeid was heel gebruikelijk. Tot in de 
wijde omtrek zien we het gebruik van de gele IJsselsteentjes terug in gebouwen. 
Ander emplooi vond men net als in de andere IJsseldorpen in touwslagerijen, 
scheepswerven en de rietmattenmakerij van het riet in de uiterwaarden. Het is 
onbegrijpelijk dat een klein dorp als Gouderak met niet meer dan 50 huizen in de 
industriële bloeitijd 8 steenbakkerijen draaiende hield, 22 touwslagrijen en een 
korenmolen. Bijnamen voor Gouderakkers zijn ‘stenengooiers’ of ‘rakkers’. Het is 
duidelijk dat met Gouderakkers niet valt te spotten! 
Het pontje naar Moordrecht kon tot voor kort slechts één auto vervoeren en moest 
men achteruit oprijden, omdat het pontje halverwege 180 graden keerde en anders 
kwam je aan de overkant van de IJssel niet naar boven. Inmiddels is er een ander 
veerpontje, maar nog steeds kunnen er naast fietsers en voetgangers slechts twee 
auto’s op vervoerd worden. 
In Gouderak is nog steeds alles op kleine schaal; ook de na-oorlogse woningbouw 
vond plaats op een zeer klein oppervlak. 
De ruime buitendijkse Zellingwijk uit de zeventiger jaren was helaas gebouwd op gif 
en moest worden afgebroken. Sinds 2011 staan er weer woningen. 

- Haastrecht is de eerste echte plaats in de Krimpenerwaard en ontstond waar de Vlist 
in de IJssel uitmondt. Het wordt als Havekesdreht voor het eerst in 1108 genoemd. 
Van een kasteel bij de nederzetting zijn de fundamenten teruggevonden. In 1396 
kreeg Haastrecht stadsrechten, alhoewel deze status door sommigen nog steeds 
wordt betwist. Bij de sluis in de drukke scheepvaartroute van de Vlist naar de IJssel 
werd tol geheven. Deze sluis werd uit concurrentieoogpunt in de vijftiende eeuw 
door Dordrecht vernietigd. Ook de stad Gouda heeft de ontwikkeling van Haastrecht 
altijd bewust tegengewerkt. 
Haastrecht was lange tijd een ‘heerlijkheid’, d.w.z. de bezitter, de heer, oefent 
het gezag op gebied van bestuur en rechtspraak uit in eigen naam. Daarna werd 

Haastrecht 300 jaar door de familie Bisdom van Vliet bestuurd. Het woonhuis is nu 
museum en heeft nog alle originele elementen van de oorspronkelijke inrichting ten 
tijde van de laatste bewoonster, Paulina Bisdom van Vliet die dit zo heeft bepaald 
bij haar sterven in 1923. Het valt met het koetshuis onder Monumentenzorg. 
Tegenover het huis ligt de Overtuin, met een prachtig smeedijzeren hek. De tuin was 
zwaar verwaarloosd en wordt via een burgerinitiatief op dit moment onder handen 
genomen door een enthousiaste groep vrijwilligers die in tien jaar de tuin in oude 
glorie willen herstellen en onderhouden. 
In het centrum aan de Hoogstraat staan bijna alleen maar beeldbepalende panden, 
waaronder het stadhuis uit 1618. Ook aan het Kerkplein en de Kerkstraat staat het 
ene monumentje na het andere. Het centrum van Haastrecht is in 2017 dan ook 
‘beschermd dorpsgezicht’ geworden. 
De Hervormde kerk heeft nog delen uit de 13e eeuw. De kerk is vele malen door 
brand verwoest en weer herbouwd, de laatste maal in 1964. 
Ook hier vinden we weer een grote agrarische invloed op de ontstaansgeschiedenis 
van het gebied. Veel boerderijen langs de Provincialeweg West en – Oost getuigen van 
de welvaart van Haastrechtse boeren. Sommige dateren uit de 17e eeuw, de meeste 
uit de 18e of 19e eeuw. Om een andere reden noemenswaard is de met legenden 
omgeven boerderij Gansenburgh. Ook aan de Steinsedijk staan monumentale 
boerderijen. 
De ophaalbrug over de IJssel is uit 1883. 
Haastrecht valt onder het bisdom Utrecht en heeft een indrukwekkend grote 
rooms-katholieke kerk, de neoclassicistische Sint-Barnabaskerk uit 1854 waaraan 
net een restauratieproject is voltooid. Paulina Bisdom van Vliet heeft het 
gemeenschapscentrum Concordia gebouwd. Er wordt gezegd dat de ligging van dit 
fraaie pand zo is gekozen dat ze vanuit haar huis de rooms-katholieke kerk niet meer 
kon zien.
Het Poldermuseum Gemaal De Hooge Boezem is een rijksmonument waarin nog de 
originele stoommachines te bezichtigen zijn, naast een permanente expositie over 
de strijd tegen het water. 
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grondstoffen (wilgentenen en riet) uit de uiterwaarden en zorgde ook voor inkomen. 
In de bloeitijd rond 1880 kende ‘Ammers’ een scheepswerf en een haven met 
bijbehorende nijverheid. 
Door vervuiling verdween de zalm uit de Lek en waren de inwoners door armoede 
genoodzaakt om grondwerkers te worden. Na de zware dagelijkse arbeid zocht met 
elkaar op ’s avonds in de keet en ontstonden debatten over hun zorglijke situatie – 
een vruchtbare bodem voor de SDAP. Hier ligt de grondslag voor de politieke kleur 
van het dorp. De partij splitste in 1946 in Partij van de Arbeid en Communistische 
Partij Nederland, die ook het dorp verdeelde. Bijnamen zijn ‘Moskou aan de Lek’ en 
‘Het Rode Dorp’. De PvdA-politicus Max van den Berg is hier geboren. 
Vanwege gevechten met de gevreesde ‘katten’ uit Bergambacht werden 
Ammersenaren ook ‘Ammerse piepmuizen’ genoemd. 

Het gebouw van de visafslag, de ‘zalmmart’ 
is in de vorige eeuw afgebroken. De huidige 
NH-kerk uit 1880 staat op middeleeuwse 
fundamenten. Op het kerkplein staat de 
dorpspomp en een standbeeld van een 
arbeider. Onder een aantal oude woonhuizen 
bevinden zich nog originele ijskelders, waarin 
bederf van de zalm werd voorkomen. Het 
voormalig raadhuis staat aan de Lekdijk 162. 
In het gemeentewapen staat naast een leeuw 
een zalm.  De oudste Noorse esdoorn van 
Nederland werd rond 1760 aan de Lekdijk 154 
geplant. Of hij de dijkverzwaring in 2014 heeft 
overleefd? 
Op feestdagen is er het voetveer ‘Af en Toe’, 
gerund door enthousiaste particulieren naar 
Groot-Ammers aan de overkant van de Lek. 

Boezemmolen No.6 heeft onlangs zijn wieken teruggekregen die de grootste uitslag 
hebben van alle windmolens in Nederland. Als de vlag van het Zuid-Hollands 
Landschap uithangt, is de molen te bezichtigen. In 2017 moet de molen weer zover 
gerestaureerd zijn dat hij water in de achterliggende boezem kan pompen. In totaal 
stonden er zeven molens langs deze boezem die het water konden opmalen vanuit 
de laaggelegen polder in de Vlist, vanwaar het geloosd kon worden op de IJssel.
Erasmus verbleef van 1488 - 1493 in het voormalige klooster te Stein. Aan de N228 
naar Oudewater staat het immense gebouw van de paters Passionisten uit 1922, het 
Klooster van Sint-Gabriël, met een grote gelijknamige kerk. Op dit moment bewonen 
nog slechts een handjevol paters het klooster. 

- Vlist is een idyllisch lintdorp wat zich ten noorden van een heel kleine kern aan 
twee zijden uitstrekt langs de gelijknamige veenrivier en ten zuiden langs de enkele 
buurtschap Bonrepas. Langs de Oost - en West Vlisterdijk staan vele prachtige 
boerderijen waarvan een flink aantal al uit de 17e eeuw, die het agrarische karakter 
van dit dorp bepalen. Langs de Vlist werden vanaf 1499 elf molens gebouwd om 
de polders droog te malen op de Vlist, de zogenaamde Molengang van Vlist. Er 
resten nog twee zeer fraaie wipmolens: de Bonrepasmolen en de Bachtenaar. De 
Koeneschans was een verdedigingswerk uit de Oude Hollandse Waterlinie, na 1816 
opgeheven en geslecht. Op het ronde, door knotwilgen omzoomde terreintje in 
een verbreding van de rivier de Vlist grazen nu geiten. Sinds enkele decennia is het 
grootste deel van Vlist beschermd dorpsgezicht. Fietsend geniet je het best van Vlist. 

- Ammerstol
De naam is op te splitsen in Ammers-tol, omdat hier langs de Lek tol werd geheven. 
Ammerstol kreeg al in 1322 al stadsrechten, maar dat betekende ook veel geld 
moeten opbrengen alvorens af te kunnen dragen aan de ambachtsheer. Ammerstol 
benutte zijn stadsrechten niet waardoor Schoonhoven later de gelegenheid kreeg 
om als stad op te bloeien. Ammerstol is een klein dorp gebleven wat leefde van 
de zalmvisserij. Er was een visafslag die begin 15e eeuw naar Schoonhoven werd 
verplaatst, maar in de 18e eeuw weer terugkwam. De mandenmakerij haalde haar 

Oudste Noorse esdoorn van Nederland
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-Lekkerkerk
In 1342 wordt Lekkerkerk genoemd als een hoge heerlijkheid of halsheerlijkheid, 
waar Krimpen aan de Lek, Krimpen aan den IJssel, de Stormpolder, Ouderkerk 
aan den IJssel en de huidige buurtschap Zuidbroek als lage heerlijkheden of 
ambachtsheerlijkheden onder vielen. De naam betekent waarschijnlijk gewoon ‘kerk 
van de Lek’, waarbij ‘Lek’ afkomstig is van het Middelnederlandse woord ‘lake’ of 
‘leek’, wat waterloop betekent. De bijnaam van Lekkerkerkers is ‘klokkendieven’: ze 
zouden ooit een klok uit de toren van een buurdorp hebben gestolen. Een andere 
bijnaam is ‘aalscholvers’, naar een eendenkooi waar blijkbaar aalscholvers huisden 
en die dezelfde naam droeg. 
De betonnen waterkering langs de Lek had al voorgangers sinds de 17e eeuw. Ook 
hier is het agrarisch verleden zichtbaar met veel markante hoeven langs de Opperduit 
daterend van de 17e, 18e en 19e eeuw. Van de Grote of Johanneskerk zijn gedurende 
vier eeuwen delen afgebroken en al dan niet herbouwd. Het afgebroken koor aan 
de oostzijde van het 17e-eeuwse schip is zichtbaar gemaakt in het plaveisel. Bij de 
restauratie in 1982 zijn veel wijzigingen teruggedraaid tot het oorspronkelijke laat-
gotische ontwerp. De torenbouw is begonnen in de tweede helft van de 18e eeuw 
en afgebouwd in de eerste helft 19e. In het nauwe centrum liggen aan Voorstraat en 
Lange Stoep 33 woonhuizen uit het monumentenregister, met op het laatste pand 
een interessante gevelsteen met een ‘raadsel’. 
Lekkerkerk kende vanaf 1760 tot aan 1930 een kleine joodse gemeenschap, die een 
synagoge had op een bovenhuis aan de Voorstraat en een eigen begraafplaats, die 
door de gemeente wordt onderhouden. 
Aan Kerkplein, Kerkweg en Raadhuisplein staan panden uit het einde van de 19e, 
begin 20e eeuw met in het oog springende eclecticisme stijl, zoals het voormalige 
Gemeentehuis waarin al jaren de uitgaansgelegenheid Amicitia is gevestigd. 
Een herberg aan de Voorstraat 118 in Lekkerkerk droeg de naam De Grote Boer, 
naar een inwoner die midden 17e eeuw al twee meter en 11 cm lang was – voor 
die tijd een reusachtige gestalte met een gewicht van 250 kilo. Zijn naam was Gerrit 

Bastiaansz de Hals en van hem werd twee eeuwen later nog gezegd dat hij de 
grootste mens was die ooit in Nederland was geboren. In 1668 zou de goedaardige 
Gerrit tijdens een kermis bij een ruzie zijn geroepen en zijn doodgestoken door een 
klein mannetje; hij stierf op de leeftijd van 48 jaar. Zijn portret hing in de herberg en 
sierde later de hal van de firma Kruiswijk in Vlist. De herberg bewaarde van hem een 
scheenbeen en een schoen, die nu gemeentelijk eigendom zijn. In Café De Grote 
Boer werd later een Chinees-Indisch restaurant gevestigd.

- Krimpen aan de Lek 
Krimpen kent weinig tastbare agrarische historie; slechts één oude boerderij aan 
Middelland wordt genoemd terwijl er wel agrarische bedrijfsvoering is. 
De walvisvaart was in de 17e en 18e eeuw een belangrijke bron van inkomsten. De 
Krimpense rederij die de schepen in eigendom had zocht ook zijn kapiteins voor 
de besturing en het algemeen beheer van een schip, en de bemanning, uit het 
dorp. Walvisvangst was een gevaarlijke bezigheid. Men voer in de periode april-juli 
over Noordzee en Atlantische Oceaan richting Groenland en Noordoost-Canada. 
Onderweg waren piraterij, stormen, kruiend poolijs en scheurbuik reële risico’s 
die veel schepen en slachtoffers eisten. Maar het binnenhalen van de verwonde 
walvis zelf was nog het meest gevaarlijke handwerk, aangezien men niet meer dan 
harpoenen had om hem te doden en in kleine sloepen het vechtende dier moest 
benaderen. De hoofdharpoenier was een officier met een scheepsrang die als 
speksnijder bekend stond en die belast was met de zeggenschap over de walvisjacht. 
De in de Krimpenerwaard algemene familienaam Speksnijder valt hierop terug te 
voeren, en niet zoals men zou verwachten, op het snijden van het walvisspek. Na het 
binnenhalen van de bruikbare delen van de kolos ontmoette men op de terugreis 
opnieuw de genoemde gevaren. Eenmaal veilig thuis werd het vet in repen van de 
huid gesneden en gekookt tot traan. Dit was de grondstof voor zeep, lampolie en 
kaarsen, en de levertraan die vooral bij kinderen berucht was. 
Bezienswaardig is de NH-kerk vanwege de buitendijkse ligging, aan de Dorpsstraat 
1. De voorganger uit de late gotiek stond ook op die plaats en was zo hevig verzakt, 
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5. Vestingsteden
- Schoonhoven heeft een heel andere ontstaansgeschiedenis als vestingstad langs 
de Lek. Aan de bouwkundige contouren is dat nog heel duidelijk herkenbaar, met 
als goed verdedigbare toegang de prachtige 17e-eeuwse Veerpoort gekeerd naar de 
Lek. De strategische ligging op de grens van Holland en Utrecht was bepalend voor 
het ontwerp van het stadscentrum. De stad kent een bewogen geschiedenis met 
beleggen en stadsbranden. Een deel van Schoonhoven is beschermd stadsgezicht. 

Identiteit

Reformatie
Religie bepaalt voor een heel groot deel hoe bewoners van de dorpen denken, 
reageren en tegen elkaar aankijken. In alle kernen is de kerk het oudste gebouw, 
of zijn in ieder geval de fundamenten van vóór de reformatie, toen er nog 
geen verdeeldheid heerste. Sindsdien hebben we te maken met verschillende 
interpretaties van het christelijk geloof die niet meer door één (kerk)deur konden. 
De rooms-katholieke manier van belijden tegenover de (zwaar) calvinistische manier 
van belijden van het christendom leverden oorlogen, executies en zelfs tot vandaag 
de dag nog gevechten tussen schoolkinderen op. 
Dat was in de Krimpenerwaard niet anders. Als je je niet wilde confirmeren aan 
de visie van de groep, had je het zwaar. De sociale controle was streng, iedereen 
kende elkaar in de kleine kernen. De groep bepaalde hoe de dagen worden ingevuld, 
bepaalde de keuzes die gemaakt werden, bepaalde waar men kocht en waar niet, 
bepaalde de cultuur in een gemeenschap. Dan waren er nog degenen die zich niet 
gebonden achten aan religie, die zichzelf de ‘vrijen’ noemden. Alle genoemde 
elementen kwamen ook terug in de politieke partijen, inclusief de onafhankelijke 
lokale politieke partijen die veelal het woord ‘vrij’ in hun naam hadden. 

-Herindelingen
De herindeling in de Krimpenerwaard van 1985 veegde elf kernen van heel 
verschillende signatuur bij elkaar tot vijf gemeenten. Zo was het voor velen 

dat dit tot afbraak leidde in 1939. Vanwege de unieke ligging besloot met toch tot 
nieuwbouw op dezelfde plek. De oude inventaris uit de 17e en 18e eeuw is waar 
mogelijk hergebruikt. De windvaan op de kerktoren is enig in zijn soort: het is geen 
haan maar een walvis die herinnert aan het roemruchte verleden. 
Vroege dijkdoorbraken leidden tot een waal. Van de nood werd een deugd gemaakt 
doordat de buitendijkse inhammen werden benut als haven, nu als jachthaven. 
De Dorpsstraat en de Rijsdijk langs de Lek kennen een aantal bezienswaardige of 
monumentale huizen, zoals het voormalige gemeentehuis en woningen opgetrokken 
uit IJsselsteentjes. Ook de Molendijk kent onder bekende architectuur gebouwde 
woonhuizen. De Prinses Ireneschool uit 1925 in Haagse school stijl is omgebouwd 
tot appartementen. Langs het weggetje Onder de Waal staat een rij kleine huisjes, 
dicht op elkaar gebouwd. 
Net buiten de bebouwde kom staat de watertoren van de buurtschap Schuwacht, 
gebouwd in 1909 door dezelfde architecten als die in Ouderkerk aan den IJssel op de 
gemeentegrens met Krimpen aan den IJssel. 
Vanuit Krimpen aan de Lek vertrekt een veerdienst naar Kinderdijk. 
Ten zuidwesten van de kern ligt het riviereneiland De Zaag. De noordkant kent wat 
industrie en een groot autokerkhof, maar het eiland is in 2016 voor het overgrote deel 
opnieuw ingericht voor getijdennatuur. Het is spannend wat de rivier zal doen met 
de nieuwe geulen en of de beoogde avifauna gebruik gaat maken van de rietkragen 
en slikken. De uiterste oostpunt is ook natuurgebied en heet de Kleine Zaag. Tussen 
de Zaag en de Kleine Zaag ligt het Balkengat, waar men vroeger boomstammen in 
het water liet liggen om de houtkwaliteit te verbeteren, alvorens ze te verzagen tot 
planken voor scheepsbouw. 
De Lek heet vanaf de Zaag Nieuwe Maas; het water tussen de Zaag en het vaste land 
heet Bakkerskil. 
Tussen de beide Krimpens ligt nog een areaal veenweide geklemd, wat tevens 
een zeer rijk weidevogelgebied is. Aan de noordzijde ervan zijn een golfbaan en 
een surfplas gerealiseerd. Ten noorden van Krimpen aan de Lek ligt het natuur- en 
recreatieterrein Krimpenerhout. 
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bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat Haastrecht en Stolwijk met het kleine Vlist moesten 
opgaan in de gemeente Vlist. Twee ongeveer even grote kernen met een grotere 
tegenstelling waren nauwelijks denkbaar: het overwegend rooms-katholieke 
Haastrecht met stadse neigingen moest samenwerken met het zwaar calvinistische 
boerendorp Stolwijk. Het leverde felle debatten op en verliep op vele punten 
moeizaam, maar toch is het gelukt. Blijkbaar delen we meer dan we dachten. 
Deze dertigjarige ‘oefening in samenwerken’ maakt dat veel burgers meer 
vertrouwen hebben in de huidige samenvoeging van vijf gemeenten tot de gemeente 
Krimpenerwaard. Het is wellicht minder moeilijk om in dit grotere geheel je eigen 
‘niche’ te vinden dan wanneer je in een kleiner geheel een directe tegenstander 
meent te herkennen. 
Toch bestond wel de angst dat de eigenheid van de kernen niet gerespecteerd zou 
worden of zelfs verloren zou gaan. De nieuwe gemeente heeft uitgesproken dat juist 
de verschillende identiteiten mede de kracht van de totale gemeente vormen. Dit 
gegeven samen met de prominente landschappelijke aspecten maakt de gemeente 
Krimpenerwaard immers uniek. 

Verenigingsleven en gemeenschapszin
De verscheidenheid in kernculturen is voor de inwoners al heel lang duidelijk. Men 
is van oudsher trots op de eigenheid en op de zichtbare uitingen ervan in het eigen 
dorp. Bijna elke kern kent al heel lang een Historische Vereniging die registreert en 
vastlegt wat is geweest en wat nog is, zowel in schrift als in beeld. Jaarlijks worden 
nog publicaties uitgegeven waarmee de historische identiteit van de eigen kern 
wordt onderstreept en men is continu op jacht naar oud beeldmateriaal en boeiende 
verhalen, zoals de legende van de Slapende Boer. 
Doordat men in de dorpen en buurtschappen vrij geïsoleerd leefde waren de 
kernen naar binnen gericht en kwam allerlei verenigingsleven tot bloei. Men vond 
ontspanning en vermaak bij elkaar. De ‘vrijen’ en minder streng gebondenen vonden 
elkaar in muziek (harmonieorkesten, diverse koren, mandolinevereniging) en 
toneel (waarbij zelfs de tegenstelling tussen de beter gegoeden in een dorp en het 

arbeidersvolk een succesvol bestaan van twee toneelverenigingen kon veroorzaken), 
er waren overal afdelingen van de Plattelandsvrouwen, de jeugd (PGJ’s, Plattelands 
Jongeren Groep) organiseerde uitjes had een eigen jaarlijkse toneeluitvoering. 
Mannen zochten elkaar op in biljartclubs, vrijwillige brandweerkorpsen en zangkoren. 
Zo werden de IJsselmannen uit Ouderkerk een gevraagd shantykoor. In veel kernen 
staat een geheel of gedeeltelijk door inwoners bekostigd verenigingsgebouw, vaak 
gekoppeld aan sportaccommodatie. 

Ook de kerken in de dorpen hadden en hebben nog mannen- en vrouwenverenigingen, 
eigen koren en houden veel jeugd succesvol ‘binnenboord’ met diverse activiteiten 
en eigen verenigingen. 
Natuurijsvermaak werd door elke kern of buurtschap georganiseerd via een 
IJsclub. Men kon diverse sporten in clubverband beoefenen zoals dammen, vissen, 
polsstokverspringen, voetballen, gymnastiek, volleybal en tennis. Bij ‘uitspelen’ 
tegen een club uit een naburige kern werd extra fanatiek gestreden omdat niets 
meer eer oplevert dan de bekende tegenstander op eigen terrein inmaken. 
In de late 20e eeuw kwamen daar wat dorp-overstijgende verenigingen bij zoals voor 
schaatsen en badminton, maar ook de biljartclubs en zangkoren trekken nu leden uit 
meerdere kernen.  
Op jaarlijkse manifestaties zoals veekeuringen, kaaskeuringen e.d. was men in de 
gelegenheid oude bekenden of familie te spreken. Ook kermissen waren een belangrijk 
sociaal gebeuren in de dorpen en stadjes. De Stolkse kermis duurt vijf dagen en trok 
vroeger al bezoekers vanuit de gehele regio. Menig huwelijk vond er z’n oorsprong. 
Boerendaggelders spaarden voor de jaarlijkse kermis! Tweede Pinksterdag is een 
vrije dag en vormt het hoogtepunt met ’s ochtends het zogenaamde koekslaan, 
waarna het feest wordt voortgezet met muziek en veel bier. 
Regionale evenementen die kernen verbroederen zijn bijvoorbeeld de 
schaatstochten door de polders die door de ijsclubs georganiseerd worden zodra er 
ijs ligt: Negen Dorpentocht (de eerste in 1938), Poldertocht Bergambacht, Kromme 
Geer en Zijdetocht en Stolwijkse Lansinghtocht, maar ook wielerrondes, triatlons 
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De voormalige gemeente Vlist had het Vlister Volkslied, wat nog steeds op Koningsdag 
wordt gezongen tijdens de aubade. 
Het Krimpenerwaardlied kreeg veel bekendheid door de Stolkse zanger Johan 
van den Heuvel, ook bij emigranten. Het lied verhaalt van de schoonheid van de 
Krimpenerwaard en wordt bij diverse gelegenheden uit volle borst meegezongen 
door de inwoners.  
Een aantal in het oog springende monumenten zijn de Grote of Bartholomeuskerk uit 
de 14e eeuw, de stenen bruggen in de stad, de resten van muren en vestingwallen, 
het Waaggebouw, het stadhuis met het carillon, het Doelenhuis (voormalige militaire 
kazerne), het Korenpakhuis en de Havenkazerne. Op de stenen brug over de haven 
verbaas je je dat 18e eeuwse architectuur en techniek een dergelijk project konden 
realiseren, waardoor er in de 21e eeuw nog auto’s overheen kunnen rijden. Bijna 
alle woonhuizen in het stadscentrum aan de Haven, de Voorhaven, de Koestraat, de 
Wal enzovoorts zijn beschermde monumenten. 
Een wandeling door het charmante stadje is een plezier, niet alleen vanuit 
cultuurhistorisch oogpunt. Schoonhoven heeft een zeer gevarieerd winkelbestand 
en gezellige horeca. Neem ook het Springerpark (tuinarchitect Leonard Springer) 
mee met zijn monumentale bomen uit 1918 en wandel verder over de groene 
stadswallen. De watertoren uit 1901 is zeer beeldbepalend in het silhouet van 
de stad en is door burgerinitiatieven gered van verval. Nu huisvest de toren een 
zilvergalerie en drie ateliers van zilversmeden. 
Hoewel Schoonhoven bol staat van de rijks- en gemeentelijke monumenten, kennen 
we de stad vooral als Zilverstad. Al in de 17e eeuw werkten er bekende zilversmeden. 
Schoonhoven heeft de internationale Zilverschool en huisvest het Nederlands 
Zilvermuseum en het Edelambachtshuys, een museum voor Schoonhovens 
zilverwerk. Op tweede Pinksterdag wordt de Zilverdag gehouden waar men met 
name jonge zilversmeden aan het werk kan zien, een happening die veel bezoekers 
naar de stad trekt. 
De veerpont van Schoonhoven naar Gelkenes over de Lek wordt heel intensief 
gebruikt door personenauto- en vrachtverkeer, maar ook door fietsers, o.a. veel 
schoolgaande jeugd. 

en de jaarlijkse Truckrun die sinds 2001 meer dan 250 verstandelijk en lichamelijk 
gehandicapten gelukkig maakt.  
Hoewel het voor verenigingen steeds moeilijker wordt om bestuursfuncties te 
vullen, en sommige verenigingen in recente jaren omvielen omdat de interesse voor 
het onderwerp van samenkomen verdween, kan men nog steeds stellen dat het 
verenigingsleven bloeit en een grote sociaal-bindende factor in de kernen is. 
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Er zijn 2 bijeenkomsten met melkveehouders geweest, op 12 januari en 1 februari. 
De onderwerpen op onderstaande lijstjes zijn genoemd tijdens deze bijeenkomsten. 
De lijst is daarna aangepast aan de hand van de opmerkingen van melkveehouders 
via Aart de Zeeuw. 

Bedreigingen
•	 Bodemdaling
•	 Overheid als onbetrouwbare partner als het op langdurig financieren aankomt
•	 Er is veel geprobeerd (streekproducten, natuurcoöperatie) en om allerlei 

redenen niet succesvol gebleken
•	 Star hanteren van regels door overheden
•	 Weinig begrip van de burger voor de keuzes van de agrariërs
•	 Infrastructuur: wegen niet meegegroeid
•	 Kostprijs 
•	 Percelen niet meegegroeid met bedrijven
•	 Onvoldoende ontsluiting van de Krimpenerwaard

Kansen
•	 Landbouw bepaalt hoe de Krimpenerwaard eruit ziet
•	 Natuurbeheer
•	 Toerisme
•	 Energie opwekken: zonnepanelen, windmolens?
•	 Verbinding met ‘overkant’: brug, dam
•	 Ondernemers, Rabobank, Brussels geld, Waardcommissie
•	 Vluchtroutes hoog water calamiteiten

•	 Klimaatdoelen
•	 Streekproducten
•	 Onderwaterdrainage
•	 CO2 vastleggen voor partijen met een CO2-probleem:
 - Rotterdams havenbedrijf
 - Schiphol
•	 Onderwaterdrainage
•	 Uitruil rondweg aanleggen en nieuwe huizen bouwen
•	 Vrijwillige kavelruil
•	 Verbetering infrastructuur
•	 Overheid heeft geld over voor veiligheid
•	 Natuur inclusieve landbouw
•	 Waterberging

Wensen
•	 Doorgaan met koeien melken
•	 Boer blijven
•	 Natuurboer worden
•	 Streekproduct
•	 Unesco status
•	 Zoveel mogelijk koeien in het land
•	 Onderwaterdrainage opschalen
•	 Zondagsrust om verschillende redenen, maar geen verbod voor anderen om op 

zondag te recreëren
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Bedrijf 1
   
Gebied
De landbouw in de Krimpenerwaard is voornamelijk melkveehouderij. Van oudsher 
is deze grondgebonden. Door de huidige regelgeving, het politieke klimaat en de 
publieke opinie zal de landbouw in Nederland niet intensiever worden. In dit gebied 
zal de melkveehouderij dus altijd grondgebonden blijven. Door de grondslag (veen) 
is weidegang in dit gebied mogelijk en door de  kleine percelen is dit economisch ook 
aantrekkelijk.

Productie
De agrarische bedrijfsgrootte in de Krimpenerwaard is een afspiegeling van het 
landelijk gemiddeld zonder veel grote uitschieters. Naar de toekomst toe zal de 
bedrijfsgrootte door schaalvergroting deze trend blijven volgen

Het merendeel van deze bedrijven produceert voor de wereldmarkt (Vreugdenhil, 
FC), andere bedrijven zoeken het in verbreding (zorg, recreatie, natuurproductie) 
en een gedeelte produceert streekproducten (boerenkaas, zuivelproducten) die 
eventueel aan huis verkocht worden. Verbreding en productie van streekproducten 
zijn niet gebonden aan een bepaalde bedrijfsgrootte

Gezien de marktsituatie zullen er in mijn ogen geen grote verschuivingen tussen de 
diverse productiemethoden plaatsvinden. Wel zie je door de groei in de afzet van 
biologische producten dat er bedrijven kiezen voor een biologische bedrijfsvoering.

Vermarkting
Voor streekproducten geldt dat er aan de afzet kant nog veel verbeterd kan worden. 
Het vinden/creëren van het juiste afzetkanaal met een breed assortiment blijft nog 
lastig. Hier moet ook het juiste marketingverhaal  en lokale verkooppunten aan 
gekoppeld worden. Ondanks diverse projecten en initiatieven ligt hier nog veel werk. 
Gezien de ligging van de Krimpenerwaard in het hart van de Randstad moeten hier 

echter zeker mogelijkheden liggen. Door de toename van biologische producten kan 
dit ook een breder assortiment opleveren. Zorg voor het vastleggen van het merk 
“Krimpenerwaard”.

Voor de bulkproductie geldt dat er in deze markt de laatste jaren ook diverse 
stromen ontstaan. Op dit moment levert het produceren van weidemelk een plus 
op. Door het opzetten van diverse kwaliteitssystemen bij melkfabrieken, zie je 
dat de melkfabrieken eisen kunnen stellen aan de productie van melk en kunnen 
sturen op afzet van bepaalde melkstromen. Ook kunnen zij afnemers door deze 
kwaliteitssystemen garanties bieden over de manier waarop deze geproduceerd is.

Onderdelen die nu in de kwaliteitssystemen zijn opgenomen, zijn: weidegang, 
natuurproductie, energiegebruik, dierwelzijn en melkkwaliteit. Door toekomstige 
politieke- en marktontwikkelingen kunnen hier ook andere zaken aan toegevoegd 
worden. Op de laatste klimaattop in Parijs hebben partijen als Unilever goede sier 
gemaakt met de footprint. Ook zaken als minder uitstoot van CO2 en broeikasgassen 
kunnen van belang worden bij de productie van melk. Als grote afnemer van 
zuivelproducten kan Unilever eisen gaan stellen. Degene die dit kan leveren, zit 
meteen in het hogere marktsegment.

Productie Krimpenerwaard

Verkaveling en bouwblok
Voor alle bedrijven (gangbaar, biologisch, groot, klein, met of zonder verbreding) geldt 
dat een goede verkaveling en een voldoende groot bouwblok voor een gemiddeld 
Nederlands bedrijf een absolute voorwaarde is voor een goede bedrijfsvoering. Naar 
de toekomst toe zal hier altijd maatwerk nodig blijven, gezien de perceelgrootte en 
de lintbebouwing die typerend is voor de Krimpenerwaard. Kavelruil en afstemming 
van de bestemmingsplannen zal constant een aandachtspunt zijn. Een gemiddeld 
bedrijf moet in de Krimpenerwaard zonder aparte procedures een bouwtraject 
moeten kunnen voltooien. Hier horen voldoende grote huiskavels bij.
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Natuur
Natuurproductie kan plaatsvinden op het eigen bedrijf met grond in eigendom of 
door een gezamenlijk initiatief zoals de natuurcoöperatie. Productie van natuur 
levert direct inkomsten op via vergoedingen, maar kan ook een plus opleveren via 
de kwaliteitssystemen van de melkfabriek.                                                                                 
Ook kan het positief werken als marketingtool voor streekproducten. Doordat boeren 
efficiënter natuur kunnen produceren dan terreinbeherende organisaties is dit ook 
positief voor de samenleving. Bij het kiezen van natuurdoelen moet gekozen worden 
voor die doelen die goed samengaan met het karakter van het gebied, bijvoorbeeld 
weidevogels en botanisch.                                    Natuurgebieden moeten zo worden 
ingericht dat het geen ideaal broedgebied wordt voor overzomerende ganzen of 
voor zwanen. 
 
Bedrijf 2

Stoppende bedrijven
Stoppende bedrijven kunnen gebruik maken van de “ruimte voor ruimteregeling”. De 
extra huizen die hierbij mogelijk worden gemaakt, kunnen ook in de kernen worden 
geplaatst. Dit kan extra woonwijken opleveren. Het buitengebied blijft hierdoor open. 
Bij een nieuwe woonwijk kan dan eventueel een nieuwe rondweg langs woonkernen 
worden neergelegd. Hierdoor nemen veel ongewenste verkeerssituaties in de 
Krimpenerwaard af.

Onze toekomstvisie is als volgt:
Indien de mogelijkheid zich voordoet, zouden we graag willen groeien. Groei op het 
vlak van liters per koe, omdat hier nog optimalisatie mogelijk is, maar ook groei in 
aantal koeien en in grond. De groei in aantal koeien en grond moet in evenwicht 
blijven, we willen namelijk grondgebonden/zelfvoorzienend zijn. Deze groei is 
echter geen doel op zich en moet ook zeker niet kosten wat het kost plaatsvinden. 
Daarnaast zullen we ons de komende jaren richten op de (particuliere) natuurbeheer 
van de gronden langs de N210. Deze gronden willen we graag ook in de toekomst zo 

Door een goede verkaveling en een goed gebruik van kavelpaden zullen 
bedrijven met zo min mogelijk verkeersbewegingen zo efficiënt mogelijk kunnen 
produceren. Minder verkeersbewegingen is ook gunstig voor de leefomgeving. Het 
wegenprobleem is zeker bij goede verkaveling onafhankelijk van de bedrijfsgrootte 
in melkveehouderij. Door kavelpaden is weidegang ook beter in de bedrijfsvoering in 
te passen, wat voor het gebied het gewenste plaatje van koeien in de wei oplevert.

Grootte percelen
Door de schaalvergroting die door zal blijven gaan, is een efficiënte bedrijfsvoering 
noodzaak. Door het dempen van dwarssloten zal de perceelgrootte in Krimpenerwaard 
beter bij deze efficiënte bedrijfsvoering passen. Het typerende slagenlandschap zal 
hier niet door worden aangetast.                                                   Door minder verliezen op 
kopeinden van percelen (draaien machines, bemestingsverliezen) zal de productie 
efficiënter en schoner zijn. Door het grotere aantal koeien per bedrijf zal weidegang 
ook beter zijn in te passen.

Onderwaterdrainage
De huidige drooglegging is voor een goede bedrijfsvoering het absolute minimum. 
Door de aanleg van onderwaterdrainage zal bodemdaling worden tegengegaan. Dit 
is positief voor het gebied. Door betere draagkracht en een langere groeiperiode is 
dit ook positief voor de bedrijfsvoering. Weidegang is beter mogelijk en door minder 
verbranding van het veen is er minder CO2-uitstoot. Mogelijk kan dit in de toekomst 
een grotere plus voor de melkprijs opleveren. 

Energie
Het opwekken van duurzame energie levert directe winst op voor de energierekening.                                 
Ook levert een plus op voor de melkprijs. Het plaatsen van zonnepanelen op 
staldaken of het plaatsten van windmolens zijn mogelijkheden. Ook het verhuur 
van “zonnepaneel-daken” aan particulieren of bedrijven is een optie. Hierdoor kan 
bijvoorbeeld worden tegengegaan dat elk huis een paar panelen heeft liggen, wat 
door veel mensen niet als fraai wordt beschouwd.
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Rendement
Het rendement per hectare is ongeveer vergelijkbaar met gangbare opbrengsten 
per hectare (hoop ik). Uitdaging los van “het biologische” : slootkantenbeheer en 
agrarische natuurdoelen. En wat er verder op ons agrarisch pad komt.

Toekomst
Biologisch melkveebedrijf met een flinke potentie nabijgelegen natuurgraslanden, 
die voldoende inkomen biedt en waar ook onze medemensen van genieten kunnen.

Bodemdaling
De bodemdaling-soep is niet zo heet als deze leek. Ik heb me laten vertellen dat de 
peilaanpassing de laatste vijftig jaar 16 cm was, i.p.v. 50 cm. (Bron: J. Slingerland Sr., 
oud-dijkgraaf) Daarnaast is het gebleken dat het noorden van de Krimpenerwaard 
sneller zakt. Het zakken is, in tegenstelling tot inklinken, een onomkeerbaar proces 
(uitzijging naar de Zuidplas), waar verhogen van het waterpeil in dit geval niet voor 
helpt om bodemdaling tegen te gaan.  Zelf doe ik mee met onderzoeken en proeven 
omtrent de bodemdaling. 
 
Toerisme
Naast dat ik naar alle mensen zwaai, doe ik verder niets aan toerisme.                                                                
Daarnaast heb ik niet het idee dat er veel wordt verdiend aan het toerisme in de 
Krimpenerwaard.

Streekvisie
Doe in de Krimpenerwaard een beetje rustig. Dit is positief voor het behoud 
van de wegen, de toeristen, draagkracht van de grond en de aanwezige natuur, 
wat resulteert in een besparing op onderhoudskosten. Als het rendement in de 
Krimpenerwaard lager is dan gemiddeld in Nederland (en dat is zo), dan zou dit 
zich moeten vertalen in minder animo om hier een agrarisch bedrijf uit te oefenen.                                                                                    
Toch blijkt er in de Krimpenerwaard boven gemiddeld aantal bedrijfsopvolgers te zijn 
(bron: CBS).

goed mogelijk agrarisch gebruiken, in combinatie met de te realiseren natuurdoelen. 
Indien de kans zich voordoet, staan wij open voor het op een nieuwe manier 
‘vermarkten’ van onze melk, oftewel niet meer leveren aan de melkfabriek. Nu zien 
we hier geen mogelijkheden toe en hebben we eerlijk gezegd ook niet de financiële 
ruimte om op dit vlak risico’s te nemen. 

Bedrijf 3

Van oorspronkelijk traditioneel melkveebedrijf met varkens en eigen verkazing.                                                         
Later is dit overgegaan in melkvee en vleeskalveren i.v.m. met opschaling (hoge 
kosten bij kleine aantallen, varkens en kaas en arbeidsefficiëntie). Heden enkel 
melkvee met bijpassend jongvee. Reden voor de overschakeling naar enkel melkvee: 
er was twintig hectare oppervlakte nodig om vleeskalvermest uit te rijden. Maar 
hier konden ook veel extra koeien opgehouden worden en daarnaast hoeft er geen 
melkquotum meer te worden aangeschaft. 

Waarom biologisch?
Ten eerste heeft het biologisch boeren altijd al mijn interesse gehad. Dit was is het 
verleden alleen niet mogelijk i.v.m. de vleeskalverenmest. Daarnaast zou er voor het 
voortbestaan van het bedrijf schaalvergroting moeten worden toegepast. En 100 
melkkoeien, plus jongvee en landwerk (in de Krimpenerwaard) is best wel veel voor 
een 50-plusser. Optie: het biologisch houden van 70 melkkoeien met bijbehorend 
melkvee. Voordeel: minder werkdruk. Daarnaast als bijkomend voordeel hiervan: 
betere inpasbaarheid/rendement van nabijgelegen natuurgebieden, welke als doel 
ook agrarisch medegebruik hebben ook minder transport bewegingen over smalle 
wegen. 

Uitdaging
De uitdaging die ik zie in het biologische ondernemen en waar ik ook mijn plezier 
uit probeer te halen, is de uitdaging in grasland gebruik, -bewerking en onkruid 
bestrijding (soms ook minder leuk).
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Bedrijf 5

Bedrijf
Van oudsher hebben wij een familiebedrijf waarbij met aandacht voor de omgeving 
wordt geboerd. Natuurbeheer hoort er als vanzelfsprekend bij en is volledig 
geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Waar mogelijk proberen wij daar ook extra 
inkomsten uit te halen of tenminste de meerkosten vergoed te krijgen. Hiervoor 
zijn we betrokken en aangesloten bij de Agrarische Natuurvereniging Weidehof 
en Natuur Coöperatie Krimpenerwaard (NCK). Op de korte termijn (over 5 jaar) is 
het streven om het bedrijf te laten uitgroeien tot ca 150 melkkoeien en 50 stuks 
jongvee. Daar moeten dan twee inkomens uit te halen zijn. Er is reeds voor een deel 
geïnvesteerd in extra stalruimte, de plannen voor een tweede fase hierin zijn in ver 
gevorderd stadium en we hopen deze plannen uit te gaan voeren zodra het wettelijk 
kader (fosfaatwetgeving) hiervoor wat meer duidelijkheid geeft. Rond onze huiskavel 
liggen enkele tientallen hectares grond van de provincie Zuid-Holland, waar we een 
deel van hopen aan te kunnen kopen. Bij deze omvang is ruimte voor het inpassen 
van ca. 20 ha natuurgrond, afhankelijk van de natuurdoelen kan dit meer of minder 
zijn. Op de gronden rond de boerderij wordt agrarisch natuurbeheer gedaan. Op de 
percelen op afstand kan dit ook Particulier Natuurbeheer zijn of via de NCK.

De melk zal afgezet worden via Friesland Campina. Mogelijk onder een apart label.

Alle percelen zijn in de toekomst voorzien van onderwaterdrainage. Op deze manier 
wordt bodemdaling beperkt en de drooglegging verbeterd. Dit draagt bij een hogere 
grasbenutting door een langere beweidingsperiode. Ook de problemen met leverbot 
worden op deze manier beheersbaar.

Een deel van het inkomen zal komen uit natuur- en landschapsbeheer.  De vergoeding 
voor het landschapsbeheer zal gedeeltelijk komen uit het wegvallen van de 
waterschapslasten. Als tegenprestatie zorgen wij voor een aantrekkelijk landschap 
en gaan wij niet emigreren.

Op dit moment is de melkveesector een onzekere sector. Dit doordat er veel 
veranderingen zijn in een korte tijd en een minimale marge. Ook speelt er mee dat 
we percelen hebben in het NNN-gebied en ze daar vele plannen mee hebben. Alleen 
beslissingen nemen en uitvoeren duurt helaas erg lang! Door deze dingen weet je 
niet wat je toekomst gaat bieden en kan je moeilijk verder kijken in de toekomst.

Toekomst op ons bedrijf: op ons bedrijf willen we geen schaalvergroting, maar 
optimaliseren en het balans proberen te vinden tussen natuur (flora, fauna en 
waterkwaliteit), dierwelzijn en diergezondheid. Zodat het een duurzaam bedrijf is 
met voldoende economische opbrengsten.      

Bedrijf 4

De toekomstvisie voor ons bedrijf:
•	 Indien mogelijk beperkte groei en het liefst met grond, zodat het bedrijf in 

verhouding blijft;
•	 We zijn bereid om natuur in te passen in de bedrijfsvoering, maar dan moet het 

qua regelgeving ook inpasbaar zijn;
•	 We moeten ons ook gaan oriënteren op toeristen/consumenten;
•	 Dus voor ons, maar ook voor andere bedrijven in de Krimpenerwaard ligt er zeker 

een kans in verbreding (toerisme/recreatie/verwerking agrarische producten);                                                  
•	 We hebben een mooi gebied, mooie bedrijven, mooie sector, bevlogen mensen, 

dat moeten we uitdragen en veel meer uitbuiten;
•	 Zoveel als mogelijk een gesloten kringloop;
•	 Duurzaam qua energieverbruik.

Knelpunten:
•	 Verkaveling en bodemdaling/draagkracht;
•	 Infrastructuur: smalle wegen met gewichtsbeperking;
•	 Vergunningsaanvraagtrajecten kosten veel te tijd en geld;
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Nieuwe teelten kunnen in een beperkt aantal gevallen een bijdrage leveren aan het 
inkomen en worden in eerste instantie alleen toegepast op stukken en plaatsen die 
niet voor landbouw geschikt zijn. Een risico hierbij is de teloorgang van het agrarisch 
cultuurlandschap, zoals dat gebeurd is bij de recent opgerichte grootschalige 
cranberry-kwekerij in Gouderak. Het veenweide landschap wordt gekenmerkt door 
zijn lange, smalle percelen met groen gras en koeien. Dat moet zo blijven en krijgt 
wat mij betreft een beschermde status.

De Krimpenerwaard verstevigt zijn positie als goed weidevogelgebied.

De NCK gaat een nog grotere rol spelen in het natuurbeheer. Uiteindelijk zijn alle 
gronden waar agrarisch medegebruik mogelijk is in eigendom en beheer bij (de 
leden van) de NCK. De overige gronden kunnen dan nog beheerd worden door Zuid-
Hollands Landschap.  De provincie moet hier zelf geen rol meer in willen spelen (dat 
doen ze nu dus wel…).

Hoogheemraadschap ziet het belang van de agrarische sector in voor het beheer 
en behoud van het landschap. Voor alle bedrijven die een rol spelen in het 
landschapsbeheer worden de waterschapslasten afgeschaft.  Onderwaterdrainage 
wordt gestimuleerd en gesubsidieerd. Er wordt praktisch omgesprongen met het 
begrip waterberging. In de gebieden met een landbouwdoelstelling mogen percelen 
smaller dan 50 meter samengevoegd worden om zo percelen praktisch bewerkbaar 
te maken.

De provincie draagt bij aan een snelle afwikkeling van de gebiedsovereenkomst en 
zet de resterende gronden in voor structuurversterking van bestaande bedrijven.

Gemeente zorgt voor veilige wegen en een goede informatievoorziening en 
bewegwijzering voor toeristen zodat die weten hoe te reageren op landbouwverkeer. 
In bestemmingsplannen wordt ruimte geboden aan ontwikkeling van bedrijven. Ook 
als het gaat om het winnen van energie door windmolens, zonnepanelen of mono-

De bedrijfsvoering blijft vooralsnog gangbaar.  Hierbij wordt bewust en op beperkte 
schaal gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De bemesting 
is gericht op het binden van CO2 en op deze manier kunnen we andere bedrijven 
helpen met het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. In de eerste plaats 
om de eigen keten kringloop sluitend te maken. Vervolgens kunnen ook andere 
bedrijven tegen betaling gebruiken maken van de CO2 binding die wij realiseren.

Krimpenerwaard
Voor het gebied is het van groot belang dat er stevig voortgang gemaakt wordt 
met de gebiedsovereenkomst, voorheen Veenweidepact. Naar mijn idee heeft het 
grote prioriteit om een aantal levensvatbare bedrijven te behouden in Gouderak. De 
natuurdoelen zijn daaraan ondergeschikt.

De Noordrand moet geëvalueerd worden: de kleistrook is niet geschikt voor natuur 
dus hier “gewone veehouderij” en achter Tiendweg “natuur”, zodat bedrijven door 
mengvorm wel bestaan op kunnen bouwen onafhankelijker van minder betrouwbare 
overheidssubsidies, bovendien kunnen problemen sneller en deskundiger (m.b.v. 
lokale deskundigheid) aangepakt worden. De belasting van de infrastructuur wordt 
te groot als het beheer alleen uitgevoerd wordt vanuit andere delen van de waard.

De infrastructuur moet aangepast worden aan de eisen van deze tijd. Dat betekent 
dat de erven voor normaal vrachtverkeer bereikbaar zijn. Voor de tiendwegen en 
andere landwegen houdt dit in dat waar mogelijk fietsverkeer gescheiden wordt van 
landbouwverkeer. Landbouwverkeer moet waar mogelijk gebruik kunnen maken 
van provinciale wegen. De belangrijkste inzet moet zijn gericht op het voorkomen 
van verkeersbewegingen door goede verkaveling en aanleg van kavelpaden. 
Een subsidieregeling hiervoor kan een impuls geven, maar belangrijker is dat de 
provinciale gronden op de juiste manier met dit doel worden ingezet. In sommige 
gevallen kan het verschuiven van de begrenzing van natuurgebied een betere 
verkaveling opleveren, of het behoud van een goede verkaveling betekenen.
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voedergewasteelten zouden we dit tegen kunnen gaan. 

Verder zouden we graag  wat meer medewerking en creativiteit van het waterschap 
zien. 

Waar we echt zorg om hebben, is de verplichting in de nabije toekomst de mest via 
zodebemesten in de grond te brengen. Doordat de zode opengesneden wordt, gaan 
de sleuven openstaan en drogen uit, dus ontstaat er vervolgens meer oxidatie van 
het veen en meer CO2-uitstoot en daardoor meer bodemdaling. Wij zouden graag 
zien dat we met de huidige techniek van mest aanwenden door kunnen gaan. 

Voor het weiden van de melkkoeien is het ook van groot belang dat we voldoende 
drooglegging van het weiland hebben. Tevens geeft dat meer  waterberging dan bij 
een waterpeil dat veel hoger is. 

We zien dat veel landbouwverkeer door het dorp Berkenwoude komt. Ons inziens 
zou een rondweg  veel goed doen, niet in de laatste plaats qua veiligheid.

Om de Krimpenerwaard meer op de kaart te krijgen zou het goed zijn een bepaald 
centraal punt(en) te hebben om de producten uit de Waard te vermarkten en te 
promoten.  

Bedrijf 7

Ruimte als melkveehouder om te ondernemen. We leven niet in een museum. 
Soms bekruipt je het gevoel dat ze dat graag zouden willen, dat zou je dan moeten 
uitbuiten, maar die garantie krijg je niet.

Ruimte om zelf natuur te realiseren. Dat is meerdere malen geprobeerd, maar niet 
gelukt. Het ligt dan net buiten begrenzing wel er tegen aan.

mestvergisting. Zonne-akkers worden niet toegestaan.

Bedrijf 6

Wij, ikzelf, mijn vrouw en zoon (opvolger) houden melkvee en beheren natuur.                                                           
Wij zijn enthousiast met ons beroep bezig en willen daar in de toekomst mee 
doorgaan. 

Dit gebied kent z’n uitdagingen en beperkingen. Het is nodig dat als we verder 
willen, we niet continu met nieuwe plannen en regels geconfronteerd worden terwijl 
bestaande plannen nog niet klaar zijn. 
Het is belangrijk dat we kunnen blijven ondernemen en niet in een soort van 
“museum” terecht komen. 

Om in de Krimpenerwaard te kunnen blijven boeren, denken we dat de volgende 
punten van belang zijn:

Het is van groot belang dat we een goede prijs voor ons product krijgen om niet 
alleen een goed inkomen te realiseren, maar ook om het bedrijf levensvatbaar te 
houden voor de toekomst. 

Een gedeelte van ons inkomen komt uit het onderhouden en ontwikkelen van 
natuur. Dit is uiteindelijk qua inkomen een onzekere factor, omdat de regels elke 5 
jaar weer veranderd worden. Wij willen zelf natuur gaan ontwikkelen (in het kader 
van Particulier Natuurbeheer), maar we worden we niet erg serieus genomen en er 
zit totaal geen schot in de voortgang. Er bestaat veel starheid bij de provincie.

Veel mensen zien de bodemdaling in ons gebied als een punt van zorg. Wij als boeren 
zien het iets minder zorgelijk in, maar wij willen wel meewerken dit beheersbaar 
te maken. We staan open voor nieuwe technieken, zoals onderwaterdrainage of 
peilgestuurde drainage om de bodemdaling te voorkomen. Ook door bepaalde 
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naar een effectieve jachtmethode om het aantal te verminderen. 

De Krimpenerwaard is een gebied met een groot aantal bedrijfsopvolgers in 
verhouding tot andere gebieden. Bedrijven zullen in alle opzichten moeten door 
ontwikkelen, om te kunnen concurreren met de wereldmarkt. 

Bedrijf 9

Toekomst landbouw  
De Krimpenerwaard is een landbouwgebied met voornamelijk melkveehouderij. Dit 
is het meest toepasbaar op de grondsoort die voornamelijk uit veen bestaat met aan 
de randen langs de dijk een kleistrook.

Willen we het gebied leefbaar houden voor agrariërs, wat mijn inziens moet 
gebeuren om het gebied in stand te houden, dan moet er voor gezorgd worden dat 
er voldoende ruimte is om de bedrijven te laten ontwikkelen en moeten er geen 
regels komen die de bedrijfsvoering belemmeren.

Naar de toekomst toe zullen bedrijven moeten blijven groeien om te kunnen over 
leven en met de tijd mee te kunnen. Het waterpeil zal daar een belangrijke rol in 
spelen, net als de ontwatering. Dit kan samengaan met onderwaterdrainage. Ook 
zullen er goed bewerkbare lange percelen moeten komen om efficiënt te werken en 
een goede verkaveling met goede kavelpaden om weidegang toepasbaar te houden 
in het gebied. Dit is ook wenselijk voor de burger en omgeving. 

De meeste melk die geproduceerd wordt, is bestemd voor afzet naar grote zuivel 
verwerkers.

Een klein deel zal verzuiveld worden tot onder andere kaas.

Ook zal er ruimte zijn voor biologische landbouw. Dit is afhankelijk van de 

Natuur en milieu zijn soms strijdig met elkaar. Als we straks met een zodebemester 
aan de gang moeten i.v.m. de emissies dan is dat niet goed voor de bodem i.v.m. 
zwaardere machines en het snijden in de bodem. Dit is voor veengrond funest; 
sneetjes gaan met droog weer openstaan en drogen uit. Dat zorgt weer voor oxidatie 
van het veen en dus krijg je bodemdaling.

Bedrijf 8
De Krimpenerwaard is al eeuwen een gebied waar boeren hun inkomsten halen uit 
de bodem. Net na de ontginning is er begonnen om meerdere gewassen te telen, 
zoals hennep, graan enz. Echter is gebleken dat de veengrond in de Krimpenerwaard 
beter geschikt is voor het telen van gras en het houden van melkvee.  

De Krimpenerwaard heeft een groot aantal melkveebedrijven dat naar verhouding 
veel grond bezit. De grond heeft de potentie om veel gras te produceren, maar dan 
is het erg belangrijk dat we een goede ontwatering en drooglegging hebben. Een 
methode om deze twee dingen te stimuleren is onderwaterdrainage. 

Het is verder van belang dat we onze percelen efficiënt kunnen gebruiken. Het 
dempen van dwarssloten en goede kavelpaden zijn hiervoor belangrijk, waarbij 
goede kavelpaden ook gunstig kunnen zijn voor de verkeersdrukte op de wegen. 

Gezien de grote en eenzijdige manier van melk produceren, is er in dit gebied (nog) 
heel weinig kans om streekproducten te vermarkten. Dit is alleen interessant voor 
een enkele, individuele melkveehouder. Het overgrote deel van de melk zal naar een 
melkfabriek gaan. 

Een groot probleem in het gebied is en wordt de wildschade door ganzen, zwanen en 
smienten. Ze vreten en bevuilen het gras en het water in de sloten bij de veehouders. 
Er word alsmaar meer natuur gerealiseerd in de Krimpenerwaard en dat zijn blijkbaar 
de ideale broedplaatsen voor deze dieren. Het is van groot belang dat deze populaties 
worden gereduceerd tot een acceptabel niveau. Er zal ook gekeken moeten worden 
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natuurorganisaties moeten hieraan mee betalen. Want wij als agrarische sector 
willen wel een boterham verdienen.
En ik durf ook wel te zeggen, dat we het buitengebied het goedkoopst kunnen 
onderhouden.

Bodemdaling is al veel over gezegd, ik sluit me aan bij de rest.

Wegen en ontsluiting
De B-wegen zijn niet overal even goed, maar als deze opgeknapt en verbeterd 
worden, is het wel belangrijk dat ze meer naar de inwoners van het gebied luisteren 
(die hier altijd al gevestigd zijn).
Dan kan het een stuk goedkoper en duurzamer, dus niet zoals het in Benedenkerk 
gegaan is.

50-ton-vrachten met een snelheid van 30 km/uur dat moet goed gaan. Alleen 
snelheid controleren is misschien wel een punt. Verder zal het mogelijk moeten zijn 
dat landbouwverkeer op de provinciale weg mag om parallelwegen te ontzien en te 
gebruiken voor fietsers.

Een oplossing voor de N207 zou zijn meerdere uitwijkplaatsen, zodat we snelverkeer 
er op lange stukken voorbij kunnen laten. De weg had ook wat breder mogen zijn 
i.v.m. passerende hulpdiensten, vooral in de spits. Verder zou er bij iedere buurtschap 
een rotonde moeten zijn, i.v.m. verkeersveiligheid, want het is een stuk drukker 
geworden met de rondweg Gouda. Ook moeten we ervoor waken dat het hier niet 
zo’n rommelig en druk wegennet wordt als in de Zuidplas.

Laten we het hoofd zakelijk groen houden, zodat er nog veel generaties boer kunnen 
zijn.

Dan onze toekomst.
We hebben meerdere opvolgers en opvolgsters. We hopen in de Krimpenerwaard 

hoeveelheid grond die beschikbaar is voor het bedrijf en algemene bedrijfsopzet en 
de ondernemer zelf.

Milieu
Om naar de toekomst te zorgen dat de CO2-uitstoot gereduceerd wordt, zal er meer 
met schonere energiebronnen gewerkt moeten worden. Het opwekken van eigen 
energie door middel van zonne-energie en windenergie.

Natuur
De natuur die er nu is, moet goed beheerd worden opdat het geen broeinest word 
voor ongedierte, onkruid of ongewenste diersoorten.

Bedrijf 10

Hoe ziet de Krimpenerwaard en jouw bedrijf er over 30 jaar uit?
We hebben een melkvee, schapenhouderij en koffie- en theeschenkerij.  
Het specialiseren in één tak is volgens mij achterhaald; je wordt te gevoelig als 
het in die sector niet loopt. Daarom is het belangrijk dat ieder het anders doet. 
Bijvoorbeeld: melk voor fabriek of kaas maken of op een andere manier je product 
verwerken of een andere tak van verbreding.

De grootte van het bedrijf wil niet zeggen dat je het beter doet dan je buurman.
Wel is het belangrijk dat het boerenbedrijf in evenwicht is met de hoeveelheid land.
Hierdoor ontstaan minder problemen, met voedselvoorzieningen en mestafzet.

Koeien buiten, daarom is kavelruil belangrijk. Dit bevordert ook de 
weidevogelpopulatie, dus mag er best wat voor betaald worden. Ook is variatie 
in graslengtes een belangrijk punt om natuurdoelen te behalen. Dit komt door 
hoofdzakelijk weide.

Maar wel belangrijk: de kosten moeten gedragen worden door eenieder, ook 
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Opmerkingen 1

Veehouders zijn in de Krimpenerwaard zeker ook landschapsbeheerders en 
-vormgevers

Intensieve bedrijven: vleeskalveren, kippen? / behoeven niet altijd intensief te zijn:                                                               
zie kippenbedrijf “in Schoonouwen”.

Wegenprobleem is onafhankelijk bedrijfsgrootte melkveehouderij

Landbouw en Natuur dienen bij waterschapslasten evenredig belast te worden

“Natuur” kan ook via privé-eigendom behoeft niet perse via coöperatie en ZHL.
Noordrand moet geëvalueerd worden : kleistrook niet geschikt voor natuur dus 
hier “gewone veehouderij ”en achter Tiendweg “natuur” zodat bedrijven door 
mengvorm wel bestaan op kunnen bouwen onafhankelijker van onbetrouwbare 
overheidssubsidies; bovendien probleem  sneller en deskundiger (m.b.v. lokale 
deskundigheid) aanpakken.

Diensten voor gemeenschap (platteland, biodiversiteit, landschapsbeheer, natuur) 
dienen door iedereen betaald te worden en moet niet alleen landbouw voor 
opdraaien. Bv bij waterschap door toen natuur-hectares toenamen t.o.v. landbouw-
hectares de lasten voor landbouw / hectare toenamen
Andere teelten eerst uitproberen op stukken “waar landbouw niks mee kan”
Weide-diversiteit : andere voedergewassenteelten. 

Boeren zijn niet alleen meer voedselproducent, maar ook landschapbeheerder, 
sociaal ondernemer, marketeer en productontwikkelaar. Voedselondernemers 
gericht op de stadse consument worden alleen succesvol als ze begrijpen wat er 
gebeurt op het platteland.

een tweede locatie te kopen, zodat ieder een eigen bedrijf heeft. Economisch vrij zijn 
van elkaar, maar wel elkaar helpen. Boeren is als scheepsvaart, geen twee kapiteins 
op één schip.
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6. Onderzoek vereist naar invloed van fauna (ganzen, smienten, zwanen enz.) op 
waterkwaliteit

7. Meer aandacht voor faunabeheersing.

8. Behoud agrarische bedrijven in de noordrand voor medebeheer van natuurgrond 
op korte afstand, waardoor minder verkeersbewegingen op de openbare weg.

9. Een goede indeling van de noordrand, dan pas de overige ha bv. naar de natuur 
coöperatie en niet andersom. 

10. Behoud en bevordering van natuurwaarden tegen vergoeding kan een goede 
plaats op het huidige agrarische bedrijf innemen.  Op vrijwillige basis zie je toch een 
toenemende animo.

Er wordt gekeken welke ondernemingen hoeveel werkgelegenheid (in de streek !) 
opleveren, maar er mag ook gekeken worden hoeveel landbouw aan economie en 
voedselkwaliteit oplevert (werkgelegenheid bij verwerking / export).

Opmerkingen 2

1. Zuinig omgaan met landbouwgrond:
•	 Is basis voor b.b.p. (bruto binnenlandsprodukt).
•	 Vooral algemene belangen eisen elk jaar weer een hoeveelheid landbouwgrond 

op (gedurige krimp)
•	 Er is geen zicht op goud uit de golven zoals destijds bv. bij de Rijksdienst 

IJsselmeer Polders.
•	 De overvloed van nu is geen garantie dat krapte zich niet zal herhalen.
•	 Conclusie: daarom geen onomkeerbare vernietiging van landbouwgrond zoals 

bij afplaggen. (openbare milieu-misdaad)

2. De agrariër is van oudsher niet alleen de goedkoopste landschapsbeheerder, maar 
ook de vertrouwde ,de consistente 

3. Behoud van de landbouw (tevens behoud van de leefbaarheid) eist behoud van de 
al geringe drooglegging, dus behoud van peilaanpassing. Behoud van deze minimale 
drooglegging is nodig i.v.m. 
•	 rijbaarheid (bewerken van het land)
•	 weidegang (trapgevoeligheid)
•	 beperken van veeziekten (parasieten)

4. Optie om de bodemdaling te halveren is in overleg te gaan met het gebied om 
onderwaterdrainage aan te brengen.

5. Zeker in laag Nederland  gelijke waterschapslasten voor landbouw en natuur.
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Landschapselementen en natuur

•	 Weidegang
•	 Particulier natuurbeheer
•	 Agrarische natuurdoelen
•	 Inpassen in bedrijfsvoering (passend qua regelgeving)
•	 Volledig geïntegreerd in bedrijfsvoering
•	 Tenminste meerkosten vergoed krijgen
•	 In ruil voor wegvallen waterschapslasten
•	 Onafhankelijker van onbetrouwbare overheidssubsidies
•	 Positie als weidevogelgebied verstevigen
•	 Alle gronden met agrarisch medegebruik via Natuur Coöperatie Krimpenerwaard 

(niet via Provincie).
•	 Zelf natuur gaan ontwikkelen (particulier natuurbeheer)
•	 Geen broeinest laten worden voor ongewenste dieren en planten
•	 Diensten voor gemeenschap moeten ook door gemeenschap betaald worden
•	 Tegen vergoeding
•	 Geen onomkeerbare vernietiging landbouwgrond (afplaggen)
•	 Behoud agrarische bedrijven noordrand voor medebeheer natuurgrond op korte 

afstand
•	 Afschaffen waterschapslasten in ruil voor landschapsbeheer

Bedrijf en verdienmodellen

Bedrijfsgrootte
•	 Groei in liters/koe (optimalisatie), groei in aantal koeien en in grond en tegelijk 

grondgebonden blijven.
•	 Beperkte groei, liefst met grond
•	 Groei, zodat 2 inkomens uit bedrijf gehaald kunnen worden

Optimalisatie van bedrijfskringloop

Mest
•	 Geen zodebemesting tvm bodemdaling en draagkracht
•	 Zodebemester moet ivm de emissies”: is niet goed voor de veenbodem ivm 

zwaardere machines en het snijden in de bodem 

Bodem en water
•	 Ontwatering/drooglegging dmv onderwaterdrainage en/of peil gestuurde 

drainage
•	 Voldoende drooglegging ivm rijbaarheid, weidegang
•	 Dempen van dwarssloten
•	 Praktisch omspringen met begrip waterberging, percelen samenvoegen

Gewas
•	 Evt nieuwe teelten passend in landschap
•	 Hogere grasbenutting (ook kijken naar Rietzwenk)
•	 Wildschade (minder grasopbrengst, vervuild gras, vervuild water) tegengaan
•	 Andere teelten eerst uitproberen op stukken waar landbouw niks mee kan en 

geen gras kan worden geteeld
•	 Andere voedergewassenteelten
•	 Bepaalde voedergewassen telen

Koe
•	 Minder kans op leverbot
•	 Weidegang

216 STRATEGISCHE VISIE KRIMPENERWAARD

WENSEN EN IDEEËN MELKVEEHOUDERS, INGEDEELD IN THEMA’S



Klimaatdoelstellingen
•	 Energieverbruik
•	 CO2-binding realiseren en verkopen
•	 Energiewinning dmv windmolens, zonnepanelen op daken en mono-

mestvergisting
•	 Schonere energiebronnen
•	 Verhuur zonnepaneeldaken

Infrastructuur

•	 Erven bereikbaar voor normaal vrachtverkeer
•	 Tiendwegen: fietsverkeer scheiden van landbouwverkeer
•	 Landbouwverkeer waar mogelijk over provinciale wegen
•	 Goede verkaveling, evt begrenzing natuurgebied verschuiven
•	 Aanleg kavelpaden
•	 Subsidieregeling voor verkaveling en kavelpaden
•	 Rondweg rond Berkenwoude

Overheden

•	 Hoogheemraadschap houdt meer rekening met belang agrarische sector
•	 Provincie snelle afwikkeling gebiedsovereenkomst
•	 Gemeente veilige wegen, informatievoorziening en bewegwijzering toeristen
•	 Ruimte voor ruimteregeling voor stoppende bedrijven

•	 Levensvatbare bedrijven behouden in Gouderak
•	 Kunnen blijven ondernemen; geen museum worden
•	 Levensvatbaar blijven in de toekomst
•	 Krimpenerwaard heeft groot aantal bedrijfsopvolgers in vergelijking met andere 

gebieden
•	 Bedrijfsontwikkeling noodzakelijk om te kunnen concurreren met wereldmarkt

Biologisch
•	 Met minder koeien een vergelijkbaar rendement / ha blijven halen
•	 Betere inpasbaarheid nabij gelegen natuurgebieden
•	 Duurzaamheid: balans vinden tussen natuur, dierwelzijn, diergezondheid en 

voldoende economische opbrengsten

Afzet melk
•	 Nieuwe manier van vermarkten; niet meer leveren aan de melkfabriek
•	 Verwerking agrarische producten
•	 Gewoon via de melkfabriek blijven leveren
•	 Mogelijk apart label
•	 Goede prijs krijgen voor product
•	 Centraal punt waar producten uit Krimpenerwaard vermarkt en gepromoot 

worden
•	 Krimpenerwaard als merk vastleggen

Verbreding
•	 Boeren zijn niet alleen voedselproducent, maar ook landschapsbeheerder, 

sociaal ondernemer, marketeer en productontwikkelaar.
•	 Toerisme/recreatie wel genoemd, maar geen invulling
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Fotografie
Stephan Tellier

Awareness, adviesbureau voor beleidsmarketing
Parkstraat 29
2514 JD Den Haag
www.awareness.nl

H+N+S landschapsarchitecten
Soesterweg 300
3812 BH Amersfoort
www.hnsland.nl

MAXWAN architects + urbanists
Benjamin Franklinstraat 509
3029 AC Rotterdam
www.maxwan.com

Vanderstroom advies
Achterdijk 49
4761 RC Zevenbergen
www.vanderstroomadvies.nl

Wij bedanken Onroerend Goed Maatschappij Stormpolder voor het
beschikbaar stellen van kantoorruimtes.
Verder danken wij de gemeente Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel
voor het beschikbaar stellen van faciliteiten voor de participatiegroepen. Een 
woord van dank gaat ook uit naar Aart de Zeeuw voor de goede zorgen rond de 
bijeenkomsten voor de (jonge) boeren.

Waardcommissie
Jaap Smit, Commissaris van de Koning (voorzitter)
Sybilla Dekker
Chris Kalden
Wim Kuijken

Deelnemers atelier
Riek Bakker
Anne Beringer
Luçan Boon van Ostade
Ron Brans
Rients Dijkstra
Mags Dootjes
Jan Eikema
Maarten van der Gaag
Gijs de Haan
Ejsmund Hinborch
Mariëlle den Hoed
Jandirk Hoekstra
Arjen Meeuwsen
Bob Mesman
Liesbeth Pleizier
Angelique Pottuit
Ronald van der Stroom
Leendert Vermeulen
Menko Wiersema
Jan Wilbers

maart 2017
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Nelleke Rosman
C.II: Trekpont voor wandelaars

Dick de Wilde en Dick Bodegom
C.III: CrimpenerArena, een multifunctioneel sport en evenementencomplex

Ans van der Pijl
C.IV: Rustpunten en waterzuivering

Dick Bodegom
C.V: Crimpenerbergh, een multifunctioneel uitkijkpunt

Werkgroep Gouda - Krimpenerwaard
D.I: Probleemanalyse Werkgroep Gouda – Krimpenerwaard

Spreekuur
Comité N210  
A.I: Persbericht en petitie geluids- en milieuhinder N210

Fred Slappendel 
A.II: Onderzoeken ter verbetering bereikbaarheid Krimpen en Waard 

Ries Jansen 
A.III: Een nieuwe brug 

Arjan Zijderlaan
A. IV: Overslag Terminal Bergambacht

Pier Werksma 
B.I: Rivieren

Peter de Vries
B.II: Compartimenteringsdijk

Vereniging WaardStroom  
B.III: Windenergie in de Krimpenerwaard 

Evert van Dam en henk-Jan Collignon
B.IV: Een nieuwe dijk, een nieuw kanaal en bamboeplantage 

Johan Koutstaal
C.I: Combinatie (nieuwe) faciliteiten overheden met bestaande sportparken
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ONDERNEMERS 
Achternaam   Voornaam Organisatie 
Amerongen van Caroline Caroline van Amerongen    
     Communicatie en Begeleiding
Azim   Marielle Azim Dezign
Blok   Sander  Autobedrijf Blok 
Blokland   Henri  Rabo Krimpenerwaard/Bestuurslid OKN
Boer  den Arie  Stichting Schutsluis Alblasserdam
Breedveld  Peter  Ondernemerskring Krimpen
Driel  van Kees  Ondernemers Kring Bergambacht
Dulst  van A.   Van Dulst Techniek Electrotool BV 
Egge  Peter Egge PR  Uitgeverij Watermerk
Embden van Peter  Moqua Entertainment
Erk  van Hans  Adriaan van Erk Ontwikkeling
Haaren  van B.M.J.   Adriaan van Erk Ontwikkeling
Harten  van Ivor  Poldergast
Hoogenboezem  Nico  Fa. Mobiliteits Centrum Hoogenboezem  
     Tweewielers
Jong  de Jaco  Verstoep Bouwadvies
Koutstaal  Johan  Stichting Servicepunt Verenigingen   
     Nederlek
Kuiken   Attie  De Coöperatieve Samenleving
Mijnlieff  Arike  Praktijk De Groenling ‘de kracht van voeding’
Mulder   J.C.M.  NST B.V.
Nauta  van Janine  Streekmuseum Krimpenerwaard
Os  van Frie   Hollandia BV/OGMS BV/gpm 
     productie en advies
Prins   A.J.  Prins Transport Op-en-Overslag 
Pronk   Joop  Vinoprova
Ruit   Gert-Jan Ruit en Co

Participanten

BEWONERS
Achternaam Tussenvoegsel Voornaam Woonplaats
Bodegom   Dick  Bergambacht
Boer  de  Jan  Bergambacht
Colijn  Joke 
Collignon-Meeusen  Carla 
Gent  van  Jeroen  Krimpen aan den IJssel
Graveland   Jaap  Berkenwoude
Harmsen   Ruben  Krimpen aan den IJssel
Hartog den   Caroline Krimpen aan den IJssel
Hofstra    Astrid  Krimpen aan den IJssel
Ipenburg van  Julia  Schoonhoven
Jansen    Ries  Krimpen aan den IJssel
Kooy    Arie  Ammerstol
Laan  van der  Jaap 
Luijten    Hans  Krimpen aan den IJssel
Maarschalkerweerd van  Houkje  Schoonhoven
Os  van  Henk  Krimpen aan den IJssel
Royen  van  Greethje Bergambacht
Slappendel   Fred  Krimpen aan den IJssel
Tas  van der  Aad  Schoonhoven
Verdoold   Marjanne Berkenwoude
Verstoep   Arjan  Bergambacht
Verswijveren   Valérie  Krimpen aan den IJssel
Vlist  van der  Ben  Schoonhoven
Vogel    Martin  Ouderkerk aan den IJssel
Vogel    Jacqueline Ouderkerk aan den IJssel
Wilde  de Dick  Lekkerkerk
Wit  de Klaas  Vlist
Zeeuw  de Aart  Bergambacht
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AGRARIËRS  
Naam  E-mail
Anker  Jan Christiaan 
Boer  Pim 
Broere  Leonard 
Eekeren, van 
Kool  Leo
Pater, de Jan 
Verhagen Arjan  
Verhoef  Martin
Verkaik  Martjan
Voets  J.  
Vries, de M.  
Zeeuw, de Aart 
Zuidbroek Barend 

Schaik  van Jacob  Reqqest
Seijp  van de Jolanda  Stichting Promotie Krimpenerwaard/ 
     JvdS Coaching, training, advies
Smit   J. J.  J. J. Smit Holding BV
Speksnijder  Stella  Het Zingende Paard/Storyteller
Steeman  Lia  In4Steps Projecten
Sterrenburg  Mirella  MVO Advies &  Projectbureau
Streefland  Frank  De Polderkeuken/De Polderkamer
Tol   Rob  TOL Marketing & Communicatie
Verhagen  Cees  LTO Noord Krimpenerwaard
Visser   W.  aannemingsbedrijf W. Visser 
Vos  de Petra  LTO Noord Krimpenerwaard
Vries   P.  V & S Consult BV 
Vriezen   Bert  De Steinsetuin
Wilde  de Anton  Het Koetshuis Party & Cateringservice 
Winkel  van Franca  Rabobank
Ziel  van Wim  RIZ Ontwikkeling
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