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Inleiding 
 
 
Binnen Gemeente Lopik wordt op de hoek S.L. van Alterenlaan -  Vogelzangsekade een 
nieuwe woonwijk ontwikkeld. Onderdeel van dit plan is volgens de afspraken de ontwikkeling 
van het naastgelegen perceel als robuuste ecologische zone.  
 
Dit document schetst een aantal ideeën voor de inrichting van deze ecologische zone, 
waarbij ook een aantal westelijker gelegen percelen in de ideevorming betrokken zijn. De 
percelen krijgen een natuurlijke inrichting, die ook functies zal vervullen voor speelnatuur, 
natuureducatie en extensieve recreatie. Onder andere kinderen uit het naastgelegen 
kinderdagverblijf zullen gebruik maken van het gebied. 
 
Dit document schetst de eerste ideeën voor de inrichting van het gebied. Om helder te 
krijgen wat er mogelijk is en binnen welke kaders de ideeën ontwikkeld kunnen worden, 
wordt eerst ingegaan op de historie en de kenmerken van het gebied en het beleid dat voor 
het gebied geldt. Vervolgens wordt de ideeënschets gepresenteerd en toegelicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Indicatie van het plangebied.  

• Rood: de te ontwikkelen woonwijk 

• Groen: de volgens de afspraken te ontwikkelen robuuste ecologische verbidingszone 

• Geel (rechtsonder): het kinderdagverblijf 

• Wit-doorzichtig: de percelen die ook in de ideevorming meegenomen worden. IN de 
ideevorming ligt de nadruk op de oostelijke helft van dit gebied.  

 
 
 



Historie van het gebied - kaarten 
 
Naast geschreven bronnen zijn kaarten een rijke bron van informatie over de geschiedenis 
van een gebied. We beginnen daarom met een aantal kaarten, in chronologische volgorde, 
waarop het gebied voorkomt.  
 

Atlas van Bleau, 1657 
 
De huidige Van Alterenlaan en de 
Lobeke zijn al zichtbaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe kaart van den lande 
Utrecht, 1743 
 
De huidige Van Alterenlaan (inclusief 
de knik bij Jaarsveld) en de Lobeke 
met begeleidende weg zijn 
zichtbaar. Alle wegen en dijken op 
de oeverwal lijken beplant te zijn 
met bomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Topografische Militaire Kaart (TMK),  
1849 

Van Alterenlaan heet ‘Smalle 
zandpad’. Korenmolen al aanwezig. 
De Lijnwetering staat op de kaart. 
Een aanzienlijk deel van de percelen 
binnen het gebied is bebost: 
vermoedelijk broekbos.  

 

Suringarkaart, uitgave 1871 
 
Bebossing zeer duidelijk 
weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TMK 1876 
 
Maximaal aantal percelen bebost. Na 
1876 volgt een afname (her-
ontginning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TMK 1890 
 
Op een aantal percelen is het bos 
weer verwijderd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Topografische kaart 1936 
 
Ten zuiden van de Lijnwetering is al 
het bos verwijderd. Ten noorden 
ervan is nog veel bos aanwezig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Topografische kaart 1958 
 
Grootste deel van het bos ten 
noorden van de Lijnwetering 
verdwenen. Lang het Smalle 
zandpad verschijnen de 
rijtjeshuizen.  
Er zijn boomgaarden geplant 
Langs de Lijnwetering is de 
provinciale weg aangelegd.  
 
 
 
 

 
Topografische kaart 1969 
 
Alle bos verdwenen. Meer 
boomgaarden. Het gebouw van het 
huidige kinderdagverblijf is 
inmiddels gebouwd.  
Langs de provinciale weg is een 
verbrede weg aangelegd. De oude 
weg blijft dienst doen als 
parallelweg voor kavelontsluiting en 
fietsverkeer.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 Topografische kaart 1981 
 
Geen grote veranderingen t.o.v. 
1969 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Topografische kaart 1989 
 
Boomgaard op oude locatie 
verdwenen. Op de percelen dichter 
bij de S.L. van Alterenlaan staat 
een nieuwe boomgaard.  
 
Verder geen grote veranderingen 
t.o.v. 1981. 
 
 
 



Belangrijke items uit de historie van het gebied 
 

Veenontginning 
De Lopikerwaard was oorspronkelijk een moerasgebied met veenvorming. Al voor het jaar 
1000 werd het veen op kleine schaal ontgonnen, vanaf de Lek en de Hollandsche Ijssel. Dit 
waren nog ontginningen met vrije opstrek: de achtergrens van de ontginning was niet 
afgebakend. Vanaf de elfde eeuw werd een start gemaakt met de een grootschalige, 
georganiseerde ontginning van het gebied. Er werden weteringen en sloten gegraven om het 
veen te ontwateren. De ontginning geschiedde middels een zogenaamde copeverkaveling: 
vanaf een ontginningsbasis ontgonnen boeren naast elkaar langgerekte stukken grond van 
zo’n 115 meter breed, tot aan een achtergrens, die vaak zo’n 1250 meter verderop lag. Het 
eerste gebied dat volgens het cope-systeem ontgonnen werd was het blok Lopik (omstreeks 
1050). Als ontginningsbasis dienden de onderling met elkaar verbonden waterlopen Zevender, 
Lobeke en Enghe IJssel, samen nu Lopikerwetering geheten. Ook het plangebied is vanaf de 
Lopikerwetering, dus vanaf de noordzijde ontgonnen.  
 
Het veen bij Lopik is wel ontgonnen maar de veengronden zijn niet verveend (afgegraven ten 
behoeve van veenwinning) vanwege de ongeschiktheid van dit (bos)veen als brandstof. De 
huidige maaiveldhoogte komt door maaivelddaling: 1 cm/jaar, nu nog 0,5 cm/jaar.  

 
Hennepteelt 

De boeren in de Lopikerwaard combineerden vanaf de 
15de eeuw veeteelt met hennepteelt voor de 
touwproductie, in speciale ‘hennepwerven’ of 
‘henneptuynen’. De hennepteelt in de Lopikerwaard 
was eigenlijk het gevolg van afwateringsproblemen in 
de polders. Door het dalende maaiveld werd 
afwatering steeds moeilijker. Hennep groeide 
uitstekend op drassige grond, vooral wanneer er veel 
mest werd opgebracht. Het kon jarenlang op hetzelfde 
stuk grond worden verbouwd. Bovendien is het 
Nederlandse klimaat zeer geschikt voor de 
vezelproducerende hennepplant. 
 
Het was voor de boeren een ideale combinatie: ze 
verhoogden hun hennepakkers met koeienmest, zodat 
de hennepplant in korte tijd door toedoen van de mest 
snel en hoog kon groeien. De hennep groeide in een 
korte periode tot een hoogte van twee tot drie meter.  
 
Na de oogst roten de boeren de hennep in de sloten 
rondom de ‘hennepwerven’. De hennep werd 
afgevoerd via de Lopikerwering en vervolgens verkocht 

in Oudewater, Montfoort en IJsselstein. De vezelhennep wordt verwerkt tot garen voor 
scheepstouw, visnetten en zeilen. 
 
In een speciaal kaartboekje tekende landmeter Jan Rutgerszoon van den Berch in 1607 alle 
‘hennepwerven’ van Lopik, van de molen bij Zevender tot voorbij de molen van Batau 
(detail: zie vorige kolom). Dergelijke hennepwerfjes zijn nog steeds herkenbaar. Het zijn vrij 
kleine stukken grond omgeven door sloten. Ook langs de Vogelzangsekade binnen het gebied 
lijken dergelijke voormalige hennepwerfjes te liggen. 
 
Naast hennep werd in de Lopikerwaard ook vlas verbouwd. De bast van de vlasplant levert 
materiaal voor linnengarens. 
 

Kasteel Jaarsveld/Huis te Jaarsveld 
Bij de Lek, bij het zuidelijke einde van de S.L. van Alterenlaan, ligt Huis te Jaarsveld, met 
daarachter de ruïne van het kasteel Jaarsveld of kasteel Veldenstein. Het kasteel wordt voor 
het eerst vermeld in 1327, maar werd in 1672/1673 vernield door plunderende Franse 
troepen. Daarna verviel het langzaam. In de nabijheid van het vervallen slot werd omstreeks 
1760 het huidige Huis te Jaarsveld gebouwd door de vrijheer van Jaarsveld, Cornelis de Witt, 
een nazaat van de raadspensionaris Johan de Witt. Het is een bescheiden buitenplaats 
bestaande uit een eenlaags herenhuis en een klein park waarin de grachten van het oude slot 
zijn opgenomen. Het nieuwe herenhuis vormde het middelpunt van een uitgebreid bezit aan 
tuinen, lanen, boomgaarden, al met al de sfeer ademend van een lustwarande. Zowel binnen 
als buiten de grachten waren lanen aangelegd die beplant waren met wilgen, iepen en elzen. 
Tot dit geheel behoorde onder andere een eilandje waarop de Gevangen-Toren had gestaan 
en dat toen enkel nog een appel- en perenboomgaard was.  

 
kaart uit 1685, door Johannes Leupenius, dus na de verwoesting van het kasteel en voor de 
bouw van het huis.  
 

Limes 
In het gebied of de omgeving ervan kan de Limes lopen. 

 
 
 



Kenmerken gebied 
 
Een aantal belangrijke kenmerken van het gebied zijn: 

• Het gebied ligt op de oeverwal van de Lek. 

• Veenontginningsgebied met cope-verkaveling. Oorspronkelijke kavels vermoedelijk plm. 
115 meter breed.  

• De Lopikse Wetering, ten noorden van het gebied, fungeert als boezem.  

• Bodem: klei op veen 

• Grondwaterstand: slechts enkele decimeters onder maaiveld 

• Het maaiveld in het gebied daalt met plm. 0,5 cm per jaar.  

• De Vogelzangsekade (ontginningsas) en de S.L. van Alterenlaan zijn zeer oude wegen. De 
M.A. Reinaldaweg (N210) is een 20e-eeuwse provinciale weg, die direct langs de 
Lijnwetering is gelegd.  

• Het gebied is voornamelijk in gebruik als grasland, akkerland (maïs), en boomgaard. De 
meeste bebouwing staat in het noorden, langs de Vogelzangsekade.  

• Het gebied is vrij vlak en ligt op plm. NAP. 
 

 
 
Een dergelijke molen past uitstekend in dit gebied 
 
 
 
 
 
 
 
 



Richtlijnen en aanknopingspunten vanuit het beleid 
 

Ruimtelijke ordening -landschap 
1. Zo goed mogelijk aansluiten bij de identiteit van het landschap: behoud en 

ontwikkeling halfopen landschap en versterking recreatief medegebruik 
(Landschapsontwikkelingsplan, LOP, 2005) 

2. Oeverwallen en dijklinten ontwikkelen als groene woon- en werkzones met compacte 
rivierstadjes (Uitvoeringsprogramma Groene Hart). De ecozone ligt zowel op een 
oeverwal als langs een dijklint.  

3. Binnen nationale landschappen is “behoud en doorontwikkeling” het uitgangspunt voor 
het ruimtelijke beleid (De Voorloper, Prov. Utrecht, 2009). Ecozone Lopik ligt binnen 
nationaal landschap Het Groene Hart. Het beleid is dus gericht op behoud en 
doorontwikkeling. 

4. De nota LopikMEerwaard beschrijft de geplande overgang binnen Lopik van  
toelatingsplanologie naar gebiedsontwikkeling. “Vooral het ‘spreekwoordelijke 
boerenverstand’ spreekt ons aan. Zonder dat zaken in allerlei regels zijn vast gesteld, 
kan je soms op ‘je klompen aanvoelen’ dat een bepaalde ontwikkeling goed is voor de 
kwaliteit van de bebouwingslinten. Indien dat gevoel aanwezig is, dient er wat ons 
betreft medewerking aan een dergelijke ontwikkeling te worden verleend en dan 
dienen we ons niet te laten weerhouden door regels, die dat onmogelijk maken.”..... 
“Uitgangspunt is: ‘geen tegenprestatie voor aantasting van de omgevingswaarden 
betekent geen ontwikkelingsruimte’ (‘voor wat hoort wat’). Deze nota biedt kansen, 
vooral binnen bebouwingslinten, dus aan de noordzijde van het gebied. Bij aantasting 
van omgevingswaarden dient naar een tegenprestatie te worden gezocht.  

 

Recreatie 
5. De recreatieve missie van Lopik, zoals verwoord in ‘Ruimte voor recreatie, beleidsplan 

recreatie en toerisme, Gemeente Lopik: “Uitgaande van voornoemde 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden en kwaliteiten stelt de gemeente 
zichzelf ten doel de duurzame ontwikkeling van recreatie en toerisme te stimuleren 
tot een toegankelijke, gastvrije en aantrekkelijke bestemming, afgestemd op de 
behoeften van de recreant en toerist.” Richtlijnen hieruit: 

a. Binnen de kaders van cultuurhistorie en landschap blijven 
b. Duurzame ontwikkeling van recreatie 
c. Karakter: toegankelijk, gastvrij, aantrekkelijk 

Overige richtlijnen, gebaseerd op de nota: 
d. Rekening houden met het toenemende aantal ouderen: dienstverlening, 

accommodatie 
e. Richten op gezonde recreatie in en nabij de directe leefomgeving (o.a. 

wandelen en fietsen) 
 

Natuur 
6. Het plangebied maakt geen deel uit van de EHS. In het natuurgebiedsplan van 

Provincie Utrecht wordt het niet weergegeven als weidevogelgebied, maar wel als 
zoekgebied nieuwe natuur. Het is, volgens het natuurgebiedsplan, botanisch 
waardevol grasland.  

Richtlijn: richten op ontwikkelen van nieuwe natuur, inclusief versterking van het 
botanisch waardevolle grasland. Omdat het geen weidevogelgebied is hoeft het op basis 
daarvan niet geheel open te blijven.  
 

 
 
Het plangebied op de LOP-kaart uit 2005



Ontwerpschets - kaart 



Ontwerpschets - luchtfoto 



Toelichting 
 
In het plan wordt een natuurlijke inrichting voorgesteld, die recht doet aan het historische 
landschap. Doel van het project is om kinderen uit het kinderdagverblijf, bewoners van Lopik 
en mensen uit de regio meer in contact te brengen met de natuur.  
 
De inrichting zal bestaan uit onder meer poelen, natuurvriendelijke oevers langs sloten, hier 
en daar opgaande beplanting, een struinpad van/naar de bebouwde kom van Lopik, een 
speelnatuurgebied nabij het kinderdagverblijf, een logeerhuis voor kinderen/jongeren met 
stoornissen als ADHD en PDD-NOS en een pannekoeken(?)-restaurant. Inkomsten uit het 
restaurant kunnen bijdragen aan de inrichtings- en exploitatiekosten van het gebied. De 
overblijvende kosten worden gedekt uit de bouw van een aantal woningen aan de oostzijde 
van het plangebied.  
Mogelijke locaties voor het logeerhuis en het restaurant zijn op de schetskaart weergeven als 
‘attractiepunt’. De bebouwing is gepland op locaties die goed ontsloten kunnen worden en 
die in of tegen de geslotener delen van het gebied aan liggen. De bebouwing tast de 
openheid van het landschap dan ook niet aan. Ook in de andere inrichtingsmaatregelen wordt 
recht gedaan aan de landschapskenmerken. Perceelsvormen worden intact gelaten en de 
bestaande openheid wordt grotendeels gehandhaafd. In het westelijker gelegen deel van 
gebied, dat nu al meer gesloten is, wordt teruggegrepen op het beboste beeld van de 
oeverwal uit de 19e eeuw.  
 

Ecozone 
De ecozone wordt een aantrekkelijk struingebied waar voor jong en oud. De inrichting bevat 
op de poelen en natuurvriendelijke oevers na weinig reliëf, om de natuurlijke vlakke ligging 
van het gebied geen geweld aan te doen. Bij de inrichting zal veiligheid – ook voor kinderen – 
een belangrijk aandachtspunt zijn.  

 
Struinpad 
Het onverharde struinpad sluit aan op het wegenstelsel in de bebouwde kom van Lopik. Het 
pad loopt direct langs de perceelsranden, zodat het landbouwkundige gebruik in het 
westelijke deel nauwelijks verstoord wordt en het pad niet stoort in het landschapsbeeld. In 
het ontwerp is het pad om de boomgaard heen gepland, omdat het naar verwachting lastig 
zal zijn om het pad dwars door de boomgard te leggen. 
 
 

Speelnatuurgebied 
Het speelnatuurgebied komt direct bij het kinderdagverblijf te liggen. Feitelijk is dit ook een 
struingebied, maar dan met veel natuurlijke spelaanleidingen. Het gebied is in principe vrij 
toegankelijk, maar kan met een verplaatsbaar hek afgesloten worden op momenten dat het 
kinderdagverblijf er gebruik van wil maken.  
In het speelnatuurgebied wordt een zonering toegepast: vlak bij het kinderdagverblijf een 
zone voor de jongste leeftijden (grote nadruk op veiligheid) en verder van het 
kinderdagverblijf zones voor steeds hogere leeftijden.  
 

Restaurant 
Het gebied is bedoeld voor extensieve recreatie, zowel voor fietsers en wandelaars als voor 
mensen die enige uren in het gebied verblijven (natuurvorsers, spelende kinderen met hun 
ouders). Voor al deze groepen draagt een restaurant in de directe nabijheid sterk bij aan de 
recreatieve mogelijkheden. Een pannekoekenrestaurant zou geschikt zijn omdat het zeer 
geschikt is voor kinderen en voor de meeste mensen goed betaalbaar is.  
 

Woningbouw 
Ter financiering van het project worden enkele woningen gebouwd. De zoeklocatie aan de 
oostzijde van het plangebied is gekozen omdat dit redelijk aansluit bij de wijze waarop 
kernen in veenontginninggebieden uitbreiden: rond de kruising van (water-)wegen, in dit 
geval de Lopikerwetering en de S.L. van Alterenlaan. Verder tast bebouwing op deze locatie 
de openheid niet aan omdat het in de noord-zuidrichting buiten de zichtlijn blijft. In de oost-
westrichting wordt het uitzicht nu al belemmerd door de woningen langs de S.L. van 
Alterenlaan. Ontsluiting van de woningen dient bij voorkeur plaats te vinden via de 
nieuwbouwwijk aan de noordzijde. Een mogelijk alternatief is een ontsluiting via het terrein 
van het kinderdagverblijf. Bij alle gebouwen, woningen, restaurant en logeergebouw, zal 
gebouwd worden volgens de principes van duurzaam bouwen.  
 

Overige ideeën 
Bij de initiatiefnemers leven nog meer ideeën voor de inrichting van het gebied, waaronder: 

• Natuureducatieve activiteiten  

• De grootste watertafel, eventueel gevoed vanuit een watertoren 

• Kinder-groentetuintjes met historische groenten 

• Ouderen inschakelen als natuuropa of –oma.  
 
 





 


