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Van Stichting Behoud Veenweidegebied 
Kockengen  

 
Aan:  Sympthisanten  

 
 

 
Kockengen, 26 juli 2004. 
 

 
Overzicht van activiteiten en stand van zaken 
Ruim drie maanden geleden ontving u onze laatste nieuwsbrief en dus is het hoog tijd voor een 
nieuwe. In de nieuwsbrief van maart stonden wij uitgebreid stil bij de bedenkingen die wij op 14 
februari 2004 indienden tegen het provinciale ontwerpstreekplan 2005-2015. 
 
Na het indienen van de bedenkingen tegen het ontwerpstreekplan zijn de activiteiten van het 
stichtingsbestuur met name gericht geweest op het beïnvloeden van de meningsvorming van de leden 
van Provinciale Staten. Zij immers hebben het laatste woord bij de definitieve vaststelling. 
Wij hebben op 19 juni een brief gezonden aan de PS-leden. In deze brief hebben wij onze 
verontrusting uitgesproken over het feit dat er over het veenweidegebied en in het bijzonder over de 
delen hiervan die tot het unieke cope-ontginningslandschap worden gerekend, totaal verschillende 
signalen worden vernomen van de betrokken overheden. De verdere inhoud van onze brief vindt u 
hieronder verkort weergegeven. 
 

• Standpunt van de Rijksoverheid 
De Nota Ruimte heeft naar onze mening de intentie om terughoudend te zijn bij het bebouwen 
van het gebied en bij het vervangen van landschappelijk waardevolle gebieden door “nieuwe 
natuur”. Het gebied in kwestie wordt in ieder geval niet aangemerkt voor woningbouw of 
bedrijfsterreinen en ook wordt gesteld dat het karakter van het landschap niet mag worden 
aangetast. 

• Provincie Utrecht 
Het standpunt dat tot op heden wordt ingenomen door de provincie, vinden wij duidelijk. In 
onze eigen woorden samengevat: bij voorkeur niet bouwen in het betrokken veenweidegebied 
en met name grote terughoudendheid betrachten bij het uitbouwen van kleine kernen. 
Specifiek ten aanzien van Kockengen stelt het ontwerpstreekplan: “Nieuwe uitbreiding achten 
wij niet meer in verhouding tot de omvang en opbouw van de kern en het beleid voor het 
Groene Hart en het veenweidegebied”. Dit standpunt is een logisch vervolg van hetgeen is 
opgenomen in het huidige streekplan.  

• Gemeente Breukelen 
De gemeente Breukelen gaat onverminderd en op volle kracht door op een weg die zal leiden 
tot een onherstelbare aantasting van een uniek landschap en natuurgebied rondom 
Kockengen. De gemeente wil grootschaliger woningbouw en bijbehorende ontsluiting 
realiseren. Daarnaast wil de gemeente eeuwenoude bestaande natuur en florerende 
agrarische bedrijven opofferen aan “nieuwe natuur” in de vorm van onder meer 
recreatiegebieden en waterbergingen.  
Wij achten de opstelling van de gemeente onjuist en laakbaar daar alternatieve 
bouwmogelijkheden binnen bestaande wijken en in het oude dorp telkenmale onbenut worden 
gelaten.  

• Verzoek van de Stichting 
De Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen is van mening dat het zeer gewenst is dat 
door de provincie een krachtig signaal wordt afgegeven aan de gemeente Breukelen, 
inhoudende dat de unieke cope-ontginningen en veenweidegebieden met hun “stapeling van 
waarden” niet verder mogen worden aangetast. 
 

Tegelijkertijd heeft het Stichtingsbestuur contact met de media gezocht. Nadat deze middels een brief 
van de problematiek op de hoogte waren gesteld, zijn er drie reportages/vraaggesprekken 
uitgezonden (RTV Utrecht, Radio M en Radio Polderland) en zijn er diverse artikelen verschenen in 
onder meer Rijn en Gouwe, Utrechts Nieuwsblad, VAR en Vechtstroom. 
 
In het kader van de beïnvloeding van de besluitvorming binnen PS, is een vertegenwoordiging van het 
Stichtingsbestuur aanwezig geweest bij het bezoek dat een aantal PS-leden op 25 juni bracht aan 
Kockengen. Wij werden daarbij in de gelegenheid gesteld het standpunt dat wij in onze brief naar 
voren hadden gebracht nog eens toe te lichten. Daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. 
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Wij hebben er op gewezen dat er binnen het gemeentebestuur een cultuur- en denkomslag dient 
plaats te vinden. Er dient meer aandacht te zijn voor het moois en het waardevolle dat we bezitten. 
Die middag hebben ook een tweetal betrokken agrariërs het woord gevoerd. Monique Koppers 
schetste het machteloze gevoel als er ergens achter een gemeentelijk bureau iemand plannen zit te 
ontwikkelen die het voortbestaan van je bedrijf bedreigen. 
In recente persberichten wordt gemeld dat Gedeputeerde Staten (GS) voornemens zouden zijn om de 
bouw van 65 woningen aan de noordoostzijde van Kockengen toe te staan omdat dit in 
overeenstemming zou zijn met eerder gemaakte afspraken. Tot op heden hebben wij niet kunnen 
achterhalen om welke afspraken het hierbij zou gaan. Behoudens in het nieuwe ontwerpstreekplan 
2005-2015 hebben we dit getal nog niet kunnen terugvinden. We blijven zoeken en er kritische vragen 
over stellen, mede omdat de realisatie van de geclaimde 65 woningen niet ten koste had hoeven te 
gaan en wellicht nu nog niet hoeft te gaan van het veenweidegebied.  
De Stichting is verheugd over het standpunt van het Ministerie van Landbouw en over de 
subsidietoezegging van de Europese Commissie. Ook hopen wij dat het convenant tussen het 
Ministerie van Landbouw, de provincie, de gemeentebesturen en de waterschappen ertoe zal leiden 
dat de gemeente Breukelen zich zal herbezinnen. 
 
De komende tijd zal de Stichting verder de publiciteit zoeken. Wij zullen ons daarbij met name richten 
op de dorpsbewoners. Daarnaast zal worden onderzocht in hoeverre instanties als de Stichting Gras 
en Wolken, Stichting De Venen, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Natuur en Milieu 
en Milieudefensie ons kunnen steunen in ons standpunt en bij het bereiken van onze doelstellingen. 
Cruciaal voor de toekomst van het veenweidegebied rond Kockengen is de besluitvorming betreffende 
het provinciale streekplan. In juni werd de Concept Nota van Beantwoording over de bedenkingen 
verwacht. Mede door het grote aantal ontvangen bedenkingen, is dit een maand later geworden.  
Wij vinden het uitermate teleurstellend dat GS in onze bedenkingen geen aanleiding hebben gezien 
om het ontwerpstreekplan 2005-2015 aan te passen. Dit betekent dat er nog steeds ruimte wordt 
gelaten voor een uitbreiding in een deel van het 4e kwadrant met omstreeks 65 woningen. Het spreekt 
voor zich dat wij zullen doorgaan met onze pogingen om de finale besluitvorming hierover door 
Provinciale Staten in voor ons gunstige zin te beïnvloeden.  
Tegelijkertijd zijn wij gelukkig met het feit dat in de Concept Nota van Beantwoording is opgenomen 
dat GS in de bedenkingen van de Gemeente Breukelen geen aanleiding zien tot aanpassing van het 
ontwerpstreekplan. Dit betekent dat de wens van de gemeente om “minstens 200” woningen te 
realiseren, in de beantwoordingsnota niet wordt gehonoreerd. GS stellen tevens geen noodzaak te 
zien het gehele 4e kwadrant binnen de contour op te nemen. Daarnaast stellen GS dat het hen niet 
duidelijk is op welke provinciale toezeggingen de Gemeente Breukelen doelt, als men het in de 
ingediende bedenkingen heeft over bouwmogelijkheden voor de kern Kockengen. Niet verbazend, 
want wij hadden die ook al niet kunnen achterhalen…. 
U wordt door ons op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 
 
Website 
Graag wijzen wij u op onze nieuwe website www.veenweidegebied.nl. Deze site zal de komende tijd 
verder worden uitgebreid met nieuwe informatie over de activiteiten van de Stichting. U kunt op de site 
ook deelnemen aan een discussieforum. Maak daar gebruik van om uw stem in de politiek te laten 
doorklinken! 
 
31 augustus in Woerden publieksbijeenkomst provinci e Utrecht over het Streekplan 
In december gaan provinciale staten het nieuwe streekplan vaststellen. Om een weloverwogen besluit 
te kunnen nemen willen provinciale staten graag in gesprek komen met de inwoners van de provincie. 
Daarom organiseren zij op 31 augustus in Woerden de laatste van een serie van vier publieks-
avonden. Reserveer deze avond alvast in uw agenda! Het is van groot belang dat wij daar met zo 
veel mogelijk mensen aanwezig zijn om het behoud van het veenweidegebied te bepleiten. Op 
www.veenweidegebied.nl vindt u binnenkort meer informatie over deze avond. Zie ook de site van de 
provincie (www.provincie-utrecht.nl). 
 
Financiën 
Van velen van u ontvingen wij de toegezegde bijdrage van € 25,00 of meer. Als u wilt kunt u dit 
bedrag overmaken op bankrekening 3655.62.297 ten name van Stichting Behoud Veenweidegebied 
Kockengen. 
Van uw bijdragen betalen wij onder andere de kosten voor juridisch advies en voor onze 
publiciteitscampagnes. 


