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                                                                                                      Nieuwsbrief april 2014 
 
 

                               UITNODIGING 
 

Over de Kockengense molen en het kweken van hennep in de Gouden Eeuw... 
 

Bij gelegenheid van ons tweede lustrum organiseert de Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen 
een boeiende avond met twee presentaties over uw leefomgeving: 
 

“DE RESTAURATIE VAN DE KOCKENGENSE MOLEN” 
door Arno Goubitz en Judith Brandon, molenaars in Baambrugge, Abcoude en Nigtevecht en betrokken 
bij de Kockengense molen tijdens de restauratie. Arno is lid van de technische commissie van Stichting 
Het Utrechts Landschap, eigenaar van de Kockengense molen. Hij zal u met de beelden van Judith 
vertellen over wat er bij een zo ingrijpende restauratie komt kijken. Een unieke kans om kennis te nemen 
van de restauratie en alles wat de Kockengense molen te bieden heeft, zonder dat u een steile trap op 
hoeft of het risico loopt “een klap van de molen” te krijgen... 
 

“DE LANDBOUW VAN KOCKENGEN EN OMSTREKEN IN DE GOUDEN 
EEUW: OVER BOERENBEDRIJVIGHEID UIT DE TIJD VAN DE WIND-
MOLENS” 
door Harm Hoogendoorn, historicus en medeauteur van “Geschiedenis van het Groene Hart”, die u zal 
vertellen over de sporen van kleine akkers bij de historische boerderijen in onze omgeving. Daarop is 
lange tijd voornamelijk hennep geteeld! Het hoogtepunt van deze teelt lag in de Gouden Eeuw. 
Bijzonderheden van Kockengen en omstreken komen daarbij gedetailleerd aan de orde. Hoe het gewas 
werd geteeld en bewerkt zal met behulp van een uniek historisch filmpje gedemonstreerd worden. 
  

                      WOENSDAG 16 APRIL 2014 – 20.00 UUR 
                 ‘HET LOKAAL’ – HEICOP 24c – KOCKENGEN  
                             (zaal open met koffie/thee vanaf 19.30 uur)  
 
De toegang is gratis. Wilt u aanwezig zijn? Dan willen we dat graag weten. Aanmelden kan door 
een berichtje te sturen naar info@veenweidegebied.nl, een sms te zenden of te bellen naar 
0622992181, of een briefje in de bus te doen bij Roerdomp 7. 
      
 

Hoogspanningsstation Kortrijk: 234 zienswijzen ingediend! 
 

Door u is massaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het ontwerp-
inpassingsplan voor de bouw van een hoogspanningstransformator- en schakelstation aan ‘onze’ kant 
van de A2 bij Kortrijk. Het kost de advocaten van de bewoners Kortrijk zeer veel moeite om alle relevante 
documenten beschikbaar te krijgen. Overheidsinstanties zijn onwillig of verschuilen zich achter elkaar. In 
dergelijke situaties resteert slechts de gang naar de rechter. Pas nadat deze heeft geoordeeld kan het 
ministerie van Economische Zaken een reactie op de ingediende zienswijzen geven. De zienswijzen zijn 
te raadplegen via: 
 
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2013/12/Inspraakbundel%20Breukelen-Kortrijk_anoniem.pdf 
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2013/12/Reactiebundel%20Breukelen-Kortrijk_anoniem.pdf   
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Voorlichtingsactiviteiten 
 

Na eerdere presentaties op de Van Doornschool en De Wegwijzer, is in maart 2014 een presentatie 
verzorgd aan de groepen 7 en 8 van ’t Kockenest. Aan de orde kwamen het ontstaan van het unieke 
cope-landschap, de beperkte wijzigingen in de copes door de eeuwen heen, de huidige bedreigingen, de 
geschiedenis van de Waterlinies en de visie en werkzaamheden van onze stichting. Aan het eind werd 
een hand-out meegegeven, zodat de kinderen het gepresenteerde nog eens na kunnen lezen. 
 

Parkbos Haarzuilens 
 

Opnieuw zal een deel van het cope-landschap verdwijnen. Door Natuurmonumenten wordt ten westen 
van het huidige bos rond het kasteel De Haar een groot bebost recreatiegebied aangelegd, vooral 
bestemd voor het westelijk deel van de stad Utrecht. Naast het feit dat wij het treurig vinden dat er 
opnieuw geen rekening wordt gehouden met een eeuwenoud landschap, vragen wij ons af of het veel 
grotere en dichterbij gelegen Máximapark niet veel aantrekkelijker is voor deze doelgroep! We zullen 
nagaan welke mogelijkheden we hebben om de plannen bij te sturen, maar zijn niet optimistisch omdat 
de gemeente Utrecht de bestemming van het gebied al heeft aangepast. 
 

Waterbergingsgebied tussen N401 en Groote Heicop 
 

Het plan voor een waterberging tussen N401 en Groote Heicop gaat waarschijnlijk niet door. Het 
waterschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) wil binnenkort in overleg gaan met collega-waterschap AGV 
over de vraag of volgens de nieuwste inzichten dit beperkte waterbergingsgebied wel nodig is. HDSR 
heeft intern al wel geconcludeerd dat voor de eigen wateropgaven én voor maatregelen in het kader van 
“Kockengen Waterproof” het bergingsgebied niet nodig is.  
Als het waterbergingsgebied ook voor AGV niet langer nodig is hoeft geen omdijking te worden 
aangelegd. Ook een verlaging door afgraving is dan niet nodig en de huidige situatie kan worden 
gehandhaafd. Hopelijk na jaren dus eind goed, al goed! 
 

Klankbordgroep Cultureel Erfgoed 
 

Op uitnodiging van de gemeente nemen we deel aan deze klankbordgroep, die het gemeentelijk beleid 
op het gebied van cultureel erfgoed ondersteunt. Mede dankzij onze inbreng is ook het cope-landschap 
als cultureel erfgoed in het beleid herkenbaar gemaakt. Wat we nog missen is de aanduiding “cope”, die 
treffend de achtergrond van ons landschap samenvat. We zullen erop letten dat de term wordt 
opgenomen in de nadere uitwerking van het beleid.  
 

Zaterdag 14 juni Rabo Fietstocht. Doet u ook mee? 
 

Fiets geld bij elkaar voor de kas van onze stichting! Hoe? Rijd één van de routes van 30, 60 of 100 
kilometer door het Groene Hart op zaterdag 14 juni helemaal uit en verdien zo op een sportieve manier 
geld voor de Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen. Iedereen is van harte welkom om mee te 
fietsen tijdens de Rabo Fietstocht, jong en oud. Vooraf aanmelden is niet nodig. Doet u ook mee? 
Vermeld bij inschrijving ons deelnemersnummer 40. Zie https://events.rabobank.nl/rv/RaboRVFT2014. 
  

Uw steun aan ons 
 

De Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen maakt kosten voor de genoemde 
voorlichtingsactiviteiten en dorpsavonden, nieuwsbrieven als deze, (contra)expertises en zienswijzen op 
en procedures tegen initiatieven die het Groene Hart, de veenweiden of de cope-structuur aantasten.  
Wij roepen onze bestaande en altijd welkome nieuwe sympathisanten op om hun vrijwillige 
bijdrage 2014 over te maken op rekening NL49 RABO 0365 5622 97 ten name van Stichting 
Behoud Veenweidegebied Kockengen. Als richtbedrag gaan we uit van 15 euro per jaar, maar 
iedere bijdrage, groot of klein, is vanzelfsprekend welkom! 
 
De Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen heeft de fiscale ANBI-status, 
dus uw bijdrage is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 
                                                                                                                                      


