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Beste buren,
Eind vorig jaar is door Hans van Soest, melkveehouder aan de Gerverscop 22, het initiatief genomen
om samen met buurtbewoners na te denken over duurzame energieopwekking in onze polder. Hij is
daarbij ondersteund door Ragnhild Scheifes van het Programmabureau Utrecht-West.
Er is in november 2019 een bijeenkomst geweest waaraan zo’n 45 bewoners hebben deelgenomen.
Dat heeft geleid tot het mogelijk maken van een excursie voor alle bewoners van de Wildveldseweg
en Gerverscop naar twee gebieden bij Geldermalsen en Nijmegen, waar lokale coöperaties duurzame
energie opwekken met windmolens en zonneweiden. Aan deze excursie is door circa 15 bewoners uit
onze polder deelgenomen.
De excursie maakte duidelijk dat de inwoners zelf de regie over hun gebied hebben genomen door de
handen ineen te slaan en een coöperatie op te richten. Duidelijk werd ook dat een dergelijk project
om een lange adem en volhardendheid vraagt en veel tijd en energie vergt van alle betrokkenen.
Een aantal bewoners (boeren en burgers) heeft zich na de excursie bij Hans aangemeld om mee te
denken over de ontwikkeling van onze polder en hebben een ‘projectgroepje’ gevormd. Deze
nieuwsbrief is bedoeld om alle buurtbewoners bij te praten over de voortgang.
Wat is de stand van zaken tot nu toe?
Het ‘projectgroepje’ is verschillende keren bij elkaar gekomen om van gedachten te wisselen over wat
wij belangrijk vinden in onze polder. Duidelijk werd, dat een goede leefomgeving in onze polder voor
een ieder heel belangrijk is. De boeren vervullen een belangrijke rol in de ontwikkeling en het behoud
van de polder en zij moeten een goede boterham kunnen verdienen. En dat tegelijkertijd de pracht
van de natuur, en de rust in onze polder behouden moet blijven.
Dit staat mogelijk op gespannen voet met wat er in de omgeving speelt: Iedereen heeft in de
Woerdense Courant kunnen lezen dat de gemeente Woerden bezig is met een afwegingskader voor
locaties voor het opwekken van voor wind- en zonne-energie. Dat zou wel eens (grote) gevolgen
kunnen hebben voor de leefomgeving in onze polder.
Het ‘projectgroepje’ is nog bezig een standpunt te bepalen ten aanzien van die energietransitie. We
moeten er rekening mee houden dat onze polder door de gemeente aangewezen kan worden als
geschikte locatie voor windmolens en zonneparken. Willen we dan de eigen regie in ons polder gebied
niet verliezen, dan moeten we als buurtbewoners nu onze handen in een slaan.
Wat willen wij?
Wij willen samen met alle bewoners zelf de regie houden op onze leefomgeving in onze polder.
De energietransitie is het belangrijkste urgente vraagstuk in onze polder, maar in het ‘projectgroepje’
zijn ook andere (mogelijke) zaken aangekaart: mogelijkheden voor toerisme, biodiversiteit
bijvoorbeeld het realiseren van een voedselbos, het verbeteren van de berm, bodemdaling of
gezamenlijk optreden als er problemen ontstaan bij het glasvezelnet of verkeersdrukte. Bij dit soort
zaken, maar nu dus eerst vooral bij de energietransitie, is het van belang dat wij ons als bewoners
verenigen; Zo kunnen we opkomen voor onze belangen en het behoud van onze leefomgeving en
nemen we eigen regie in onze polder. Samen bereiken we meer!

Hoe willen we dat bereiken?
De beste manier om die regie te nemen is het oprichten van een ‘gebiedscoöperatie' voor het gebied
Wildveldseweg, Gerverscop en Rodendijk. Een coöperatie laat zien, dat we als bewoners (boeren én
burgers) serieus willen werken aan het behoud en de ontwikkeling van onze leefomgeving.
De coöperatie kan daarbij ook optreden namens de bewoners van het gebied als spreekbuis voor alle
instanties (gemeente Woerden/ Provincie/ Waterschap etc.). Het programmabureau Utrecht-West
ondersteunt en financiert de oprichting en maakt een start mogelijk zonder kosten voor de bewoners.
Het is bedoeling dat zoveel mogelijk (liefst alle!) bewoners daar lid van worden en gaan meebepalen
wat de plannen en activiteiten van onze gebiedscoöperatie zijn. Wij slaan de handen ineen en gaan
een gebiedscoöperatie oprichten onder de naam;

ons polderhart: samen bereiken we meer!
Hoe gaan we in gesprek met alle bewoners van Wildveldseweg, Gerverscop en Rodendijk?
Wij horen natuurlijk graag van een ieder, wat hij of zij vindt om op deze manier de regie op onze
leefomgeving in de hand te nemen. Ook horen we graag ideeën en suggesties voor de toekomst en de
leefomgeving in onze polder.Helaas zijn we, als gevolg van het coronavirus, niet in staat om een
bijeenkomst te beleggen voor alle bewoners om ons idee een gebiedscoöperatie op te richten, met
een ieder te delen en te bespreken.
Daarom vragen we reacties van zoveel mogelijk bewoners: wat vindt je ervan?
Alle reacties zijn welkom op ons mailadres: onspolderhart@gmail.com.
Natuurlijk kun je ook onderstaande buren, die een persoonlijk en direct aanspreekpunt zijn,
benaderen.
We rekenen op zo veel mogelijk reacties, suggesties en vragen. Laat in ieder geval van je horen,
want samen bereiken we meer!
Wij willen alle bewoners regelmatig van de voortgang op de hoogte houden via de ‘ Ons Polderhartnieuwsbrief’.
Daarom vragen we aan elke bewoner zijn of haar emailadres te mailen naar:
onspolderhart@gmail.com
Met vriendelijke groet,
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•
•
•
•
•
•

Hans van Soest
Jan Willem Moerkerk
Joost Heijnis
Arnold van Elteren

Gerverscop 22 06-34157021 aanspreekpunt voor Geverscop
Gerverscop 3 06-24520623 aanspreekpunt voor Geverscop
Gerverscop 5 06-45750685 aanspreekpunt voor Geverscop
Gerverscop..
aanspreekpunt voor Geverscop en
Rodendijk
Martin de Bruinen Wildveldseweg 19A 06-11260975 aanspreekpunt voor Wildveldseweg
Tim van Leeuwen Wildveldseweg 23 06-42988421 aanspreekpunt voor Wildveldseweg
Kees Vernooij
Wildveldseweg 17 06-51192978 aanspreekpunt voor Wildveldseweg

