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Onderwerp: 

Versterken oeverwal venster Bodegraven - Woerden 

Kennisnemen van: 

De resultaten van het project, namelijk: 

Inspiratieboek "Versterken oeverwallen Oude Rijn in het venster Bodegraven - Woerden". 

Toelichting: 
Het gebied langs de Oude Rijn tussen Bodegraven en Woerden bestaat uit erven, in eigendom van 
bewoners en ondernemers. Het inspiratieboek bevat handvatten voor bewoners en andere 
betrokkenen van het gebied gericht op behoud en het versterken van de landschappelijke kwaliteiten. 
Door het inspiratieboek kunnen bewoners, agrariërs en andere ondernemers met hun plannen zelf 
aan de slag met het landschappelijk versterken van hun erven. Het inspiratieboek bevat maakbare 
bouwstenen, criteria en een rijkdom aan beelden om te inspireren. 

Folder "Maak uw erfgoed" 

Toelichting: 
Behalve het inspiratieboek zijn ook een aantal andere documenten opgesteld met als doel om de 
bewoners en ondernemers bewust te maken van de kwaliteiten van het gebied en te motiveren om 
deze te behouden en te versterken. 

Inleiding: 

Het project versterken oeverwal venster Bodegraven - Woerden is doel 94 en 98 uit het jaarverslag 
2010 dat op 23 juni 2011 door uw raad is vastgesteld. 

Voor uitvoering van dit samenwerkingproject met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is een 
incidentele subsidie verstrekt door de provincie Zuid-Holland ter hoogte van € 25.079. De provincie 
Utrecht verstrekt ook een bijdrage voor dit project ter hoogte van € 17.500. 

Het project is in 2011 uitgevoerd. Het uitgevoerde projectplan sluit aan bij de opgave Versterken 
oeverwal uit de door u vastgestelde Ruimtelijke structuurvisie Woerden 2009 - 2030. Tevens is 
hiermee een van de punten uit het LOP uitvoeringsprogramma 2011 -2020 gerealiseerd. 

Via deze raadsinformatiebrief wordt u op de hoogte gesteld van de resultaten van dit project 



RA ADS INFORM ATI EBRIEF Blad 2 

Datum: 31 januari 2012 

Kernboodschap: 

Het doel van het project is om de landschappelijke kwaliteit van de oeverwallen tussen Woerden en 
Bodegraven te versterken. De aandacht gaat daarbij naar de lommerrijkheid, behoud en versterking 
van de essentiële doorzichten, verbeteren van de toegankelijkheid, behoud historische panden en 
historische beleef baarheid. 

Het inspiratieboek is door ons vastgesteld en u wordt binnenkort geadviseerd om dit als kader mee te 
nemen bij de herzieningen 1 en 2 van het bestemmingsplan "Landelijk gebied Woerden, Kamerik, 
Zegveld". U kunt binnenkort een advies verwachten over de vaststelling van deze twee herzieningen. 

Tijdens de duur het van het project is een werkgroep met actieve en betrokken bewoners en 
ondernemers tot stand gekomen, een goed voorbeeld van een sterke samenleving. Deze werkgroep 
heeft een actieprogramma opgesteld, met acties om ook andere bewoners bewust te maken van de 
kwaliteiten van het landschap en te motiveren om hun erven te behouden en te versterken. Deze 
groep van actieve bewoners kan een grote rol spelen in het op langere termijn bewust maken en 
motiveren van bewoners in het venstergebied. De werkgroep wordt door de gemeente ondersteund 
met een budget van € 1000,- uit de algemene middelen. 

1. Inspiratieboek: 'Versterken oeverwallen Oude Rijn in het Venster Bodegraven-Woerden' 
2. Publieksfolder 'Maak uw erf goed' 
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