
 

 

 

Wat wilde je vroeger worden, politieagent, brandweerman, straaljagerpiloot? 

Dat was vroeger een droom van veel jongeren op de leeftijd van een jaar of zes.  De keuze nu als kind is vast 

veel lastiger. Werd die toen bepaald door ‘het uniform’, door het  ‘avontuur’ in die beroepen?  De motorfiets 

met zijspan, boeven vangen, de brandweerauto vuurrood met loeiende sirene, de snelheid en het donderend 

lawaai van de straaljager die laag overvloog?  ‘Jongensdromen’.  Wat is er vandaag nog over van die wens? 

Een politieman in ons dorp hebben we niet meer, een piloot wel en brandweerlieden. Ja, die hebben we hier 

en die willen we ook zeker houden! De brandweer wil je graag om de hoek hebben voor het geval dat . . 

Nee, niet alleen voor brand, dat komt gelukkig 

steeds minder voor. Maar ook voor andere 

hulp. Welke dan? Ik zit bij André Verhoeff , 

commandant van het korps hier, aan de 

keukentafel. Er komt straks een wervingsactie 

van de V.R.U. ‘Veiligheid Regio Utrecht’ 

vertelt hij. Er worden nieuwe leden gevraagd, 

ook hier voor Tienhoven, minimaal drie zou 

ideaal zijn, zegt hij. Maar wat doen jullie dan 

nog meer behalve brand blussen? Als 

brandweervereniging zijn er veel meer zaken 

waar je hulp bij wordt ingeroepen. Zoals:  

natuurlijk brandbestrijding in de omgeving,  

maar ook hulpverlening in veel bredere zin. 

Brandweerman zijn is niet alleen maar oefenen 

in blussen. Er komt meer bij kijken. B.v. hulp 

bij gecompliceerde ongelukken, auto’s waar door botsing mensen bekneld  zitten, ongelukken met 

gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, maar ook schaatsers die door het ijs 

zijn gezakt. En ja, ook wel eens een koe, paard of schaap dat te water is 

geraakt er uit halen. Een voorbeeldje, door een ongeval bij De Krom laatst 

was een bril in het water gevallen, de drager ervan zag bijna niets zonder 

die bril. Een duiker van ons zocht er ter plekke naar maar vond hem helaas 

niet. 

Wanneer je lid wordt van het korps  krijg je eerst een professionele 

opleiding gedurende twee seizoenen en natuurlijk één avond in de week 

meedoen met je collega’s hier, de kunst afkijken, zelf meewerken. 

Vergelijk het met een teamsport, samenwerking, op collega’s kunnen 

rekenen, vaardigheden opbouwen, teamgeest kweken. Je doet als ploeg ook 

mee met wedstrijden in de regio, blijft lichamelijk fiten vergaart ook specialistische kennis.  

Alleen maar veel oefenen? Nee, gelukkig niet, net als bij sporten is er bij onze brandweergarage ook een 

kantine waarin na het oefenen de sociale contacten aan bod komen.  Nabespreken bij een drankje, kortom  

 Tienhoven, april 2014 
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ook kameraadschap en gezelligheid is een belangrijk onderdeel van het lidmaatschap bij ons. André, kan 

iedereen die interesse heeft zich opgeven voor een nader gesprek, voor meer informatie? Ja, iedereen tussen  

18 en 48 jaar, lichamelijk fit, (een jaarlijkse keuring is verplicht).  Echt iedereen?  Ook vrouwen? Ja, ook 

vrouwen graag zelfs! Er zijn al diverse korpsen met vrouwen hier in de regio. Maarssen bijvoorbeeld heeft 

drie vrouwen als lid. Nog even als aanvulling op het zakelijke deel: het is ook een gezellige club. Twee keer 

per jaar gaan we een dag uit, één keer met partners, één keer zonder (teambuilding). Ook doen we natuurlijk 

mee met dorpsactiviteiten als  ‘Tienhoven Toont’. En niet te vergeten het ‘ vreugdevuur ’ op 5 mei met de 

lampionoptocht en de ‘ Roodneuzen ‘ die de muziek er bij verzorgen. Koningsdag straks  op het feestterrein 

en eens in de vijf jaar bevrijdings-herdenkingsdag, natuurlijk zijn we daar ook present. Naast het oefenen 

activiteiten genoeg!                                                                                                                                                     

Oh ja, voor ik het vergeet, ook belangrijk, je bent natuurlijk als lid verzekerd tijdens oefenen en uitrukken  

en ….. je krijgt ook een vergoeding daarvoor.  

Ik noem geen bedragen, maar het kan een leuk extraatje voor je vakantie betekenen. Goed geregeld dus?  

Ja, ik vind van wel.  Ik verwacht  zeker reactie op de actie te krijgen van mannen, misschien twee 

vriendinnen samen.                   Die jeugddroom van jou kan alsnog nu werkelijkheid worden! 

 

Van uw bestuur 

Onlangs heeft u van de werkgroep “Visie op Tienhoven” de speciale editie van de Dwarskijk ontvangen  

In overleg met gemeente Stichtse Vecht. Wij zijn erg blij dat er een grote groep van dorpsgenoten 

enthousiast aan de slag is gegaan om een enquête samen te stellen. 

Het is de eerste stap die als basis gaat dienen voor een toekomstvisie voor onze kern. Dit startpunt zal 

gevolgd worden door een informatie avond. Wij zijn natuurlijk benieuwd naar de uitkomsten hiervan en 

verwachten dat dit voor onze kern binnen Stichtse Vecht een mooi kader geeft om toekomstige verlangens 

en verbeteringen in onze leefomgeving aan te kunnen gaan pakken. 

Paaltjes 

De paaltjes zijn weg, eindelijk!!. Het afsluiten van dit pijnlijke en langdurige dossier is nu een feit.  

De afronding zal nu snel plaatsvinden en dan is de weg veiliger voor fietsers. Hopelijk zullen geen  

nieuwe verkeersproblemen optreden zoals te snel rijden, dat zullen we in de toekomst in de gaten moeten 

houden. 

Verkiezingsavond 

De verkiezingsavond was goed bezocht en leverde een mooie discussie op. We zijn met u benieuwd naar het 

nieuwe college in onze gemeente. We hopen dat we opnieuw een goede samenwerking met de nieuwe 

wethouders kunnen opbouwen en de stijgende lijn van de afgelopen jaren kunnen 

versterken. 

Bethune herinrichting 

Op de informatie avond hebben we kennis kunnen maken met de projectleider en 

de planning van de komende maanden. Bij vragen of klachten kunt u terecht bij de 

projectleider in de keet op de Middenweg. Tot op heden is er vanuit Tienhoven – 

Oud-Maarsseveen nog niet veel onverwachte overlast geweest.  

De overlast in de Bethunepolder is uiteraard veel nadrukkelijker aanwezig. BBB  

heeft hierover veelvuldig overleg over gehad en wanneer nodig zullen wij hierbij  

samenwerken om mogelijke problemen op een goede wijze op te oplossen. 

Wij wensen u een fijne Pasen en een zonnige start van de lente! 

Uw bestuur  

 

Zin om voortaan mee te helpen aan de Nieuwsbrief ?? 

Schrijftalent ?, heeft u onderwerpen die de aandacht verdienen ?? 

Of wilt u met ons samenwerken om de website te actualiseren ?? 

Wilt u dan contact opnemen met de Redactie. B.vandebunt@hetnet.nl 

mailto:B.vandebunt@hetnet.nl
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Gemeente Stichtse Vecht 

Mijn naam is Jan Scheeve en ik ben gebiedsbeheerder bij de gemeente Stichtse Vecht voor het gebied ten 

oosten van het Amsterdam Rijnkanaal. 

Als gebiedsbeheerder val ik onder het team gebiedsgericht werken bij de afdeling Wijken en Kernen nu nog 

gevestigd in het voormalige gemeentehuis in Loenen. 

Als gebiedsbeheerder onderhoud ik de contacten tussen bewoners en bewonersorganisaties en de 

gemeentelijke afdelingen, dit  kan telefonisch, via de website of via het mail adres 

info@stichtsevecht.nl. Daar kunnen bewoners en organisaties al hun vragen kwijt. 

In de meeste gevallen lopen mijn contacten via de bewonersorganisaties en ben ik een aantal 

malen per jaar aanwezig tijdens hun vergaderingen. In sommige gevallen ga ik op bezoek bij 

individuele bewoners om hun melding ter plekke te bekijken of hun wensen op locatie te 

zien.  Het gaat dan om vragen over groen, honden uitlaten, verlichting, parkeren, spelen enz. 

Voordat de gemeente Stichtse Vecht bestond werkte ik vanaf 2003 bij de gemeente Maarssen, eerst op het 

jeugd- en jongerenbeleid en maatschappelijk werk en daarna bij wijkgericht werken in Maarssen-dorp. 

 

Mijn naam is Irene Huisman en ik ben gebiedsregisseur bij de gemeente Stichtse Vecht voor de  

kernen Kockengen, Nieuwer Ter Aa, Tienhoven-Oud Maarsseveen, Maarsseveen-Molenpolder,  

Bethunepolder en Oud Zuilen. 

Als gebiedsregisseur ben ik verantwoordelijk voor: het opstellen van dorps- en 

gebiedsontwikkelingsplannen. Wat dit precies inhoud wordt onder het kopje Dorpsontwikkelingsplan 

uitgelegd; ben ik betrokken bij de grote projecten in deze kernen en word ik op de hoogte gehouden over 

communicatie- en participatieprocessen en zo nodig adviseer of faciliteer ik hierin en bewaak ik de integrale 

aanpak; houd ik de ambtelijk organisatie op de hoogte van de thema’s die spelen in het gebied en andersom 

informeer ik de bewonersgroepen over het gemeentelijk beleid dat speelt en ondersteun ik bij 

bewonersinitiatieven als dat nodig is. 

Binnenkort gaat het nieuwe college van start. De portefeuilleverdeling is bekend, echter de namen van de 

wethouders nog niet. Voorlopig is de wethouder CU-SGP aangewezen als gebiedswethouder voor o.a. 

Tienhoven. Wethouder Verkroost blijft, zoals het er nu uitziet, de coördinerend wethouder gebiedsgericht 

werken. 

De afgelopen collegeperiode zijn er in de kern Tienhoven een aantal zaken besproken. Sommige daarvan 

zijn ook gerealiseerd, andere (nog) niet. We noemen: 

 het gezondheidscentrum, museum Vredegoed en de Veenkluit; 

 De Buurtwinkel gaat open; 

 Wens van VIOD om het trainingsveld op te hogen en mee te nemen in de herinrichting van de 

Bethunepolder; 

 Vliegveld Hilversum: m.n. de mogelijke geluidsoverlast voor het dorp en de toename van het 

autoverkeer door de bouw van de nieuwbouwwijk bij Hilversum en de toename van het autoverkeer 

daarvan door Tienhoven; 

 Jeugd en jongeren, activiteiten in de Veenkluit; 

 Dorpsvisie: eerste fase, het enquêteren van de inwoners over hun gebied; 

 Verkeer op Laan van Niftarlake: de wegversmallingen zijn verwijderd, de belijning volgt direct 

daarop en de drempels worden zo snel mogelijk daarna aangebracht; 

 Ommetje Tienhoven: is van de baan na overleg met de bewoners. 

 

Dorpsontwikkelingsplan 

Dit jaar is gestart om op participatieve en integrale wijze een DorpsOntwikkelingsPlan (DOP) op te stellen. 

Samen met de bewoners en de bewonersverenging wordt bepaald welke onderwerpen in het gebied aandacht 

moeten krijgen om de leefbaarheid in Tienhoven te behouden of zelfs te versterken de komende 10 jaar. Hoe 

meer mensen betrokken zijn bij het wel en wee van het dorp, hoe beter dat is voor de sfeer en de  

mailto:info@stichtsevecht.nl
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saamhorigheid en des te plezieriger het is om in Tienhoven te wonen. 

Een DOP bestaat uit een dorpsanalyse,  een dorpsvisie en een uitvoeringsplan. De dorpsanalyse geeft inzicht 

in de huidige situatie van Tienhoven op het gebied van wonen en leven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

objectieve cijfers en van de waardering van de inwoners van Tienhoven, de subjectieve beleving. En tevens 

uit een sterkte/zwakteanalyse (SWOT), die gezamenlijk met de bewoners wordt opgesteld. 

De dorpsvisie is gebaseerd op de dorpsanalyse en geeft inzicht in de prioriteiten in het gebied voor de 

komende 10 jaar. Op basis van deze visiepunten wordt een vertaling gemaakt naar het uitvoeringsplan, 

waarin de inzet van bewoners, gemeente en partners voor 5 jaar staat beschreven. 

 
De Bethunepolder op de schop 

Overal in de polder staan ze, de gele graafmachines van van Oostrum. Vrachtwagens met zand en klei rijden 

af en aan langs de Nieuweweg naar het waterleidingkanaal enz. Het kan een inwoner van Tienhoven niet 

zijn ontgaan dat er een drastische verandering gaande is. Dat is ook zo, en deze gedaantewisseling heeft dan 

ook veel voeten in de aarde gehad voordat het zover was. 

Tien jaar lang is er vergaderd, gedebatteerd en gesteggeld om in het kader van het Noorderpark, de 

Bethunepolder van kleur te laten verschieten, van agrarisch land naar recreatief natuurgebied voor Utrecht 

en omgeving. Goed voor de twee boeren die er nog over zijn gebleven en een bloeiend bedrijf willen kunnen 

voortzetten, goed voor de bewoners van de polder, die  geen natte voeten willen krijgen en goed voor de 

nieuwe bestemming met behoud van het typische polderlandschap. 

Wonderlijk hoe in een betrekkelijk korte tijd een polder die met zoveel moeite en financiële perikelen tot 

stand is gekomen, nog geen 140 jaar later, toch weer voor een deel aan de natuur wordt terug gegeven. Niets 

veranderlijk dan de besluitvorming van ons mensen, meegaand met maatschappelijke ontwikkelingen en 

bijgestelde inzichten in het omgaan met natuur en landschap. 

In 2004 hebben de bewoners van de Bethunepolder de handen ineen geslagen om een Bewoners-vereniging 

Belangen Bethune, kortgezegd de BBB, op te richten om  zodoende een rechtspersoon te worden met recht 

van inspraak en wederhoor. Het was van meet af aan duidelijk dat er veel op het spel stond. Dat bleek in de 

loop van de afgelopen tien jaar ook zo te 

zijn. In overleg met de Provincie, met 

het Waterschap, Staatsbosbeheer en de 

Landinrichtingscommissie en later ook 

met de BTOM zaten we rond de tafel om 

zo goed en zo kwaad als het ging onze 

belangen te verdedigen. 

Er zijn petgaten gegraven met brede 

slootkanten voor de watervogels, er zijn 

een soort omdijkte waterreservoirs 

gerealiseerd en er zijn waar nodig erven 

opgehoogd om wateroverlast te 

voorkomen. Aan het begin van de herfst 

zijn de werkzaamheden afgerond. 

Eigenlijk wordt volgend jaar pas echt 

zichtbaar hoe de polder er uit zal zien na 

deze ingreep. Als vervolg op het boek uit 

2004 “De Bethune, van het heden naar het verleden” is een redactie bezig om de geschiedenis van de 

herinrichting via woord en beeld vast te leggen. Het wordt weer een interessant document, boordevol 

informatie, foto’s  en interviews met betrokkenen. 

Kortom, een hebbeding voor degenen die in en om de Bethunepolder wonen! 

Clan Visser ’t Hooft 

Secretaris BBB  
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Hulde aan al die vrijwilligsters en vrijwilligers! 

De komende weken zullen oplettende Tienhovenaren weer bedrijvigheid zien op het stukje weiland van de 

familie van der Schaft. 

De schiettent wordt  uit de berging gehaald en door deskundigen precies waterpas opgezet. Enkele dagen 

later wordt de grote feesttent vakkundig opgezet en het feestterrein ingedeeld en versierd. Ook de dorpen 

krijgen een facelift door middel van tientallen vlaggen,  versierde huizen en bruggen. Kortom: In onze 

dorpen bereiden we ons weer voor op Koningsdag!! 

Voor het zover is, moet er nog heel veel gebeuren: De barbezetting moet worden geregeld, evenals de 

bemanning en inrichting van de schiettent. Ook de kinder- en volksspelen moeten uitgezet  en georganiseerd 

worden. Dit alles is nog zichtbaar, maar heel veel tijd en energie gaat  zitten in bellen, ophalen en vooruit 

denken. 

Dit alles gebeurt door ruim……..100 vrijwilligers. De een helpt een paar uurtjes, de ander een paar dagen. 

Maar met elkaar gaan we ervoor!! En dat vinden wij een grote pluim waard! 

Hulde aan al die handen en hoofden die meehelpen om Koningsdag tot iets bindends te maken in onze 

dorpen! 

Op 25 april moet alles toch klaar zijn. We beginnen die dag met een fietspuzzeltocht voor de oudere 

dorpsgenoten, gevolgd door de seniorenochtend in de tent met een hapje, een drankje en een praatje. In de 

namiddag gaan we met elkaar van een dorpsbarbecue genieten. Voor de jeugdige dorpsgenootjes 

organiseren we een discoavond met een dansoptreden van “Feel the beat”. 

Op Koningsdag beginnen we met het hijsen van de vlag en het zingen van ons volkslied. We brengen een 

toast uit op onze jarige Koning. Daarna spoeden we ons naar de start van de optocht of naar ons plekje om 

deze goed te kunnen bekijken. De prijsuitreiking is altijd  spannend, maar gelukkig kunnen we die 

oplopende spanning temperen met het Rad van Avontuur. ’s Middags de gezellige kinder- en volksspelen en 

’s avonds het Oranjebal. En dan is het feest al weer voorbij ………… 

Op maandag ziet de oplettende voorbijganger weer activiteiten op het feestterrein! Vrijwilligers zijn bezig 

de tent uit te ruimen, het weiland te ontdoen van peuken en plastic.  

De grote tent moet worden afgebroken. Ook de schiettent ondergaat dit lot. Kortom: Weer werk van 

vrijwilligers!!! 

Zij zijn werkelijk onmisbaar!!                                                                

                                                                                                                           Het bestuur van S.O.A.T.e.o. 

 

Vliegveld Hilversum 

De dertigjarige -en waarschijnlijk nooit eindigende- historie over het vliegveld.  

De provincie Noord Holland besloot toch een wijziging in het voorgenomen 

luchthaven besluit aan te brengen. Om de gemeente Wijde Meren tegemoet te 

komen wordt een wijziging aangebracht die mogelijk maakt, dat er in ieder 

geval een deel van het plan voor de nieuwe wijk ter Sype toch kan worden 

gerealiseerd.  

Dat zou dan uitkomen op ongeveer 160 woningen (i.p.v. de beoogde 650). 

Tegen dit besluit kan nog beroep worden aangetekend. Een eerder uitgevoerd 

onderzoek gaf aan dat de verkeerstoename (Via Hilversum, Hollandse Rading 

en Breukelerveen) verwaarloosbaar klein zal zijn  

Ondertussen is de gemeente Wijde Meren naar de Hoge Raad gegaan om hun 

plannen toch te kunnen doorzetten. Als ze daar hun zin krijgen, begint het hele 

circus weer opnieuw. We wachten dat 'even' af. 

Verder is in de afgelopen vergadering tot een verbeterde klachtenprocedure en verbeterde voorlichting over 

wat er eigenlijk wel en niet mag besloten  

Ik houd U op de hoogte.   

Marvin Egberts. 
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‘ Zij vertrouwt op mij ‘ 

Nee, niet André, maar Guusje is mijn naam. Ik ben in huis geplaatst bij 

Frans en Carin Volmer.  

Op de foto hiernaast ziet U mij met Frans. Ik heb mijn speciale tuig aan 

met mijn toekomstig beroep erop vermeld  ‘HULPHOND’. Hoe kom ik 

hier in Tienhoven verzeild, vraagt U. De kinderen van Frans wilden 

zo’n 4 jaar geleden graag een hondje, een leuke pup, een speels geval 

waar je lekker mee kan dollen, stoeien, ravotten in de tuin, zo een als ik 

dus. Maar de vraag is dan: wie laat hem uit, wie verzorgt hem, blijft 

thuis als hij echt niet mee kan?  Wij allemaal roept men dan. Jaja. Mijn 

huidige baas was verstandiger, Stichting Hulphond werd gebeld en ja 

de Volmers konden ‘Gastgezin’ worden. Een jong hondje zoals ik blijft 

maar een jaar. Ik vertrek dan weer en de familie kan bedenken of het 

opnieuw een hond in huis wil. Bij het gezin Volmer is dat zo gegaan, ik 

ben inmiddels de 5
e
 hond daar. Iedereen blij, ik eerst wat minder. Het 

zal je maar gebeuren bij je moeder weggehaald te worden als je pas zes 

weken oud bent, dat is wel even janken. Voor mijn opvoeding is dat de 

beste tijd zeggen ze. Zo kwam ik dus hier in het gezin van de Volmers 

terecht. Een tehuis met ervaring in het opvoeden. Dat kon ik direct merken. Wat moet ik dan allemaal leren 

en doen vroeg ik mij af? Eerst zindelijk worden. Op tijd aangeven als ik even naar buiten wil. Binnen mag ik 

mijn behoefte niet doen. Lastig hoor om dat op tijd aan te geven, het overvalt me soms. Maar als het lukt 

krijg ik een beloning, een aai en een koekje en daar doe ik graag mijn best voor. Ik was dus snel zindelijk.  

Frans is wel erg streng hoor, op vaste tijden word ik uitgelaten. Ik heb een eigen plek in de kamer, een kleed, 

waar ik op moet zitten of liggen. Ik wil natuurlijk liever vlakbij de gezinsleden zijn, direct contact hebben. 

Maar Frans heeft dwingende ogen en stem. Ik moet gehoorzamen, anders trekt hij me aan mijn halsband 

naar mijn kleed. ‘Luisteren, zitten’ zegt hij dan streng. Zo moet ik ook wachten op zijn ‘smul’ als hij mijn 

bak met eten op de grond zet, ook al heb ik nog zo’n honger. Ook tegen mensen opspringen als ik ze wil 

begroeten, mag absoluut niet. Netjes naast hem lopen aan de lijn buiten, niet trekken. Als ik mijn werktuig 

aan heb mag ik niet naar andere honden toe maar moet ik bij hem blijven. “Even kennis maken, even spelen, 

alsjeblieft Frans.” genoeg!, roept hij dan. Moeilijk hoor. Als ik gehoorzaam krijg ik wel weer zo’n lekker 

koekje, dat helpt. Wat ik nog meer moet leren in dat jaar? Mijn behoefte doen op commando, ook als ik niet 

echt moet, want er kunnen straks situaties zijn waarin ik niet even naar buiten kan of mag. B.v. in een 

ziekenhuis, bij de dokter, in een museum, winkelcentrum of in de trein. Ja, ik moet heel veel leren in dat 

jaar. Elke 3 maanden komt er een pup-instructeur bij ons op bezoek om te kijken hoever ik al ben met de 

lessen. Is alles geleerd en goed bevonden dan ga ik na ongeveer een jaar naar de kennel van de Stichting in 

Herpen waar speciaal opgeleide instructeurs een voortgezette opleiding geven. Daar ben ik samen met wel 

veertig andere honden die allemaal met een specifiek doel hulp moeten gaan verlenen. Wel 80 verschillende 

dingen kunnen ze ons leren. Gewone, maar ook elektrische deuren d.m.v. een knop openen, iets uit de 

koelkast pakken, kousen uittrekken, een telefoon aangeven en zo meer. Al deze dingen zijn gericht op de 

hulp die ik straks aan mijn toekomstige eigenaar ga geven.                                                                                                                                                                

Het voorgoed vertrekken uit dit gastgezin zal wel even slikken zijn en misschien moet ik een traan 

weglikken bij mijn baas.  Je raakt gehecht aan elkaar, er is een band tussen ons gegroeid in dat jaar. Ik ben 

jullie erg dankbaar.   GUUSJE. 

Frans en Carin nemen vast weer een nieuwe pup hierna. Is uw interesse gewekt na het lezen van het verhaal 

van Guusje? Kijk dan eens op  www.hulphond.nl , naar de voorwaarden, de hulp en de tegemoetkoming  

die de Stichting een gastgezin geeft.  U helpt niet alleen de Stichting, maar nog meer de leden, aanvragers, 

cliënten.  Ook U kunt een belangrijke bijdrage aan de doelstelling leveren:  

‘Het vergroten van de zelfredzaamheid van een medemens met een functionele beperking.’          

http://www.hulphond.nl/
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Uitvoering Bethunepolder  

De werkzaamheden liggen nu vooral ten zuiden van de Middenweg, waar diverse percelen worden 

afgegraven voor de natuurinrichting van de Bethunepolder.  

Circa 1x per 2 maanden geven we per email een DLG nieuwsbrief uit met de laatste informatie over de 

uitvoering, vooral over de werken die op stapel staan. Die nieuwsbrief ontvangen alle leden van de BTOM 

ook via het secretariaat. 

De afgegraven grond wordt allemaal 

weer in de polder ingezet. Vooral voor 

het ophogen van percelen voor vooral 

landbouwkundig gebruik. Rondom de 

gebouwen van het landbouwbedrijf van 

Willem van der Linden zijn veel 

percelen opgehoogd en opnieuw met 

gras ingezaaid. Door het vroege 

voorjaar begint het gras daar al goed te 

groeien.  

Maar er is ook veel grond nodig voor  

de beheerpaden in het natuurgebied.  

Op vrijwel elk perceel ligt wel een 

“dijkje” voor dit doel en voor een groot 

gebied van SBB is gekozen voor een 

verhard pad (betonpad is gereed). 

Er is ook grond gebruikt voor de inrichting van ca 20 ha in de veenderij: tussen de Veenkade en  

het waterleidingkanaal. In plaats van klei is hier gekozen voor veengrond uit de polder. In het dijkje is  

een waterkerende damwand 

aangebracht. Een mooi staaltje werk 

van de aannemer in een moeilijk 

begaanbaar gebied. Als de peilen 

verhoogd kunnen worden komt dit 

gebied geheel onder water te staan. 

Toch zijn er ook veel zware 

kleitransporten door de polder 

geweest. Dat betrof geen werk van 

DLG in de polder, maar een 

spoedreparatie van de dijk langs het 

waterleidingskanaal door Waternet.  

Het “ommetje” achter Tienhoven 

gaat niet door. Wel komt er 

waarschijnlijk een gebied van circa 

1 ha waar honden los mogen lopen. 

De kano route door de polder gaat 

wel door. We zijn nog in overleg om een geschikte overstapplek te vinden bij de Nieuweweg. 

Tot slot kan ik melden dat het onderzoeksbureau Alterra ook in 2014 verder gaat met het muggenonderzoek. 

In september 2014 moet het allemaal gereed zijn. Als alle compenserende maatregelen gereed zijn, worden 

de nieuwe waterpeilen, volgens het vastgestelde watergebiedspan, ingesteld.  

Ids de Boer 

Dienst Landelijk Gebied 
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IN MEMORIAM 
Onze dorpsgenoot Wim Breedveld heeft voorgoed zijn pen neergelegd.  
Op maandag 6 januari  ’s morgens om 9 uur gaat de telefoon.  
Bert aan de lijn: “Jan, schrik niet, weet je wie er overleden is?  Wim!”   
Ik ben met stomheid geslagen. “Ja, afgelopen zaterdag is hij plotseling overleden.”  Ik weet niet 

wat ik zeggen moet. Het duizelt in mijn hoofd.  
Hoe kan dat, Wim, die nog in de vorige zomer 
de Alpe ’Huez   te voet bedwong. Wim die als 
conditietraining bijna dagelijks zijn kilometers 
door de omgeving  liep, tempo, marcherend, 
armen zwaaiend gebogen.  
Velen in het dorp kennen hem zo.  
Het overvalt je, we hadden elkaar rond de Kerst 
nog gesproken.   
Wim was mijn schrijfmaat van de Dwarskijk. Die 
zesde januari waarop ik het trieste nieuws 
hoorde, scheurde mijn vrouw een blaadje van de 
taalkalender af. Dicteedag, een spellingsvraag. 
Wat is juist: A. droevenis of B. droefenis? De 
juiste spelling is droefenis van droefheid. Ja, dat 
is het, het overlijden van Wim vervult me met 
droefheid maar ook weemoed.  
In de privésfeer hadden we ons eigen leven. We 
spraken soms wel over persoonlijke dingen, maar 
beperkt. Voorafgaand aan het schrijven van een 
volgende Dwarskijk stelden we samen met Bert 
een lijstje op van onderwerpen die we bespraken 
en verdeelden.  

Wim en ik hadden onze eigen manier van schrijven. Hij de oud-verslaggever bij het Utrechts 
Nieuwsblad, objectief ;  ik persoonlijker, meer betrokken bij het onderwerp.  Op die manier 
vulden we elkaar goed aan, denk ik.  
De naam ‘Dwarskijk’, door hem bedacht. Communiceren,  informeren vanuit de 
bewonersvereniging, een bindmiddel in onze dorpen.  
 
Wim, droefenis en ook een beetje opstandig, zo onverwachts,  
we missen je, dat zit ons DWARS.  
 

 


