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ons kenmerk uw kenmerk Datum
2015-U-G01 4 november 2015

Contactpersoon E-mail Telefoon.
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betreft: Plannen nieuwe gemeente Vijfheerenlanden

Geachte Statenleden,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. U bespreekt binnenkort de plannen om
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden te vormen. Hiermee ontstaat één gemeente aan de
oostkant van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het gehele gebied is gelegen binnen dijk-
kring 14 en vormt waterstaatkundig en landschappelijk een eenheid. Het is nog maar 30 jaar
geleden dat vanuit veiligheidsoverwegingen werd besloten de waterhuishouding en watervei-
ligheid bestuurlijk onder te brengen in één Hoogheemraadschap. Tien jaar later werd door de
samenleving een Landschapsplan Alblasserwaard-Vijfheerenlanden opgesteld en de 34 pro-
jecten werden succesvol uitgevoerd.

Onze vereniging wil graag uw aandacht vragen voor natuur en landschap in de Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden. Wij zetten ons al bijna een halve eeuw in voor de instandhouding van deze
prachtige regio. Drie Natura 2000 gebieden: de Boezems van Kinderdijk, de Donkse Laagte
en de Zouweboezem – zijn bescherming meer dan waard! Alle drie verdienen de bijzondere
status van beschermd gebied en kosten noch moeiten worden gespaard om deze gebieden
voor onze kindskinderen in stand te houden. Het zou zeer te betreuren zijn als deze eenheid
in de toekomst zou worden versnipperd.

Onze vereniging, en in het bijzondere de planologische werkgroep, werkt op het gebied van
Flora en Fauna nauw samen met de provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands
Landschap. De laatste als eigenaar/beheerder van de Zouweboezem. Wij vragen er uw drin-
gende aandacht voor dat laatstgenoemd gebied niet losgeweekt wordt van de twee andere ge-
bieden in de Alblasserwaard. De provincie Zuid-Holland en het Zuid-Hollands Landschap ver-
dienen onze waardering voor hun grote inzet voor dit natuurgebied. Wanneer de gemeente Vijf-
heerenlanden zou kiezen voor een andere bestuurlijke indeling dan de provincie Zuid-Holland
verzoeken wij u de grens van de gemeente zo (te laten) vaststellen dat de Zouweboezem bij
het Zuid-Hollands Landschap kan blijven en bij de provincie Zuid-Holland.
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Hoewel het altijd een grensgebied geweest is, is de Zouweboezem volgens de topografische
kaart van 1900 de grens tussen enerzijds de gemeente Lexmond (Vijfheerenlanden) en ander-
zijds de gemeenten Ameide (Alblasserwaard) en Meerkerk (grotendeels Alblasserwaard, maar
Polder Quakernaak in de Vijfheerenlanden hoorde ook bij Meerkerk) door het midden van de
hoofdwatergang in de Oude Zederik. De Sluische Waard met de oude buitendijkse boezem
langs de Lek hoorde bij Ameide. Omdat wij aannemen dat u zeer hecht aan een betrokken
samenleving bij de besluitvorming door uw bestuur, hebben wij de vrijheid genomen u deze
oproep te doen, voordat u ons iets gevraagd hebt.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Natuur- en Vogelwachtvereniging De Alblasserwaard,

J.W. Verhagen, vice-voorzitter
coördinator planologie

bestuurslid Natuur- en Vogelwacht ”De Alblasserwaard”
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