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Eerste contactpersoon voor de stichting is de secretaris:
Marijke Okkerman,  
Van Teijlingenweg 106,  
3471 GE Kamerik -  
tel. 0348-401252 mobiel 0640 96 9966
e-mail: info@hugokotestein.nl 
website: www.hugokotestein.nl

Voor de werkgroepen is de voorzitter de contactpersoon (zie bijlage 1).
 

     
Inhoudsopgave 
 
Contact 2    

De stichting Hugo Kotestein  3
Colofon 3    

 
Voorwoord Bert Bakker (voorzitter) Hélemaal Kotestein 4 
De organisatie van de stichting 6
Verslag van het bestuur 7
Vacatures  8
Oorkonde 2007 9

     
Verslagen werkgroepen per werkgebied: 10 

Werkgroep Woerden/Zegveld 10 
Werkgroep Montfoort/Linschoten 13

 Werkgroep Bodegraven/Nieuwerbrug 15 
Werkgroep Harmelen 17 
Werkgroep Kamerik 19 
Werkgroep Oudewater 20 

Bijlage:

1. Adressen bestuursleden en correspondenten  21



�  Jaarverslag Hugo Kotestein �007

T
e
k

st
H

u
g

o
 K

o
te

st
ei

n
 

De stichting Hugo Kotestein

De stichting is in 1975 opgericht voor behoud en versterking van het historisch erfgoed in haar werkge-
bied: de regio Woerden en omstreken. 
Het gaat hierbij om beeldbepalende gebouwen en andere  elementen die waardevol zijn uit stedenbouw-
kundig, landschappelijk, architectonisch of cultuurhistorisch oogpunt. 
Het initiatief tot de oprichting is genomen door de Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV) na-
dat een aantal historische gebouwen in Woerden onder de slopershamer was gevallen. 

Dit gold onder meer het 17de eeuwse Proveniershuis in Woerden, dat werd gebouwd door Hugo Jaspers-
zoon Kotestein, stadstimmerman (aannemer en bouwmeester). De stichting is dan ook naar hem genoemd. 
Hugo Kotestein was lid van de vroedschap van Woerden en enige tijd burgemeester. De stichting is inge-
schreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41172329. 
De notariële akte is ingeschreven op 3 juni 1975.

Colofon:

Dit jaarverslag is een uitgave van  
de stichting Hugo Kotestein 

p/a van Teijlingenweg 106 
3471 GE Kamerik

www.hugokotestein.nl
info@hugokotestein.nl

0348-401252
Dit jaarverslag is tot stand gekomen met  

medewerking van het bestuur en de  
werkgroepen van de stichting.

Druk: Kiremko Woerden
Redactie: Marijke Okkerman

Omslagbeeld: Pastorietuin Oudkatholieke kerk Oudewater
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Hèlemaal Kotestein
Sinds een goed jaar bevind ik mij regelmatig in de 
virtuele wereld van de Groningse Noordpolder aan 
het begin van de negentiende eeuw. Een bijzondere 
ervaring die me vaak doet denken aan de dingen die 
we ook met Hugo Kotestein nastreven. Behoud van 
monumenten in het landschap, want dat is daar ook 
erg van toepassing. En dan kom je soms tot verras-
sende ontdekkingen.
Die polder, ingedijkt in 1811, is een vergaarbak van 
akkerland en grote boerderijen die imposant en ver-
stild het landschap tekening geven. Maar het zijn 
geen verstoffende museumstukken. Het zijn nog 
steeds full swing boerenbedrijven. Het grote ver-
schil met 1811 is wel dat de herenboer toen een ma-
nager was met 30 tot 40 mensen aan het werk in het 
seizoen; en dat hij nu is vervangen door een of twee 
eigenaren met ’s zomers een loonwerker. 
Interessant is verder dat aan die polder niet zoveel is 
veranderd. Ja, een aantal boerderijen is in de 20ste 
eeuw vervangen. Zo is er in 1970 een modern woon-
huis gebouwd bij boerderij Groot Zeewijk, ooit de 
mooiste en de grootste boerderij van de polder (en 
van de hele provincie), eigendom van een vooruit-
strevende en prominente boer, Geert Reinders. Van 
die boerderij bestaat een zinderend schilderij van 
H.W. Mesdag. Een zomertafereel met vrouwen in 
het veld en boven de boerderij de donkere wolken 
van een naderend onweer.  
Groot Zeewijk heeft vier immense schuren naast 
elkaar waarvan de eerste nog de authentieke ge-
welfconstructie heeft. Je ziet een breed pad in het 
midden, van de grond tot het nokgewelf meer dan 
13 meter. Je waant je, en ik ben niet de eerste die 
het zegt, in een kathedrale kerk. De open ruimten 
tussen de palen waarin het graan en hooi werden 
opgeslagen, heten ‘goul’ op z’n Gronings. Die is 

hier dus nog helemaal intact. Mooi zo, zegt je Hugo 
Kotestein-hart dan.
Parel van de polder is Noordpolderzijl. Hier was 
de sluis, aangelegd voor de afwatering, en op hoog 
water, voor een uurtje doorgang van de scheepvaart. 
Nu is die sluis niet meer in gebruik. De dijk van 
toen, krap 5 meter hoog, is vervangen door eentje 
van 9 meter en die ligt zwaar en dik over de sluis. 
Alleen aan de binnenkant van de dijk is het sluis-
front nog zichtbaar, met op een plaquette de namen 
van alle acht sluismeesters sinds 1811. Maar het is 
een sluis in verval, zoals ik een paar jaar geleden 
te zien kreeg. Een medewerker van het waterschap 
trok, hangend boven het water, zo een paar losse 
stenen uit de muur. Daar moet wat aan worden ge-
daan, reageert het HK-hart.
Ik verdiep me in de lotgevallen van een boer van het 
eerste uur in die polder: Garmt Hendrikus Elings. 
Over een periode van bijna veertig jaar heeft hij 
vanaf 1806 een aantekenboek bijgehouden van le-
ven en werk op zijn boerderij, Groot Hoijsum bij 
Warffum en Nieuw Hoijsum in de polder. Het is een 
boek vol met grote en kleine observaties; van het 
weer, van het gewas, maar ook hoe het hem in de 
veehandel verging. Voor die handel trokken Elings 
en zijn compagnons per schip naar Holland en zo 
kwamen ze in het voorjaar van 1830 in Oegstgeest. 
Daar werd voor de 34 koeien stalling gevonden bij 
‘Castelein Willem Kniest’ en werden stro en water 
ingenomen voor de reis. 
En terwijl ik me net afvroeg wat de Partij voor 
de Dieren van dit transport zou hebben gevonden 
dacht ik: laat ik ’s kijken of er iets bekend is over 
een Kniest met een herberg in Oegstgeest. Binnen 
een paar seconden had ik hem. Willem Kniest was 
van april 1807 tot mei 1839 eigenaar van café De 
Roode Leeuw in Oegstgeest. Een herberg van naam 
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en faam uit het midden van de 17de eeuw nog wel. 
Maar aan het eind las ik: De Roode Leeuw is in 2006 
verkocht aan een projectontwikkelaar die er appar-
tementen voor in de plaats zette. Nu moet ik meteen 
zeggen dat het kwaad al eerder was geschied. Tot 
in de jaren ’50 was De Roode Leeuw een pand met 
een fraaie oude gevel. Die bestond al niet meer in 
2006 toen het gebouw al was vervangen door een 
soort cafetaria. Maar het doet er verder niet toe: de 
reeks historisch pand, projectontwikkelaar en dan, 
jawel, het appartementencomplex: is dat niet héle-
maal de nachtmerrie van Hugo Kotestein?

Bert Bakker
voorzitter 

V
o

o
r

w
o

o
r

d
  H

él
em

aa
l 

K
o

te
st

ei
n



�  Jaarverslag Hugo Kotestein �007

Werkgebied 
Het werkgebied van de stichting is het hart van het Groene Hart en bestaat uit de huidige dan wel voorma-
lige gemeenten Bodegraven, Driebruggen-Waarder, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewa-
ter, Snelrewaard, Willeskop, Woerden en Zegveld.

Globaal gaat het om een gebied dat ligt in het stroomgebied van de Oude Rijn en de Hollandse IJssel, ter 
weerszijden van de provinciegrens tussen Zuid-Holland en Utrecht.
De stichting kent een federatieve opzet. Lokale of meer regionale werkgroepen houden zich bezig met de 
ontwikkelingen in het gebied. Ze hebben bevoegdheid om zelfstandig in overleg te treden met gemeenten,  
particulieren en andere belanghebbenden. Dit heeft geleid tot de oprichting van een zevental werkgroepen 
in: 

      Contactpersoon:
Bodegraven      -Wil Baas 
Harmelen      -Ger Koeleman/Pier Sinia 
Kamerik      -Hein Kuiper
Montfoort/Linschoten/Snelrewaard                -Peter Versloot
Oudewater      -Thea Horsmans
Woerden-Zegveld.    -Piet Brak

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat statutair uit benoemingen door de gemeenten uit het werkgebied 
(geen), één benoeming namens de SHHV (Gerda Zeegers), de voorzitters van de werkgroepen (zie boven) 
en eigen benoemingen door het zittende bestuur (geen). 
 
Het dagelijks bestuur wordt gekozen uit het bestuur en bestaat in 2007 uit:
Voorzitter – Bert Bakker
Penningmeester – Joyce Emons
Secretaris – Marijke Okkerman
De stichting kent formeel geen leden, de deelnemers in de werkgroepen heten statutair correspondenten.  
Voor adressen en telefoonnummers van bestuur en correspondenten: zie bijlage 1. 
 
Eerste contactpersoon voor de stichting is de secretaris:
Marijke Okkerman,  
Van Teijlingenweg 106,  
3471 GE Kamerik -  
tel. 0348-401252 mobiel 0640 96 9966
e-mail: info@hugokotestein.nl 
website: www.hugokotestein.nl

Voor de werkgroepen is de voorzitter de contactpersoon (zie bijlage 1).
 D
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Bestuur
Het dagelijks bestuur van de stichting is in het jaar 
2007 ongewijzigd gebleven. 

Correspondenten
Het aantal leden van de werkgroepen bestond in 
2007 uit 36 personen.

Donateurs
In 2007 was het aantal donateurs 76.

Vergaderingen
In het verslagjaar hebben twee plenaire vergade-
ringen plaatsgevonden: op 6 februari en 2 oktober 
2007. 
De stichting vergadert tweemaal per jaar met het 
dagelijks bestuur en de voorzitters van de werk-
groepen. 
Daarnaast wordt eenmaal per jaar een plenaire ver-
gadering georganiseerd waar alle werkgroepleden 
en donateurs voor worden uitgenodigd.
Op woensdag 18 april 2007 waren we uitgenodigd in 
Kamerik. De jaarvergadering met rondleiding werd 
georganiseerd door de plaatselijke werkgroep.
Aansluitend gaf Heijn Kuiper een interessante le-
zing over de historie van Kamerik en over het ont-
staan van de land- en waterlooppatronen. 
Eens te meer werd duidelijk dat de cultuurhistori-
sche waarde van het Groene Hart van grote beteke-
nis is.
Een zorgvuldig beleid tot verdediging en behoud 
van het nog bestaande erfgoed is vereist.

Financiën
De ontvangsten van de stichting Hugo Kotestein 
bestaan uit donaties, giften en rente. 
Uit deze ontvangsten dienen de uitgaven voor de 
uitreiking van de jaarlijkse oorkonde, vergaderkos-
ten, secretariaatskosten en jaarverslag betaald te 
worden.

Het bestuur wist evenals voor het jaar 2006 de se-
cretariaatskosten tot een minimum te beperken. Het 
bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen 
vergoeding.
Daarnaast werden de directe kosten voor de jaar-
lijkse oorkonde vergoed door Arco architecten uit 
Oudewater. 
Van de heer en mevrouw Beekelaar uit Woerden 
werd wegens een bruiloftfeest een donatie ontvan-
gen van € 1.105.—. 
Hieraan dient een passende bestemming gegeven 
te worden. Tot zolang blijft dit bedrag verantwoord 
onder een afzonderlijke reserve.
Het resultaat over het jaar 2007 kon worden af-
gesloten met een batig saldo van € 1.830,57  (jaar 
2006 € 1.430,90). 
Onder aftrek van de eenmalige donatie van € 1.105,-
-  is het restant van het resultaat over het jaar 2007, 
te weten € 280,90, toegevoegd aan de algemene re-
serve. 
Het resultaat voor het jaar 2006 werd gunstig beïn-
vloed door een eenmalige bijdrage van € 900,-- van 
de VSB bank voor de uitreiking van de jaarlijkse 
oorkonde. 
Uit het resterende resultaat jaar 2007 van € 280,90 
blijkt, dat de jaarlijkse donaties onontbeerlijk zijn. 
Te meer, omdat van de gemeenten, sinds 2005,  
geen subsidies meer worden ontvangen. 
Het bestuur hoopt dan ook, dat in het jaar 2008 het 
aantal donateurs zal toenemen.

Periodiek overleg met de Gemeente 
Woerden
Het halfjaarlijkse overleg van het bestuur van de 
Stichting met het college van B& W in Woerden 
heeft in 2007 niet plaatsgevonden. 

 

V
er

sl
ag

 v
an

 h
et

 b
es

tu
u

r



�  Jaarverslag Hugo Kotestein �007

V
e
r

sl
a

g
 u

it
 d

e
 w

e
r

k
g

r
o

e
p
e
n

Vacatures binnen de Stichting Hugo Kotestein: 

De opzet van de stichting is een federatieve: in het werkgebied hebben zich
werkgroepen gevormd met ruime bevoegdheden en de mogelijkheid om zelfstandig te kunnen optreden. 
Momenteel is een 6-tal werkgroepen op vrijwillige basis actief om lokaal de doelstellingen van de stichting 
te realiseren. 

Wij zijn op zoek naar:
Penningmeester t.b.v. het dagelijks bestuur Hugo Kotestein

Zijn/haar taak zal bestaan uit het regelen van de financiën binnen de stichting, het maken van de jaarreke-
ning, het bijwonen van vergaderingen dagelijks bestuur en plenair. 

Werkzaamheden zullen gemiddeld 2 of 3 uur per week in beslag nemen.
Aspirantleden van de werkgroepen zijn altijd van harte welkom tijdens de vergaderingen van de werk-
groepleden. Data kunt u opvragen via de secretaris of contactpersoon van de werkgroep.
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De Hugo Kotestein-oorkonde wordt jaarlijks 
uitgereikt aan een persoon of instelling, die zich 
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het 
behoud van een monumentaal en beeldbepalend 
object. 
Deze oorkonde werd voor het eerst uitgereikt in 
1986.

Een complete lijst met een overzicht van 
uitgereikte van oorkondes vindt u op onze website  
www.hugokostein.nl.

Uitreiking Hugo Kotesteinoorkonde 
2007 Boerderij Bouwlust, 
Heeswijk 110 in Montfoort  
op 25 mei 2007 
Deze markante boerderij stond aan het 
begin van deze eeuw enkele jaren te 
koop. Gevreesd werd voor sloop. 

In 1999 heeft de werkgroep Montfoort-
Linschoten van de Stichting Hugo 
Kotestein een aanvraag ingediend tot 
aanwijzing als Rijksmonument. Dit 
is gehonoreerd in 2000. Echter de 
toenmalige eigenaar heeft in een latere 
beroepsfase voorkomen dat het definitief 
een Rijksmonument is geworden. Toen 
de familie Van Leeuwen in 2005 de 
boerderij kocht is de  hulp gevraagd van 
de werkgroep Montfoort-Linschoten 
en de monumentencommissie van de 
gemeente Montfoort bij het verzamelen 

van historisch materiaal om de boerderij te kunnen 
restaureren. Het is uitzonderlijk dat een particulier 
aan een dergelijk groot project begint en dat ook 
voor een groot deel zelf uitvoert. Het is met liefde 
gedaan. De boerderij die ook nog in de boeken van 
Herman de Man voorkomt, is op het nippertje gered 
van een wisse ondergang.
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Projecten
Bouwplan Torenwal
Door projectontwikkelaar Radix en Veerman is in 2004 
een bouwplan ingediend voor het oprichten van een 
kantoorruimte en zes appartementen op de plaats van de 
vroegere Wilhelminaschool.
De architectuur en de schaal van de nieuwbouw vertoonden 
geen enkele affiniteit met de kleinschalige omgeving. Als 
reactie op het bouwplan heeft de werkgroep Torenwal 6 - een 
bundeling van omwonenden en Stichting Hugo Kotestein - 
een alternatief plan gemaakt voor 9 kleine woningen binnen 
de oude schil van de school.
Eind 2005 heeft de gemeente, na het aannemen van een 
motie in de Raad, aan de projectontwikkelaar gevraagd om 
een nieuw plan in te dienen dat voldoet aan het Structuur- en 
Beeldkwaliteitsplan.
De projectontwikkelaar is vervolgens met een nieuw plan 
gekomen. In het nieuwe plan gaat het om 5 woningen. Een 
deel van de oude school zou in het nieuwe plan blijven staan 
en gaan functioneren als parkeerruimte. De oude school 
heeft in de nieuwe functie geen dak meer.
De stichting Hugo Kotestein vindt dat het nieuwe plan uit 
stedenbouwkundig, architectonisch en cultuurhistorisch 
oogpunt niet voldoet aan de gemeentelijke richtlijnen voor 
dit gebied. De woningen worden te hoog waardoor het beeld 
van de oude stadswal sterk wordt aangetast. 
Het bouwvolume is een aanslag op de kleinschalige stedelijke 
omgeving rond de Jan de Bakkerstraat. Zichtlijnen vanaf de 
Singel en het Westdampark worden verstoord.
Voor stichting Hugo Kotestein is het nieuwe plan niet 
acceptabel. In samenwerking met de werkgroep Torenwal 6 
is dat aan de gemeente meegedeeld. De projectontwikkelaar 
wil het plan doorzetten. Aan het eind van 2007 is het als 
bouwplan officieel ingediend.

Technische school
De afgelopen jaren heeft de werkgroep met succes gepleit 
voor behoud van een deel van de voormalige technische 
school aan de Van Kempensingel. Eind 2006 is het nieuwe 
schoolgebouw in gebruik genomen. Het oude hoofdgebouw 
met het opvallende glas-in-loodraam boven de ingang is 
behouden. Op 13 maart heeft de werkgroep een rondleiding 
gekregen door het gebouwencomplex.

Tankstation Wulverhorstbaan
Door G.A. van Vliet Tank BV is in 2005 een aanvraag 
ingediend voor een bouwvergunning voor een nieuw 
tankstation aan de Wulverhorstbaan. Om het bouwplan 
mogelijk te maken is de gemeente een artikel 19-procedure 
gestart. Hiervoor is een voorbereidingsbesluit nodig. De 
Raad heeft in 2006 en 2007 een  voorbereidingsbesluit 
genomen. Tot tweemaal toe heeft de stichting hiertegen 
bezwaar gemaakt, helaas had dit geen succes.

Bestuurlijk
In 2007 hielden we als werkgroep vijf vergaderingen. Daarnaast werden veel zaken in kleinere groepen besproken. Aan 
het einde van het verslagjaar telde de werkgroep 12 leden.  
De leden zijn:
Fred van Arkel               Ed van Keimpema        Gert Boelhouwer     Willem Burggraaff  
Piet Brak (voorzitter) Marcel Koopmans         Albert Klaassen      Ernst Meijer 
Luc van Dam  Bert van Mourik            Anne de Goederen     Lucienne Thomasse
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In november 2007 is het bouwplan met een ruimtelijke 
onderbouwing en vrijstellingsverzoek  officieel gepubliceerd. 
Het plan omvat een zelftankstation, washal, wasboxen, 
winkel en verhuurplaats voor aanhangwagens. Het is 
duidelijk geen verplaatsing van het opgeheven verkooppunt 
aan het Plantsoen, maar het vestigen van een nieuw bedrijf 
op een kwetsbare locatie. 
De stichting Hugo Kotestein heeft eind december met het 
indienen van een zienswijze haar bezwaren tegen het plan 
bij het College van B & W kenbaar gemaakt. Het bezwaar 
spitst zich toe op de aantasting van de landschappelijke 
en cultuurhistorische waarden van deze plek bij de 
Kromwijkerwetering.

De strook langs de Kromwijkerwetering was juist bedoeld 
als groene buffer tussen het bedrijventerrein Middelland en 
het landelijk gebied. De stichting vindt dat aan het bouwplan 
geen medewerking moet worden verleend, maar dat gezocht 
moet worden naar een alternatieve plek.

Defensie-eiland
In 2005 is het Defensie-eiland door de gemeente verworven. 
In het najaar van 2006 zijn door het college van B & W en 
de Raad globale kaders vastgesteld voor de ontwikkeling 
van het terrein. In december 2006 is een publieke discussie 
gestart over de mogelijkheden op het eiland. De werkgroep 
Woerden heeft de oproep aangegrepen om met een eigen 
rapport te komen. Een vijftal leden heeft een studie verricht 
naar de gewenste ontwikkeling van het waardevolle gebied 
en dit vastgelegd in een rapport. In het rapport wordt met 
behulp van driedimensionale modellen de plaatsing van te 
behouden en nieuw op te richten gebouwen weergegeven. 

De werkgroep heeft gepleit voor behoud van gebouw B, 
C, Q, de wasserij en de schoorsteen. Nieuwe gebouwen 
zullen qua vorm en architectuur moeten aansluiten  op het 
bestaande militair-industriële karakter. De werkgroep vraagt 
aandacht voor zichtlijnen en voor openbare kaden rondom 
het eiland. Het eilandkarakter zou versterkt moeten worden 
door uitsluitend te kiezen voor bruggen als toegang. Verder 
mag de bebouwing niet hoger worden dan de gemiddelde 
hoogte van de te behouden gebouwen en de woonhuizen in 
de omgeving. Accenten mogen tot maximaal vier bouwlagen 
gaan. 
Politieke partijen zijn benaderd om deze voor onze 
standpunten te winnen. In juni zijn door de gemeenteraad 
de programmatische uitgangspunten en het ruimtelijk kader 
vastgesteld. Er zijn inmiddels vijf projectontwikkelaars 
geselecteerd die een plan inclusief een bieding kunnen 
indienen. In voorjaar 2008 zal meer bekend worden.

Visie Woerden 2025
In het afgelopen jaar heeft de gemeente scenario gesprekken 
gehouden over de toekomstvisie van Woerden. 
Er wordt een vooruitblik gemaakt naar 2025. Er wordt 
gesproken over Werken, Wonen en Recreëren. Enkele leden 
van stichting Hugo Kotestein hebben aan de gesprekken 
deelgenomen. Standpunten van de Stichting over het omgaan 
met de stedelijke en landschappelijke ruimte zijn daarbij over 
het voetlicht gebracht.

Monumentennota
De gemeente werkt aan een monumentennota. De bedoeling 
is om het sinds 1990 gevoerde monumentenbeleid een 
nieuwe impuls te geven. De stichting hoopt dat meer 
financiële en ambtelijke capaciteit beschikbaar komt voor 
dit beleidsterrein, waardoor meer waardevolle objecten 
en gebieden de noodzakelijke bescherming krijgen.  
De werkgroep volgt de gemeentelijke discussie en levert 
inbreng.
 
Straatmeubilair
Bij de herinrichting van de Havenstraat zijn de oude 
hardstenen trottoirbanden hergebruikt. Werkgroeplid Ernst 
Meijer heeft hier veel moeite voor moeten doen. Bij de 
gemeente was er aanvankelijk geen enkele belangstelling 
voor.
Bij de reconstructie van de Westdam is een oude afstandspaal 
verdwenen. Dit is aangekaart bij de gemeente. Pogingen de 
paal terug te plaatsen hebben nog geen succes gehad. 
Het is jammer dat de gemeente zich zo weinig inzet voor 
klein straatmeubilair. Een gemeente die zich als toeristisch 
wil manifesteren zou met dergelijke kleine elementen anders 
moeten omgaan.
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Windturbines:
Het College van B & W wil meewerken aan de plaatsing van 
vier windturbines bij de A12 aan de westkant van Woerden. 
Het streekplein biedt de mogelijkheid hiervoor. De 
werkgroep vindt het geen goede locatie. De kolossale molens 
zorgen voor een enorme horizonvervuiling. Bovendien kan 
het de aanloop zijn naar verdere verrommeling van het 
landschap.
Bundeling van windenergie  op nationaal niveau heeft 
de voorkeur. De Stichting kiest voor het plaatsen van 
windturbines in een grote concentratie op een optimale 
locatie.
Via een brief aan College en Raad heeft de werkgroep dit 
kenbaar gemaakt. (foto: AD)

Stichting Stadsherstel:
De gemeente heeft het initiatief genomen tot het 
oprichten van een Stichting Stadsherstel. Inmiddels 
zijn kwartiermakers begonnen met de voorbereidende 
werkzaamheden. De Stichting Hugo Kotestein steunt het 
initiatief van harte en is bereid menskracht en advies te 
leveren. De Stichting Stadsherstel wil door aankoop en 
restauratie, gevolgd door verkoop historische huizen en 
gebouwen redden van de slopershamer. De Stichting 
Stadsherstel kan door specifieke vormen van financiering 
projecten oppakken waar de markt geen heil in ziet.

Weidemolentjes
Op 17 februari heeft een delegatie van de gemeentelijke 
monumentencommissie een bezoek gebracht aan een 
drietal weidemolentjes in de polder bij Zegveld. 
Piet Brak heeft de delegatie rondgeleid. Het idee leeft om 
deze molentjes, die dienen voor onderbemaling, te be-
schermen. De monumentencommissie brengt advies uit.

 
Hebt u vragen of wilt u advies over de historie van  

landschap, gebouwen etc. bij u in de buurt? 
Bel de contactpersoon in uw regio 

(adressen vindt u achterin dit jaarverslag)
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Bestuurlijk
De werkgroep heeft zevenmaal vergaderd dit jaar. Daarnaast zijn de leden driemaal adhoc bij elkaar geweest om snel te 
kunnen reageren op plannen die aan hen werden voorgelegd.
De voorzitter is afgevaardigd in de monumentencommissie, lid van de werkgroep Groene Bebouwingslinten van De Waar-
den en als themagroeplid vertegenwoordigd in het project “Visie op de binnenstad” van de gemeente Montfoort.

De belangrijkste aandachtspunten en ontwikkelingen binnen 
het werkgebied in 2007 waren:

Gemeentelijk monumentenbeleid
Onze werkgroep heeft een actieve rol gespeeld in de aanwij-
zing van eerste panden tot gemeentelijk monument. In 2007 
zijn de eerste  twee panden  voorzien van een schildje: Ha-
venstraat 15-17 te Montfoort en “Bij de Tol”, Nieuwe Zand-
weg 12 te Linschoten.
Daarnaast zijn aangewezen: boerderij Heulestein, M.A. 
Reinaldaweg 81, het woonhuis Hoogstraat 53 en de RK pas-
torie, Hoogstraat 80. Er is gestart met het beschrijven van 
vijf nieuwe panden om aan te wijzen voor 2008.

Bouwprojecten
In het historisch centrum van Montfoort spelen drie grote 
bouwprojecten, namelijk een appartementencomplex aan de 
Schoolstraat/Vrouwenhuisstraat, een gezondheidscentrum 
aan de Mannenhuisstraat en een appartementencomplex aan 
de Lieve Vrouwegracht allen in Montfoort. Voor de eerste 
twee projecten is een bouwvergunning door de gemeente 
afgegeven. De werkgroep is betrokken geweest bij het ont-
werp en heeft diverse aanpassingen bewerkstelligd die het 
beter in de omgeving hebben doen passen. De panden op 
deze terreinen zijn gesloopt en op het terrein aan de Mannen-
huisstraat heeft archeologisch onderzoek plaats gevonden. 

Op het terrein Schoolstraat/Vrouwenhuisstraat vindt  dit on-
derzoek begin 2008 plaats. Beide terreinen bevinden zich in 
het centrum van Montfoort, zodat verondersteld kon worden 
dat hier archeologische vondsten bij de terreinwerkzaamhe-
den aan het licht zouden komen. Een definitief verslag van 
de archeologische vondsten van het terrein aan de Mannen-
huisstraat is nog niet gepubliceerd, maar het onderzoek heeft 
zeker waardevolle resultaten opgeleverd.

Het project aan de Lieve Vrouwegracht bevindt zich in de 
voorlopige ontwerpfase. Op dit plan hebben wij dit jaar ge-
reageerd naar de gemeente en de projectontwikkelaar toe. 
Het ontwerp geeft problemen omdat met de randvoorwaar-
den wat betreft de bouwhoogte in relatie tot de molenbiotoop 
en de omliggende bebouwing niet voldoende rekening wordt 
gehouden en omdat de onderliggende parkeergarage een me-
ter boven het maaiveld uitsteekt.

Media-uitingen
Ook het afgelopen jaar zijn weer diverse artikelen versche-
nen waarin de werkgroep zijn opinie op locale ontwikkelin-
gen heeft gegeven. De werkgroep attendeerde onder andere 
op het behoud van de stadstuinen in Montfoort. (foto op de 
volgende pagina)

De volgende correspondenten maken deel uit van de werk-
groep: 

Peter Versloot – voorzitter
Marjolein Maas-Calon – secretaris 
(t/m 1-12-2007)
Anne de Goederen
Hanne Raven-de Kort (t/m 15-07-07)
Cees Ouwehand

Arnoud van Gemeren (t/m/ 15-03-2007)
Ada Beerthuizen-van Kooten  
Gerard Rozendal (vanaf 01-06-2007)
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Ook tekende de werkgroep bezwaar aan tegen de kap van 
de 30 jaar oude Abelen in het plan Voorvliet te Linschoten, 
in verband met het realiseren van een nieuw woningbouw 
project. (foto rechts)

Open Monumentendag
Evenals vorige jaren heeft de werkgroep meegewerkt aan 
deze dag. 

Oorkonde
De werkgroep heeft de oorkonde uitreiking in 2007 ver-
zorgd met bijbehorende rondleiding. Boerderij Bouwlust 
op Heeswijk 110 te Montfoort had de eer de prijs te ontvan-
gen. De werkgroep kreeg daarmee veel aandacht in de pers 
en kan terugkijken op een geslaagde dag. Het verslag van 
deze oorkondeuitreiking vindt u elders in dit jaarverslag.

Relatie met de gemeente
De burgemeester heeft een vergadering van onze werkgroep 
bezocht. De wethouder ruimtelijke ordening is tweemaal 
aanwezig geweest bij onze werkgroepvergaderingen, zodat 
wij als werkgroep onze visie en zorgen onder de aandacht 
konden brengen.
Daarnaast is het periodieke overleg van de voorzitter van 
de werkgroep  met de wethouder R.O. opgevoerd naar vijf 
keer per jaar. De werkgroep stelt het op prijs dat dit pe-
riodieke overleg met de wethouder plaatsvindt en dat de 
werkgroep in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen 

wordt betrokken.

Overig
De werkgroep heeft een voorlichtingsavond voor een voor-
genomen bouwproject voor een nieuwe school met er bo-
ven appartementen aan de Anne Franklaan te Montfoort en 
een kleiner bouwproject aan de Miep Giesstraat bezocht.
 

Foto: De werkgroep attendeerde onder andere op het behoud van de stadstuinen in Montfoort. 
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Bestuurlijk 
In 2007 is de samenstelling van de groep veranderd, Marjolein de Wit is bij ons gekomen,zij studeert bouwkunde en is 
mede daardoor een zeer welkome aanvulling.
Jan Labordus heeft het voorzitterschap overgedragen aan Wil Baas.

De werkgroep bestaat uit de volgende  
personen:
Wil Baas                    vanaf 2002
Dirk van Dam            vanaf 2000
Jan Labordus              vanaf 1986

Gert-Jan Rodenburg   vanaf 1988
Ries de Vos                vanaf 2002
Marjolein de Wit        vanaf 2007
Chris Zwaan               vanaf 2002

Activiteiten van de werkgroep Bodegraven waren in 2007:

Monumenten commissie
De commissie heeft ook een voorzitter wisseling on-
dergaan door het vertrek van burgemeester, mr.drs.
A.J.Borgdorf is de heer J. Bouwens tot voorzitter be-
noemd.
Leden van de commissie waren:
mevr. R.H.J. van Hulten Architectuur historica
de heer W.R.C. Alkemade streekarchivaris
de heer Ir.M. Verweij van de vereniging Dorp Stad en 
Land
de heer drs. J.P.H. Labordus namens Hugo Kotestein na 
benoeming wordt zijn rol overgenomen door W. Baas

De belangrijkste taak van de monumentencommissie is het 
voorbereiden van de gemeentelijke monumentenlijst.

Open Monumenten dag 
Deze werd door werkgroepleden Jan Labordus, Gert-Jan 
Rodenburg en Wil Baas voor onze stichting vertegenwoor-
digd.

De `Phoenix` 
Het voormalig Andrelon gebouw aan de Noordstraat 29 
werd in samenwerking met onze werkgroep beoordeeld.
Inmiddels is de verbouw en nieuwbouw van de naast gele-
gen gebouwen gestart. 
De fabrieksschoorsteen blijft behouden. 
Wij vinden deze verbouw- en nieuwbouwactiviteit  aan-
vaarbaar en passend in het huidige dorpsbeeld.

Rijksmonument ‘Paardenburg’
Deze restauratie staat onder toezicht van de RDMZ en de 
gemeente.
In beginsel heerste bij ons twijfel of  deze restauratie wel 
volgens de regels werd uitgevoerd.
Op verzoek van Jan Labordus aan de heer Verweij van 
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RDMZ werd duidelijk dat deze dienst de verbouwing en res-
tauratie nauwlettend volgt.

Hogerijndijk 8, Nieuwerbrug
Boerderij met karakteristieke schuur, de boerderij is inmid-
dels gerestaureerd en de schuren worden vervangen door 
wooneenheden. Deze zullen de uiterlijke vorm van het vroe-
gere aanzicht benaderen. De aannemer is echter failliet en 
het project ligt stil.

Wierickerschans 
De restauratie en ontwikkeling zijn inmiddels in volle gang. 
Er zijn diverse bouwaanvragen ingediend en door ons beke-
ken  het is zaak dit zeer intensief te blijven volgen.

Begraafplaats dorpskerk
Ondanks toezegging van de gemeente is hier nog steeds 
niets aan gedaan. Zodra de monumentencommissie weer bij 
elkaar komt zal dit aan de orde worden gesteld.

Tuin Gesel Grothe Noordstraat
Deze tuin is in handen van een project ontwikkelaar en dus 
wil men er bouwen.
Er is een zeer actieve bewonersvereniging die met alles wat 
in hun vermogen ligt deze bouwwoede probeert te stoppen.
Onze werkgroep geeft daar waar mogelijk steun en voert ac-
tie om deze unieke tuin te behouden.

Plantsoen Stationsweg
Via een inspreekavond en een aantal bezoeken overdag met 
betrokken gemeenteambtenaren is op ons advies een redelijk 
historisch verantwoorde inrichting ontstaan,wat ook dit jaar 
uitgevoerd gaat worden.
Wij zijn blij dat de gemeente ons als volwaardige gespreks-
partner heeft betrokken,dit geeft hoop voor de toekomst.

Bouwplannen oostzijde  
Enkele Wiericke
Hier staat een boerderij op de Weiweg in Nieuwerbrug.
Er zijn plannen om in plaats van deze boerderij  drie nieuwe 
villa’s te bouwen.
In het kader van de zogenaamde ruimte voor ruimte regeling 
zou hier een mogelijkheid voor zijn. Dit plan doet echter 
een onherstelbare inbreuk op zowel de cultuurhistorische 
bebouwing en de open groene ruimte het open venster van 
het Groene Hart. Bovendien ligt het ook in de ecologische 
hoofdstructuur  EHS welke door de provincie is vastgesteld. 
Wij blijven dit scherp volgen. 
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Bestuurlijk 
De werkgroep Harmelen bestaat uit twee leden:  
Pier Sinia en Ger Koeleman. Beiden ook bestuurslid Stichts-Hollandse Historische Vereniging (projectgroep Harmelen).
Zij volgden Gerard den Engelsman op. Gerard was jaren werkgroeplid in Harmelen en is nog steeds actief in diverse mo-
numentencommissies.

Activiteiten van de werkgroep in 2007 waren de volgende:

Uitbreiding binnen de kom van 
Harmelen
Het landelijke karakter van een gebied gelegen tussen  
Ambachtsheerelaan,Tuinderij en Meerkoet dreigt verloren 
te gaan. De gemeente heeft dit gebied tot inbreilokatie be-
stempeld zodat er gebouwd kan worden. Er is behoefte aan 
uitbreiding van de bejaardenzorg, de gezondheidszorg en 
woningbouw.
Door de omwonenden is intussen een belangenvereniging 
opgericht (“Toekomst Tuinderij Groot”).
Het doel van de vereniging is het bereiken van een invulling 
en ontsluiting van het gebied die het woon- en leefmilieu 
voor de omwonenden positief beïnvloedt t.o.v. de huidige 
status. Dit door overleg met alle betrokken partijen.
Alertheid blijft gewenst.

Septembermarkt
De projectgroep Harmelen van de SHHV heeft ook in 2007 
weer deelgenomen met een eigen kraam. Er was  gelegen-
heid zich op te geven als donateur van de stichting Hugo 
Kotestein. Veel belangstelling was er in ieder geval.

Haanwijk 17
Verheugend is dat dit gemeentelijke monument behouden is 
gebleven. De restauratie is nog in volle gang.

De Joncheerelaan 37
Dit karakteristieke woonhuis uit de vijftiger jaren, gebouwd 
in de zogenaamde Delftse stijl en nog in redelijk goede en 
originele staat is, helaas, toch gesloopt. Ondanks ons ver-
zoek aan de gemeente dit huis te behouden.

Open monumentendag 2007
Opengesteld waren tuinhuis ‘t Spijck, de St. Bavokerk en 
in het kader van het thema “moderne monumenten” het 
voormalige gemeentehuis.

Ook het Natuur- en Milieueducatief Centrum “de Kievit” 
stond in de belangstel-
ling.
Men kon verder deel-
nemen aan een ca. 20 
km lange interessante 
fietsroute door het 
schone en waardevolle 
(bedreigde?) buitenge-
bied van Harmelen.
Tevens was er de mo-
gelijkheid mee te doen 
aan een georganiseer-
de wandeling door de 
dorpskern langs een aantal rijks- en gemeentelijke monu-
menten.
 
Beschermd dorpsgezicht Harmelen
Dorpsplatform Harmelen en projectgroep Harmelen van 
SHHV hebben in oktober 2006 een verzoek bij de Gemeente 
Woerden ingediend om het buitengebied van Harmelen tot 
“beschermd dorpsgezicht” te verklaren. 
Als positief vervolg hierop heeft gemeente Woerden in de-
cember 2006 aan Rijksdienst voor Archeologie, Cultuur-
landschap en Monumenten een verzoek ingediend tot aan-
wijzing van Harmelen als beschermd dorpsgezicht ex.art. 35 
Monumentenwet 1988.
De stichting Hugo Kotestein ondersteunt dit verzoek en 
heeft dit jaar in een brief met vermelding van motiveringen 
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aan Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Mo-
numenten eveneens gevraagd om Harmelen de status van 
beschermd dorpsgezicht te verlenen.

Plangebied Avontuur Natuur in Harmelen 
Oost
Het plangebied Avontuur Natuur betreft een klein gebiedje 
van ca. 6 ha dat direct grenst aan de woonkern van Harmelen 
Oost. De gemeente heeft na informatieavonden met bewo-
ners en organisaties het ontwerp goedgekeurd. 
Dit plangebied is in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
opgenomen als nieuwe natuur.
De plannen voor de omgeving zijn echter onduidelijk en 
daarom bestaat het gevaar dat de waarde van Avontuur Na-
tuur later zal degenereren.
Er zijn regelmatig heel verschillende geruchten in omloop. 
Hieronder bevinden zich ook negatieve meningen, bijvoor-
beeld: “het Avontuur Natuur gebiedje is slechts bedoeld om 
claims van planschade te vermijden omdat er in de toekomst 

woningbouw of industrieterrein in de omgeving zal plaats-
vinden”. 
Hugo Kotestein is evenals SHHV van mening dat de cultuur-
historische waarden en het landelijke karakter tussen Har-
melen en Utrecht niet mogen worden aangetast.
Het is daarom uitermate belangrijk om de plannen voor deze 
omgeving, waarin ook reeds de nieuwe aanrit en afrit van de 
A12 zijn gepland, nauwlettend te volgen.

Situatie onderhoud bebouwde kern 
Tijdens een buitenshuis schouw over de status van onder-
houd in de dorpskern van Harmelen is één pand (gemeente-
lijk monument) met achterstallig onderhoud geconstateerd 
en twee panden (geen monumenten) met een zeer matige 
staat van onderhoud. 
De overige panden verkeren (aan de buitenkant!) in goede 
staat

HELP ONS BESCHERMEN EN WORD  
DONATEUR OF SPONSOR 

 
POSTGIRO 3551080 
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Bestuurlijk
De werkgroep behartigt de belangen van de Stichting in het gebied van de voormalige gemeen¬te Kamerik, bestaande uit 
de buurtschappen ‘s Gravensloot, Houtdijken, Kamerik, Kanis, Oud Kamerik en Teckop. De werkgroep bestond gedu-
rende de verslagperiode uit de volgende leden:

Jaap Klein, Hein Kuiper (voorzitter), Leendert Noordergraaf, Paul Ranke.
De werkgroep heeft in 2007 zeven maal formeel vergaderd.

Activiteiten van de werkgroep:

Kamerikse wetering
In 2007 heeft de verantwoordelijke wethouder te kennen 
gegeven opnieuw te willen bezien of de plannen met geotu-
bes in de wetering nieuw leven in geblazen kunnen worden. 
Hiertegen is in Kamerik een comité ‘Vrienden van de Wete-
ring’ in het geweer gekomen. De stichting heeft het comité 
met raad en daad terzijde gestaan. Eind 2007 is duidelijk 
geworden dat definitief wordt afgezien van de plannen bag-
ger op te slaan in geotubes in de oevers van de wetering. Wel 
is nog steeds het wachten op overleg over plannen van het 
gemeentebestuur voor het noodzakelijke onderhoud aan de 
oevers/wegbermen langs de wetering.

Golfbaan bij Kamerik?
De werkgroep is door het gemeentebestuur uitgenodigd voor 
overleg over een plan een golfbaan in te richten in de pol-
der Groot Houtdijk, direct grenzend aan de zuid oostelijke 
rand van de dorpskern Kamerik. Hiertoe zou in dit gebied 
een terrein ter grootte van ongeveer 100 voetbalvelden wor-
den ingericht. Het wachten was slechts op groen licht van 
het provinciebestuur. De stichting heeft te kennen gegeven 
tegenstander te zijn van dit plan. In een open brief aan de 
gedeputeerde heeft zij haar standpunt toegelicht.
Het provinciebestuur heeft besloten niet mee te werken aan 
dit plan. Wel wordt de mogelijkheid open gehouden dat een 
golfterrein in een in de toekomst op te stellen provinciale en 
gemeentelijke structuurvisies zou kunnen worden opgeno-
men. Dit lijkt vooralsnog een zaak van lange adem.
 
Advisering
De werkgroep leverde in 2007 leden voor de volgende ge-
meentelijke klankbordgroepen:

Werkgroep facelift dorpskern Kamerik

Een uitgewerkt voorstel is in een openbare vergadering van 
het dorpsplatform Kamerik gepresenteerd.

Bestemmingsplan landelijk gebied Kamerik, Zegveld en 
Woerden
Na vele jaren intensieve arbeid is dit project dit jaar afge-
rond. 

Overig advieswerk
Samenstellen van een groslijst kandidaat nieuwe gemeen-
telijke monumenten. Hiertoe heeft de werkgroep in twee 
dagen een groot aantal objecten bezocht. De uitgewerkte 
groslijst is aangeboden aan de gemeentelijke commissie 
voor monumenten en cultuurlandschap.

Rondleidingen 
door de dorpskern Kamerik zijn georganiseerd voor burge-
meester Schmidt en voor het personeel en vrijwilligers van 
het streekarchief.

Bezwaar 
is aangetekend tegen een plan voor de bouw van een woning 
in het cultuurhistorisch waardevolle tuinencomplex achter 
de historische bebouwing langs de Kamerikse wetering in 
de dorpskern.
De voorzitter van de werkgroep heeft ter gelegenheid van 
het 50 jarig bestaan van de SHHV een lezing verzorgd over 
de wordingsgeschiedenis van het land rond Kamerik en een 
rondgang langs opmerkelijke panden in de dorpskern. 
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Bestuurlijk
De werkgroep HK Oudewater, sinds 2005 (weer) actief. De volgende leden maken er deel van uit:
Thea Horsmans(voorzitter), Jan van ‘t Riet, Cor v.d. IJssel en Jaap van der Laan.  
Enkele leden van de werkgroep zijn tevens lid van historische vereniging en Werkgroep Behoud Lopikerwaard. 

Oudewater
Oudewater heeft 166 rijksmonumenten en 140 gemeentelijke 
panden.De gehele binnenstad is tot beschermd stadsgezicht 
verklaard. Er is een aparte ambtenaar belast  met monumen-
ten en archeologie (Leo Bos) en wethouder Tim Smelik be-
heert de portefeuilles  r.o. natuur, landschap en  monumen-
ten. Een monumentenverordening ontbreekt echter nog.

Afgelopen jaar was er een uitgebreide kennismaking  met 
de portefeuillehouder en werd veelvuldig overleg gevoerd 
met de monumentenamtenaar.(minimaal 4 maal per jaar). Er 
werd ook een gesprek met de Erfgoedinspectie bijgewoond.

De werkgroep Oudewater heeft  zowel mondeling ten ge-
meentehuize, als in de pers haar doelstellingen besproken. 
Zij wil graag adviseren bij bouwplannen, bestemmingsplan-
nen, sloop- (ver)bouwaanvragen, en reageren op beleids-

voornemens. 
Dit alles om de (cultuur-)historische kwaliteiten van stad en 
het buitengebied zo goed mogelijk te behouden en veilig te 
stellen.

Onze activiteiten in 2007: 

Herstel van  pastorietuin 
Oudkatholieke kerk
Cor v.d. IJssel heeft zich, als koster van de Oud katholieke-
kerk en als lid van de werkgroep,  bijzonder ingespannen om 
de oude pastorietuin weer in ere te herstellen.Sinds het af-
gelopen jaar is deze fraaie tuin een stilteplek in het centrum 
van Oudewater voor publiek opengesteld. 

Beoordeling bouwaanvragen
Een twintigtal vergunningaanvragen voor bouw, verbouw 
of sloop aan objecten in ons werkgebied zijn ingezien en 
beoordeeld op aantasting van monumentale of cultuurhis-
torische waarden. Gelukkig was het dit jaar slechts in een 
enkel geval noodzakelijk in actie te komen.
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Actie tegen bomenkap op begraafplaats NH 
kerk 
Eind 2006/begin 2007 besloot het kerkbestuur om 25 moe-
rascypressen langs de grote gracht te kappen. De werkgroep 
heeft op allerlei manieren (via brieven,gesprekken, contac-

ten met omwonenden en gemeente) geprobeerd dit te voor-
komen. Maar het kerkbestuur was totaal niet vermurwen om 
deze fraaie bomen, gelegen binnen het beschermd stadsge-
zicht te behouden.
Deze bomen waren niet op de gemeentelijk bomenlijst opge-
nomen, zodat de gemeente hierin juridisch ook zwak stond.

Integraal Huisvestingsplan Oudewater (IHO)
Tegen het gemeentelijk IHO-plan met 4 nieuwe scholen, 
bibliotheek, gezondheidscentrum en (99) appartementen 
heeft de werkgroep bezwaar gemaakt bij de gemeenteraad. 
De werkgroep wil, dat de beeldbepalende Mariaschool en 
Immanuelschool (beiden jonge bouwkunst) in de binnenstad 
blijven en gerenoveerd worden. Grootschalige appartemen-
tencomplexen horen niet thuis in de binnenstad.

Kritisch volgen van ruimtelijke plannen zoals:
Ontwikkeling Westerwal
Wasserij de Wit ( hoogbouw langs de IJssel)
Theekoepel (bij Oude Hekendorperweg)
Oude school (rijksmonument)
Herstel oude openbare school  
Lange Burchwal 61
Herstel Cozijnbrug
Appartementencomplex bij Linschoterpoort
verlichtingsplan binnenstad

Extra aandacht  voor archeologisch  
bodemonderzoek,
De werkgroep schreef hierover een artikel in de IJsselbode.

Algemeen
De contacten met gemeentebestuur en ambtenaar voor mo-
numenten zijn afgelopen jaar verstevigd. De werkgroep stelt 
zich positief kritisch op. Zij heeft  voorgesteld dat Oude-
water meer met andere gemeenten samenwerkt bijvoorbeeld 
op  het gebied van archeologie. Beschermd stadsgezicht 
verdient ook meer aandacht, evenals het instellen van een 
bredere monumentencommissie, die meer kwaliteit  kan ga-
randeren. 

De Westerwal grenst aan het historische centrum van Oudewater.  
Foto: AD Marnix Schmidt
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Samenstelling bestuur en werkgroepen in 2007 (bijlage 1)

Dagelijks Bestuur:
Bert Bakker (voorzitter) 0348-425000 bakker.miltenburg@xs4all.nl
Joyce Emons (penningmeester) joyce.emons@hccnet.nl
Marijke Okkerman (secretaris) 0348-401252 info@hugokotestein.nl

Werkgroep Woerden/Zegveld:
Piet Brak (voorzitter) 0348-691268 p.brak@planet.nl
Gert Boelhouwer 0348-420692 m.w.boelhouwer@hetnet.nl
Jan-Willem Burggraaff 0348-411720 jw.burggraaff@wanadoo.nl
Luc van Dam 0348-417570 lucvandam@wanadoo.nl 
Anne de Goederen 0345-514186 de.goederen@hetnet.nl
Ed van Keimpema 0348-424086 edvankeimpema@cs.com
Albert Klaassen 06-17460570 bureau-barrch@zonnet.nl
Marcel Koopmans 0348-416620 geen
Ernst Meijer 0348-417295 e.s.meijer@wanadoo.nl
Bert van Mourik 0348-415977 geen
Lucienne Thomasse luluthomasse@zonnet.nl
Fred van Arkel freddyvanarkel@gmail.com

Werkgroep Montfoort/Linschoten:
Peter Versloot (voorzitter) 0348-474406 paversloot@planet.nl
Ada Beerthuizen-van Kooten 0348-473850 ada@remorse.nl
Marjolein Maas-Calon 0348-475332 maas.calon@planet.nl
Arnoud van Gemeren
Anne de Goederen 0345-514186 de.goederen@hetnet.nl
Hanne Raven de Kort
Cees Ouwehand 0348-422918 ceesouwehand@hetnet.nl
Gerard Rozendal 0348-474406 gerard.rozendal@hetnet.nl

Werkgroep Kamerik:
Hein Kuijper (voorzitter) 0348-401435 kuiper.duijnker@wxs.nl
Jaap Klein 0348-401945 kleingriffioen@hetnet.nl
Leen Noordergraaf 0348-400012 leendertnoordergraaf@planet.nl
Paul Ranke 0348-401960 ranke.consulting@planet.nl

Werkgroep Bodegraven/Nieuwerbrug:
Wil Baas (voorzitter) 0348-689268 w.baas01@hetnet.nl
Dik van Dam 0348-688206 de.zingende.zaag@xs4zall.nl
Jan Labordus 0172-651628 jpbordus@kpnplanet.nl
Gert-Jan Rodenburg 0172-611863 famrodenburg@hotmail.com
Ries de Vos Maria.en.ries.de.vos@hccnet.nl
Marjolein de Wit 0172-650371 wit106@zonnet.nl
Chris Zwaan C.Zwaan16@kpnplanet.nl

Werkgroep Harmelen:
Gert-Jan Koeleman 0348-441542 info@koeleman2.tmfweb.nl
Pier Sinia 0348- piersinia@casema.nl

Werkgroep Oudewater:
Thea Horsmans (voorzitter) 0348-564068 thea@horsmans.com
Cor v.d. IJssel 0348-562425 geen
Jaap v.d. Laan 0348-562516 jaapvanderlaan@wxs.nl
Jan van ‘t Riet 0348-562007 j.vant.riet@hetnet.nl
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