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Inleiding 
 

Hierbij presenteert de Werkgroep Bleskensgraaf-West/ Molen De Vriendschap ons witboek op het 

realiseren van woningen in Bleskensgraaf met behoud van het Groene Hart, waarbij nadrukkelijk is 

gekeken naar alle kansen en mogelijkheden die er zijn om te investeren in ons dorp. Daarmee willen 

wij als initiatiefnemers laten zien dat investeren in een dynamisch en vitaal Bleskensgraaf in zijn volle 

breedte mogelijk is, zonder daarbij enkel en alleen naar één specifieke richting te kijken. 

Hierbij wordt het Groene Hart niet geschaad, blijft het cultuurhistorisch slagenlandschap aan de 

westkant van Bleskensgraaf (het enige authentieke deel van ons dorp en bovendien een stiltegebied) 

intact en behoudt de molenbiotoop van Molen De Vriendschap haar huidige open ruimte voor 

windvang. 

Als groep buurtgenoten aan de westzijde van ons dorp zijn wij enthousiast en gedreven aan het werk 

gegaan om een plan te maken die realistisch is en perspectief heeft. Hoewel wellicht niet zo bedoeld 

gegeven de omstandigheden, heeft deze vorm van co-creatie ons wel nader tot elkaar gebracht en 

de cohesie, nabuurschap en vastberadenheid in ons buurtschap danig vergroot. 

Dit witboek is een bundeling van de petities, brandbrieven, integrale plannen en dorpsvisies die wij 

als werkgroep de afgelopen drie jaar hebben samengesteld in de hoop de Gemeente Molenlanden 

en de Provincie Zuid-Holland te inspireren in hun besluitvorming. Besluiten waarbij op een 

vindingrijke wijze kansen kunnen worden benut. Ook pleiten wij voor het versterken van de 

landschappelijke elementen in ons dorp, waarbij meer ruimte moet komen voor groene en blauwe 

recreatie voor een zo’n optimaal mogelijke verbinding met het Groene Hart. 

 

Wij wensen u veel inspiratie toe. 

 

 

Werkgroep Bleskensgraaf-West/ Molen De Vriendschap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De stand van zaken in een notendop 
 

a. De gemeente Molenlanden heeft het plan opgevat om tot het jaar 2030 zo’n 100 
nieuwe woningen binnen de dorpsgrenzen van Bleskensgraaf te realiseren. 

b. Het gemeentebestuur van Molenlanden is voornemens grootschalig in het Groene Hart 
te bouwen en de gemeenteraad heeft op 1 oktober 2019 ingestemd met een ROP 
(Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief) voor Bleskensgraaf (Westzijde). 

c. Dit gaat ten koste van belangrijke natuur- en landschapswaarden. Daarnaast staat in 
dit gebied Molen De Vriendschap die door de plannen wordt bedreigd in haar bestaan 
als werkend monument en haar cultuurhistorische context verliest. 

d. Keuze voor West is gemaakt op basis van starre planologie, waarbij op geen enkele 
wijze is gekeken naar de landschappelijke waarde en het effect voor de leefbaarheid en 
het woongenot van de huidige bewoners. De huidige indeling van West voldoet op alle 
punten niet zoals deze door de gemeente zijn gesteld voor ruimtelijke ordening in haar 
eigen zogeheten Kookboek. 

e. Een groot deel van de mogelijke bouwlocatie van drie percelen valt onder de molenbiotoop 
van Molen De Vriendschap. Deze moet door de gemeente worden gerespecteerd, oftewel 
daarbinnen gelden stevige beperkingen voor bouwen. Daarbij zijn de eigenaren van Molen 
De Vriendschap door de provincie verplicht haar biotoop te verdedigen. 

f. De provincie vraagt om bij locatiekeuzes voor het ontwikkelen van nieuwe woningbouw, de 
bodemdalingsgevoeligheid van een gebied vroegtijdig en expliciet mee te wegen vanwege 
het toekomstig beheer van de woningen en vooral de woonomgeving. Juist Bleskensgraaf en 
omgeving is het meest gevoelig voor bodemdaling. 

g. De gekozen bouwlocatie is met circa drie hectare te beperkt en kan nooit voldoen aan het 
doel van 100 woningen. Andere locaties bieden veel meer potentie voor open, ruimtelijk en 
groen wonen. 

h. De ontsluiting van het toenemende verkeer is slecht, doordat alle extra auto’s over de 
Kerkstraat en de brug heen moeten. Op die punten komt de verkeersveiligheid danig onder 
druk te staan. 

i. De Provincie Zuid-Holland heeft begin 2019 aangeven voorlopig geen toestemming te geven 
voor een zogeheten 3 hectare locatie in Bleskensgraaf. De regionale woonbehoefte kan 
volgens de provincie ruimschoots worden ingevuld met projecten in Nieuw-Lekkerland, 
Groot-Ammers en Gorinchem. In Sliedrecht/Hardinxveld zijn bovendien plannen voor 1.500 
woningen (!) in een vergevorderd stadium. 

j. Het cruciale argument wat vaak wordt geuit, is dat moet worden gebouwd ‘voor de 
jeugd’. De woonproject(en) worden uiteindelijk gegund aan een projectontwikkelaar. 
Dat jonge inwoners de nieuwbouwwoningen kunnen bemachtigen c.q. veroorloven, is 
totaal niet zeker. 

k. Als werkgroep hebben we in 3 jaar meerdere petities, brandbrieven, plannen en een 
Dorpsvisie geschreven, ingesproken op de gemeenteraadsvergaderingen en regelmatig 
met de partijen in de gemeenteraad en de betrokken wethouders gesproken. Wij 
hebben zelfs een alternatief plan uitgewerkt, waarin wij aantonen dat in de komende 
tien jaar 60 tot 80 woningen gebouwd kunnen worden binnen de bestaande 
bebouwingscontouren van Bleskensgraaf. Dat is exclusief het aantal woningen die de 
afgelopen jaren uit andere (particuliere) initiatieven zijn of worden gebouwd. 

l. We hebben ook een alternatieve recreatieve invulling voorgesteld voor het beoogde 
bouwgebied, waarbij de huidige unieke landschapswaarden en de molenbiotoop 
blijven gewaarborgd. Hierbij kan ook meer ruimte worden gemaakt voor water, groen 
en natuurrecreatie. Daarbij is door ons advies ingewonnen bij professionele partijen.  

 
 



Belangrijke aandachtspunten  
 

• Het bouwplan ligt in het Groene Hart in een landschappelijk prachtig open gebied met 
hoge recreatieve- en natuurwaarden. Het beoogde gebied is het archetype van het 
Hollands landschap: veel water, veel groen, ruime zichtlijnen, eeuwenoude 
kavelstructuur. Het bouwplan Bleskensgraaf West die de gemeente Molenlanden voor 
ogen heeft, draagt bij aan (verdere) verrommeling van het open landschap in het 
landelijk middengebied van de Alblasserwaard. Zie verdere uitwerking in noot 1. 

• De provincie Zuid-Holland heeft eerdere bouwverzoeken in het Groene Hart voor 
Bleskensgraaf afgewezen. De argumenten hiervoor, te weten veel ruimte om te 
bouwen op andere plaatsen in de gemeente Molenlanden en in omliggende 
gemeenten zijn onveranderd. Zie verdere uitwerking in noot 2. 

• Het bouwplan ligt volledig in de molenbiotoopzone van Molen De Vriendschap. De 
gemeente Molenlanden heeft een slechte reputatie op het gebied van handhaving van 
molenbiotopen. Daarnaast levert bouwen in de molenbiotoop beperkingen ten aanzien 
van de bouwwijze op. Beperkingen die in andere potentiële gebieden rond de 
dorpskern niet gelden. Zie verdere uitwerking in noot 3. 

• Nut en noodzaak voor grootschalig bouwen in het Groene Hart zijn door de gemeente 
niet aangetoond. Ook conformeert de gemeente zich niet aan provinciaal beleid ten 
aanzien van vraaggericht beleid waarin ook toekomstige ontwikkeling moet worden 
meegewogen. Zie verder uitwerking in noot 4. 

• De provincie Zuid-Holland vraagt om vroegtijdig en expliciet rekening te houden met 
de gevoeligheid voor bodemdaling bij het aanwijzen van locatiekeuzes voor 
woningbouw-ontwikkeling. Bleskensgraaf is hiervoor extra gevoelig. Zie verdere 
uitwerking in noot 5. 

 
Wij hebben stellig de indruk dat het gemeentebestuur zich onvoldoende bewust is van het feit 
dat zij een gemeente bestuurt in het Groene Hart en dat zij als gemeente met de meeste 
molens in Nederland ook op dit vlak een verantwoordelijkheid heeft. Daarbij geeft zij blijk van 
denken in beperkingen in plaats van in kansen. Grootschalige bouwprojecten passen volgens 
ons niet bij een gemeente in het Groene Hart. Bovendien zijn zij in onze ogen te sterk gefixeerd 
op bouwen zonder de hierboven genoemde argumenten voldoende te wegen.   
 
 

 



Noot 1. Bouwen in het Groene Hart 
 

• Het provinciaal beleid is erop gericht om het Groene Hart zo veel mogelijk te behouden. 
Bouwen moet zo veel mogelijk binnenstedelijk gebeuren of aangrenzend bij stedelijke 
gebieden. De nabijheid van een goede verbinding met het openbaar vervoer (met name 
trein wordt genoemd) is daarbij uitgangspunt. 

• Zie wat de Provincie Zuid-Holland schrijft in haar Strategische Visie Vitale Kernen van de 
Provincie Zuid-Holland van januari 2019.  
De provincie Zuid-Holland heeft te maken met een grote woningbouwopgave en heeft 
daartoe een nieuwe verstedelijkingsstrategie voor de (middel)lange termijn opgesteld. De 
provinciale ambitie is een meerkernige metropool met sterke kernen in een vitaal netwerk. 
Verstedelijking volgt hierin het principe: toekomstproof maken van bestaande steden en 
dorpen waaronder woningbouw voor eigen behoefte. In deze verstedelijkingsstrategie zal 
de grootste groei van het aantal woningen in de grote steden liggen, omdat hier de druk 
het grootst is. 

Door landelijke regio’s is echter ook aandacht gevraagd voor de vitaliteit van de kleinere kernen 
in de provincie. Zij geven aan, dat ook in landelijke regio’s de gemeentes woningen willen bouwen 
om inwoners te trekken en de regio vitaal en leefbaar te houden. De provincie wil echter een 
zuinig ruimtegebruik en voor de lange termijn eventuele leegstand of waardedaling van 
woningen in kleine kernen voorkomen. 
 

• Alle politieke partijen die in de Provinciale Staten van Zuid-Holland zijn vertegenwoordigd 
hadden ongeveer het bovenstaande in hun verkiezingsprogramma staan voor de laatste 
verkiezingen (2019) 

• Het beoogde doel van 100 nieuwe woningen in 10 jaar overtreft de eigen behoefte, 
waardoor wordt gebouwd voor overloop uit de verstedelijkte regio als de Drechtsteden. 

• De bebouwingslinten langs onder meer de Alblas/Graafstroom zijn in de loop der jaren 
verdicht door de bouw van villa’s en uitbreiding van agrarische bebouwing. Daardoor zijn 
er slechts nog weinig delen langs de Alblas/Graafstroom die een ruim zicht geven op het 
achterliggende open veenweidegebied. Juist het beoogde bouwgebied Bleskensgraaf West 
is voor een belangrijk deel vrij van lintbebouwing. Dit bijna laatste open deel van de 
lintbebouwing wordt volgens het plan volledig volgebouwd. Dit is volgens ons niet passend 
en onnodig.  

• De voormalige gemeente Molenwaard had beleid van bouwen in open gebied verwoord in 
het zogeheten Kookboek. Daarin was met name aandacht voor open gebieden en 
zichtlijnen. Dit Kookboek was in samenwerking met bewoners en organisaties uit de 
gemeente opgesteld. De gemeente handelt in deze niet in lijn met haar eigen 
beleidsuitgangspunt. 

• De gemeentelijke -en de provinciale overheid stimuleren toerisme in de Alblasserwaard. 
Genoemde plannen zijn hiermee tegenstrijdig. Het open gebied in combinatie met de 
molen trekt veel fietsers en wandelaars. Velen van hen bekijken de molen en kijken 
vervolgens over het weidse polderland.  

 



 
Uitzicht van Molen De Vriendschap op de westzijde van Bleskensgraaf 

 
 
 
 
 
 
 
Uitzicht vanaf de Zevenhovenstraat met links de weilanden waarop de gemeente 
Molenlanden woningen wil realiseren. 

 

 



Noot 2. Provinciale reactie op eerdere ontwikkelingen 
 

• In de Nota van beantwoording van de Module Kantoren, Wonen & Verstedelijking van 22 
januari 2019 (code B010-W0056) heeft de Provincie Zuid-Holland op pagina 50 verzoeken 
tot extra ruimte om te bouwen afgewezen van de gemeente Molenlanden (eerder 
Molenwaard). Dit onder meer op grond van het feit dat er binnen de gemeente nog veel 
niet benutte woningruimte is. Wij noemen hier bijvoorbeeld Nieuw-Lekkerland en Groot-
Ammers. 

• De Provincie constateert, in onze ogen terecht, dat de regionale woningbehoefte 
voldoende is ingevuld. Daar bovenop is op d.d. 8 oktober 2019 bekend geworden dat de 
gemeente Sliedrecht tot het jaar 2040 maar liefst 2.500 woningen wil bouwen. Hoewel niet 
behorend tot Molenlanden, ligt Sliedrecht slechts op 7 kilometer van Bleskensgraaf, 
aanzienlijk dichter dan veel andere dorpen binnen Molenlanden. Ook Gorinchem heeft 
volop ruimte om te bouwen, waardoor regionaal voldoende plaats is voor jonge mensen 
die in de regio willen blijven wonen waar zij zijn opgegroeid.  

• Een aantal jaren terug heeft de gemeente gevraagd om aan de westzijde van Bleskensgraaf 
een volkstuincomplex aan te leggen. Dit is destijds door de Provincie Zuid-Holland 
afgewezen vanwege aantasting van het Groene Hart. 
 

De percelen (weilanden) in Bleskensgraaf West waar de gemeente mogelijk woningbouw op ambieert. 

 

Medio 2018 heeft de toenmalige gemeenten Molenwaard (nu Molenlanden) bovenstaand gebied 

(circa 15 hectare) ingetekend als locatie waar later mogelijk woningen kunnen worden gebouwd. Na 

kritiek daarop van de bewoners, waaronder ook door onze werkgroep, was de beoogde bouwlocatie 

in een volgende bijeenkomst terugbracht tot de eerste drie percelen (meer dan 3 hectare) vanaf de 

rechterkant gezien. 

In een overleg tussen de werkgroep en de wethouders Bikker en Slob in juli 2019, laten de 

wethouders de mogelijkheid open het bouwblok aan de westzijde verder uit te breiden met meer 

percelen. Ook later heeft de heer Bikker aangeven dat verder woningen bouwen in West een 

serieuze optie blijft. Daarmee trekken wij de conclusie dat het 15 hectare-plan zeker niet van tafel is. 

Het College van b&w toont dus ambitie om nog meer van het Groene Hart te bebouwen en nog 

verder de molenbiotoop van Molen De Vriendschap (midden onderaan op de plattegrond) te 

schaden.  



Noot 3. In conflict met de Molenbiotoop 

 
• Het beoogde bouwgebied ligt in de onmiddellijke omgeving van Molen De Vriendschap en 

in de provinciale molenbeschermingszone. Bouwen in dit gebied betekent dat de wind-
toetreding naar de molen ernstig wordt belemmerd en de molen niet goed functioneert. 

• Molen de Vriendschap is één van de twee laatste stellingmolens in Zuid-Holland, waar het 
weiland tot aan de voet van de molen komt. Er is dus sprake van een unieke situatie.  

• Juist in de periferie van de stedelijke gebieden, zoals bij molen de Vriendschap, heeft de 
overheid de mogelijkheid een molenbiotoop in stand te laten daar waar dat in meer 
stedelijke gebieden soms niet lukt. 

• Molen de Vriendschap ligt langs de recreatieve vaarroute de Graafstroom, waarlangs ook 
veel recreatief fietsverkeer gaat. De cultuurhistorische context van de molen is nog voor 
een belangrijk deel intact. De eerste molen ter plaatse is in 1623 enkele honderden meters 
ten westen van het dorp gebouwd. Dit om geen last te hebben van de bebouwing van het 
dorp en om mee te liften op de keur die bebouwing en beplanting bij twee watermolens 
verbood (molenbeschermingszone avant la lettre!). De plaats van de twee nabijgelegen 
molens zijn gemarkeerd door een huis en een gemaal. De molen maalde meel voor de 
bakker van het dorp en voor veevoer voor de lokale boerenstand. Het beoogde 
bouwgebied is deel van het agrarisch verzorgingsgebied van de molen en maakt de 
benoemde relatie duidelijk.  
 

 
Het beoogd bouwgebied: weids nat polderland met grasland tot aan de voet van de molen. 
 

• De molen draait en maalt ongeveer 750 uur per jaar (ca. 15 uur per week). De draaiende 
molen verlevendigt het aangezicht van dorp en land. De molen is geregeld open voor 
educatie. De molen maalt nog geregeld graan. De eigenaren onderhouden de molen en 
worden daarbij financieel ondersteund door het Rijk en de Provincie Zuid-Holland. Bij een 



toekenning van onderhoudssubsidie schreef de provincie dat de een en ander geheel past 
binnen het beleid van de Provincie. 

• De gemeente Molenlanden heeft een naam hoog te houden heeft als het om het 
respecteren van cultureel erfgoed van molens gaat, aangezien Kinderdijk het internationale 
uithangbord van onze gemeente is. Het kan niet zo zijn dat de gemeente naar de 
buitenwereld doet of ze het belang van de molens vooropstelt door te pronken met 
Kinderdijk en vervolgens de belangen van de andere molens in de gemeente negeert. 

• Vanuit ontwikkelingsperspectief betekent de aanwezigheid van de 
molenbeschermingszone dat 50% van het beoogde bouwgebied van 3 hectare beperkingen 
kent in bouwhoogten en groenaanplant. Voor het totale gebied van 15 hectare is dit 2/3. 
Ook al ben je voorstander van een bouwplan in het Groene Hart, dan is een andere plaats 
met minder belemmerende factoren beter dan deze. Het feit dat de molen een 
stellingmolen is en daarmee relatief hoog, heeft maar een beperkt voordeel. Dit omdat de 
stelling relatief laag is. Pas op een afstand van 400 meter kunnen gangbare 
eengezinswoningen worden gebouwd. Kortom: de op te offeren groene ruimte wordt niet 
efficiënt gebruikt. 

• Omdat de gemeente aangeeft niet zelf te willen ontwikkelen, ontstaat met een 
commerciële partij altijd een conflict of interest tussen commercie en het belang van de 
molen. De praktijk wijst uit dat het belang van de molen altijd verliest. De ontwikkelaar 
zien we na afronding van de bouw niet meer terug en er is per saldo afgedaan aan het 
cultureel erfgoed, landschap en natuurwaarden. Ook blijft de eigenaar/molenaar met een 
slechte molenomgeving zitten.   

• Indien onverhoopt toch moet worden gebouwd in Bleskensgraaf, dan kan ten noorden en 
ten zuiden van het dorp zonder belasting van welke molenbiotoop dan ook. Het gebied aan 
de zuidkant van Bleskensgraaf heeft daarbij ook de beste logistieke ontsluiting en de 
minste landschappelijke impact. Daartoe heeft de werkgroep in september 2020 ook een 
Dorpsvisie gemaakt, waarvan een samenvatting aan dit Witboek is toegevoegd. 

• De gemeente heeft in het verleden bij bestemmingsplannen gewerkt met een 
afwijkingsbevoegdheid voor de molenbiotoop. In casu betekent dat de gemeente direct 
10% hogere bebouwing kan toestaan. De gemeente maakt van deze mogelijkheid ook 
gebruik. Hiermee wordt de molenbiotoop bedreigd, ondanks dat de molenbiotoop voor 
het oog van de Provincie Zuid-Holland geborgd lijkt.  

• Naast de ontwikkelingen ten noorden van de molen is er de nabijgelegen kaasfabriek die 
nog verder wil bouwen. Dit betekent dat 2/3 van de biotoopcirkel wordt bedreigd. Dit is 
niet los te zien van de hier besproken plannen.  

• Een gebroken wind geeft meer onderhoud aan de molen. Breuk en slijtage zijn in de 
praktijk echter niet voor 100% toe te schrijven aan de door bebouwing gebroken wind, 
waardoor moleneigenaren in de praktijk moeilijk verhaal kunnen halen voor de extra 
kosten. De molen is tenslotte oud. De heer Ravesloot, medewerker molens en 
monumenten van de Provincie Zuid-Holland, geeft aan dat er wel degelijk meer kosten zijn 
aan een ingebouwde molen. De eigenaren van Molen De Vriendschap kunnen en willen 
deze meerkosten niet dragen.  

• Het Erfgoedhuis Zuid-Holland, sterk gelieerd aan de Provincie Zuid-Holland, stuurt op 
behoud van zichtlijnen. Molenaars keken vroeger naar elkaar met veranderd weer. Zo is 
vanaf de molen en ook de weg voor molen de Vriendschap de wel 10 km verder gelegen 
Graaflandse Molen van Groot-Ammers te zien. Idem voor de 5 km verder gelegen 
Broekmolen en de korenmolen van Streefkerk. Dit gaat verloren als er wordt gebouwd.  

 
  



Noot 4. Nut en noodzaak grootschalig bouwen in Bleskensgraaf niet aangetoond 
 

• Na een lange periode waarin door het college van B&W van Molenlanden en partijen in de 
gemeenteraad diverse aantallen woningen werden genoemd, is nu conform een Woonvisie 
die Molenlanden heeft ontwikkeld een aantal van 100 woningen tot 2030 als doel 
geformuleerd.  

 

 
De beoogde bouwlocatie, nu een combine van groen en natuur. 

 

• Ondanks herhaalde verzoeken, heeft de gemeente nog nooit expliciet aangetoond waarop 
dit aantal is gebaseerd. Geschermd wordt met niet-openbare bevolkingsgroeiprognoses op 
basis van niet-openbare modellen. Met grote regelmaat wordt een beroep gedaan op het 
lage aantal huizen in Bleskensgraaf die te koop staat op Funda. Naast het betrekkelijk lage 
wetenschappelijke gehalte van dit argument, wordt ook genegeerd dat vijf tot zes jaar 
terug er zeker 25 woningen (met name ook in de lagere prijsklasse) langdurig te koop 
stonden. Bovendien worden in onze regio veel woningen onderhands verkocht – zonder 
aankoopmakelaar- via direct contact door betrokken bewoners. 

• Ook wordt regelmatig de wegtrekkende jeugd die graag in Bleskensgraaf zou willen blijven 
wonen, maar dat niet kan omdat er geen huizen te koop zouden zijn, als argument 
aangedragen. De woningbehoefte onder de jeugd is evenwel nooit formeel onderzocht, 
hetgeen cruciaal is voor het bepalen van het eventueel gewenste aantal nieuwe woningen. 

• De huidige infrastructuur met smalle landwegen tussen het groen is aan de westzijde 
totaal niet geschikt voor grootschalige nieuwbouw. Om een nieuwe woonwijk mogelijk te 
maken moet worden geïnvesteerd in bredere wegen om de verkeersveiligheid te 
waarborgen en het verkeer in goede banen te leiden. Dit brengt niet alleen hoge kosten 
met zich mee om het bouwrijp te maken, maar ook het huidige landschappelijk karakter 
grote schade toe. 

 



 

Noot 5. Geen rekening houden met gevoeligheid voor bodemdaling 

 

• De provincie vraagt om bij locatiekeuzes voor het ontwikkelen van nieuwe woningbouw, 
de bodemdalingsgevoeligheid van een gebied vroegtijdig en expliciet mee te wegen 
vanwege het toekomstig beheer van de woningen en vooral de woonomgeving. De 
potentieel hoge beheerkosten zijn voor de Provincie Zuid-Holland extra reden om 
terughoudend te zijn over het toevoegen van nieuwe woningbouwlocaties buiten bestaand 
stads- en dorpsgebied in bodemdalingsgevoelige gebieden. Uit berichtgeving in het 
regionale blad het Kontakt van 29 Mei 2019 over het rapport van Peter de Ruyter 
Landschapsarchitectuur blijkt dat juist Bleskensgraaf het meest gevoelig is voor 
bodemdaling. ‘Bleskensgraaf wordt steeds meer het diepste punt van het gebied en daar 
gaat het water dus naar toe.’ 

• Hieronder staat de tekst van Bureau Peter de Ruyter Landschapsarchitectuur uit rapport 
“Naar een weerbare Waard” dat in opdracht van de Provincie Zuid-Holland is opgesteld.   
Met name het scenario ‘bodemdaling sterk remmen’ lijkt op termijn kansrijk vanuit het 
perspectief van een vitale bodem, de sociaal-culturele traditie van ‘koe, melk en kaas’ en 
een robuust watersysteem. In dit scenario wordt een gebied van ongeveer 5000 ha in de 
Binnenwaard (het gebied rondom Bleskensgraaf) stap voor stap getransformeerd in één 
van de grootste aaneengesloten en daardoor robuuste weidevogelgebieden van Nederland. 
Binnen marges kunnen boeren in dit gebied zelf voor het peilbeheer zorgen (zij kennen hun 
land immers het beste) en voor het bijbehorende mozaïekbeheer met weidegang en 
uitgesteld maaibeheer. Het resultaat is een geschakeerd landschap vol van vogelgeluiden, 
geuren en kleuren; met “wolken grutto’s”, al dansend in de lucht. 
 

 
De achterwetering bij Bleskensgraaf, een karakteristieke combinatie van water en groen in een 
veenweidegebied. Aan de rechterkant wil de gemeente de weilanden vol bouwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oplossingen in Dorpsvisie: bouwen in Bleskensgraaf met behoud van Groene Hart 
 

In het najaar van 2020 heeft de Werkgroep Bleskensgraaf West/ Molen De Vriendschap een 

uitgebreide Dorpsvisie geformuleerd. In deze visie reikt de werkgroep oplossingen aan om voldoende 

woningen te bouwen, waarbij het Groene Hart rond het dorp behouden kan blijven. Daarmee 

weerlegt de werkgroep het uitgangspunt van de Gemeente Molenlanden, die aangeeft dat bouwen 

in Bleskensgraaf West de enige en tevens snelste optie is. Dat idee bestrijdt de werkgroep.  

Met ambitie, daadkracht en het maken van duidelijke keuzes kan op andere locaties eerder worden 

begonnen het projectmatig bouwen van woningen. De studie toont aan dat de Woonvisie van de 

gemeente Molenlanden is te realiseren binnen de huidige ontwikkelingsruimte én binnen de regels 

van de Provincie Zuid-Holland met betrekking tot de invulling van de ruimte binnen de 

molenbiotopen. Hiermee is onzes inziens aan belangrijke randvoorwaarden voor de zo gewenste 

snelheid voldaan. Daarnaast wordt het Groene Hart niet aangetast en blijft er ruimte voor uitbreiding 

van kleinschalige bedrijvigheid in Bleskensgraaf.   

 

Suggestief artist impression woningbouw aan de zuidkant van Bleskensgraaf West, zoals gemeld in de 

Dorpsvisie. Deze optie schaadt niet het Groene Hart en zorgt tevens voor een optimale ontsluiting 

voor het verkeer. 

 

 

 

 

 

 



Conclusies en aanbevelingen 
 

- Een masterplan Wonen in Bleskensgraaf, zoals in kaart gebracht in onze Dorpsvisie, biedt 
flexibiliteit in de woonvoorraad, afhankelijk van de perspectieven op de woningmarkt en 
ruimte om de woonbehoefte binnen de huidige contouren grotendeels in te vullen. 

- Mogelijkheden voor de korte termijn (2-3 jaar) moeten worden gezocht in inbreiding. 
Daarvoor zijn voldoende mogelijkheden in de dorpskern en het lint langs de Graafstroom om 
in de woonbehoefte de komende jaren te voorzien. Hiervoor is toestemming van de 
provincie niet nodig, dus geen onzekerheid in het proces. 

- Het Groene Hart blijft in al haar mooie facetten behouden en Molen De Vriendschap 
behoudt haar unieke positie in het landschap. 

- Voorbereiden opties voor de lange termijn. Het ontwikkelen van een bouwlocatie in Noord 
of Zuid biedt daartoe veruit de beste ontwikkelingsmogelijkheden. In Noord en Zuid zijn 
potentiële woonlocaties van ruim voldoende omvang, waarbij ruimte, groen en water 
centraal moeten staan voor het creëren van een attractief, open en toegankelijk 
woongebied.  

- Bleskensgraaf West inrichten als groene en blauwe recreatiezone voor de dorpskern met 
onder meer een wandelroute en het verbreden van natuureducatie- en recreatie. Daardoor 
staat de Molenbiotoop niet meer ter discussie, waarmee een potentieel probleem van tafel 
is. 

- In Dorpsvisie is rekening gehouden met het gegeven dat nauwelijks wordt gebouwd op 
locaties waar direct het woongenot van de huidige bewoners wordt bedreigd. Het is 
daarmee een oplossing in een moeilijk vraagstuk. 

- Het beantwoordt zodoende aan een nadrukkelijke wens die binnen de huidige bewoners van 
ons dorp en de gemeentelijke politiek leeft.  
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