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Oudewater mist geld
voor nieuw zwembad
OudewAteR Er is binnen de ge-
meente alom lof voor het initiatief
voor een nieuw zwembad in Oude-
water. De plannen zien er goed uit,
vindt het gemeentebestuur: ‘Het is
economisch haalbaar en technisch
goed te doen’. Het ontbreekt Oude-
water alleen aan geld. 

,,Wat betreft de financiering door
de gemeente  Oudewater kunnen
we stellen dat dit plan niet geheel
met klassieke overheidsfinancie-
ring kan worden  gerealiseerd”,
klinkt het deftig. 

Er is, met andere woorden, niet
veel geld beschikbaar. Het college
wil dan ook in gesprek gaan met de
initiatiefnemers, de Stichting Be-
heer Zwembad Oudewater (SBZO),
om uit te vinden hoe dit initiatief
voor een nieuw binnen- en buiten-
bad toch gefinancierd kan worden. 

De stichting heeft uit laten reke-
nen dat voor 5 miljoen euro de
zwembadplannen uitgevoerd kun-
nen worden. Dat kan door te wer-

ken met een groot aantal vrijwilli-
gers en één rooster (in de zomer-
maanden het buitenbad open en in
de winter alleen het binnenbad).
Ook kan door de energiezuinigste
technische installaties flink be-
spaard worden op energie- en on-
derhoudskosten. 

Het nieuwe zwembad zou moe-
ten komen bij het bedrijventerrein
Tappersheul.

▲ Het Statenbad in Oudewater.
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Boerin Ramona
wil boomgaard
vol met walnoten
een boomgaard met louter wal-
notenbomen is bijzonder in het
Groene Hart. veehouder Ra-
mona Schalkwijk-Snel uit Mont-
foort wil dit op anderhalve hec-
tare voor elkaar boksen. Het
biedt veel voordelen: een nieuw
lokaal product, goed voor de
bodem en in de warme zomer-
maanden heerlijke schaduw-
plekken voor haar koeien.  

Rik Sneijder
Montfoort 

De 39-jarige Ramona Schalkwijk-
Snel heeft letterlijk de smaak te
pakken. Op het erf groeien her en
der al bijzondere eetbare planten,
groenten en fruit. Het lijkt een
klein voedselbos. Een paar nog
kleine notenbomen laten dit jaar
voor het eerst walnoten vallen. 

Het is het begin van een groot-
schalige teelt van noten, maar ook
van honingbessen.  Er worden
straks nog zeventig honingbes-
senstruiken geplant. Op de naast-
gelegen anderhalve hectare grond
komen 42 notenbomen die onge-
veer twintig meter uit elkaar ko-
men te staan. 

Schalkwijk heeft voor de aan-
plant van de notenbomen en de
honingbessen inmiddels een om-
gevingsvergunning aangevraagd.
Als het allemaal een beetje meezit,
kunnen eind van het jaar de eerste
bomen de grond in. 

Boom adopteren
,,Het lijkt mij fantastisch als men-
sen uit de omgeving zo’n boom
willen adopteren. De eerste noten
die aan de bomen komen, zijn voor
de ‘mede-eigenaren’. Een aardige
bijkomstigheid hiervan is dat de
consument zo dichter bij de voed-
selproducent komt.”  

Het kan overigens nog wel even
duren voordat de eerste noten ge-
raapt kunnen worden. Het duurt
in het gunstigste geval vijf tot zes

jaar voordat een notenboom
vruchten draagt. 

Voor de koeien maakt dat niet
uit. Zij vinden onder de bomen al-
vast een fijn schaduwplekje. Het

wortelstelsel van de bomen zorgt
ervoor dat de bodem verbetert en
er meer plantensoorten opkomen.
Dat wordt smullen voor de koeien,
die zelf voor de bemesting van
boom en plant zorgen. 

De verwachting is dat er meer
kruidenrijke planten op het land
een kans krijgen om te groeien.
Vaak worden juist deze kruidach-
tige plantjes weggedrukt door het
gangbare Engelse raaigras. De
doorlaatbaarheid van de grond
wordt er ten slotte ook beter van
omdat de sponswerking van de
ondergrond erop vooruit gaat. 

Notenbomen gedijen eigenlijk
niet al te best op de veengronden
in het Groene Hart. De onder-
grond aan Blokland in Montfoort
is echter klei op zand. Daar doen
de walnotenbomen het naar ver-
wachting prima op. Elders in het

land zijn al boeren die notenbo-
men planten, onder andere in
Soest. 

Wat wil Ramona Schalkwijk
doen met de noten- en bessen-
oogst? Een gezellig stalletje aan
Blokland? ,,Nee, we willen het niet
aan huis verkopen, maar hopen
onze producten te leveren aan
landwinkels hier in de regio. Het
worden dus echte lokale produc-
ten. Waarom pinda’s van verre ha-
len als je in je eigen buurt walno-
ten hebt staan? Wij willen noten-
pasta’s gaan maken. Ook kunnen
de noten los verkocht worden. Er
is heel veel mee te doen. Hetzelfde
geldt voor de honingbessen.” 

Gezond boerenbedrijf
Het is uiteindelijk wel de bedoe-
ling dat de teelt geld gaat opleve-
ren en de initiatieven bijdragen
aan een gezond boeren -
bedrijf. ,,Wij hebben een gangbaar
bedrijf, maar streven ernaar te
werken vanuit een dier- en mi-
lieuvriendelijk principe”, zegt
Schalkwijk. ,,Door ruime afstand
tussen de bomen te houden, kun-
nen we straks toch maaien.” 

Het is nog niet bekend wanneer
de gemeente goedkeuring geeft
aan de aangevraagde omgevings-
vergunning. ,,Wij hopen dat de ge-
meente er mee instemt.” 

Zo ja, dan heeft Montfoort er
straks wat streekproducten bij.

◀ Ramona
Schalkwijk
met haar
dochters
ilse (9) en
Fien (4) bij
enkele wal-
notenbo-
men die
voor het
eerst vrucht
dragen.
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Waarom pinda’s van
verre halen als je hier
walnoten hebt?
–Ramona Schalkwijk

vinkeveen Het moet rond 1950
geweest zijn dat Leen van Asselen
(1933-2009) en Anny de Jong (1934-
2019) elkaar ontmoetten. Hij reisde
dagelijks met de trein naar Utrecht.
Zij woonde bij het Spoorhuis in
Vinkeveen en zag hem vanuit het
raam. De vonk sloeg over. 
Ter nagedachtenis aan deze lief-
desgeschiedenis lieten hun kinde-
ren een bankje plaatsen aan het
Bellopad, voorzien van een liefdes-
gedicht. De tekst op het bankje
luidt: ‘Voor Leen die ooit vanaf de
Spoorlaan met de trein vertrok.
Voor Anny die hem daar zag en
vanaf toen met hem optrok.’ 

,,Mijn moeder woonde vroeger
aan de Spoorlaan, met zicht op het
Spoorhuis van Vinkeveen’’, vertelt
Bas van Asselen. ,,Mijn vader ging

met de trein vanaf Vinkeveen naar
Utrecht omdat hij daar op de mulo
zat. Het verhaal gaat dat mijn moe-
der elke dag uit het raam hing om

hem te zien vertrekken. Al snel
werd dat een heimelijke
liefdesrelatie.’’ 

Ze trouwden in 1958.
,,Ze zijn meer dan vijftig
jaar getrouwd geweest,
totdat mijn vader in 2009
plotseling overleed. Mijn
moeder overleed vorig
jaar.’’ Om hun ouders in
herinnering te houden,
zochten Van Asselen en zijn
zus een gedenkplek. ,,Mijn
ouders zijn gecremeerd. Er is

dus geen graf om te bezoeken.’’ 
De mogelijkheid van Staatsbos-

beheer tot het plaatsen van een
herdenkingsbankje bood uit-
komst. Het werd geplaatst langs
het Bellopad, dichtbij de plek waar
Leen en Anny elkaar ontmoetten. 

Liefdesbankje voor Leen en Anny

▲ Het bankje langs
het Bellopad, ter
nagedachtenis aan Leen en
Anny van Asselen (rechts).  
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