
“Schetsschuit” Blauwzaam Lint groot succes 
Op 13 februari jl. organiseerden Stichting Blauwzaam en de Nationale Bomenbank een bijeenkomst om 
een concrete aanpak te bedenken voor ongebruikte gronden in de regio. Voor deze zogenaamde 
schetsschuit was een breed scala aan mensen uit de streek uitgenodigd, van inwoners en 
natuurorganisaties tot gemeenten, waterschap en provincie. De dag werd een groot succes.  
 
Het Blauwzaam Lint 
Stichting Blauwzaam en de Nationale Bomenbank willen van de economische crisis een kans maken. 
Door de crisis worden veel bouwplannen uitgesteld. Daardoor blijven veel gronden ongebruikt. 
Daarnaast zijn er in de regio veel terreinen die verfraaid kunnen worden. Het doel van het Blauwzaam 
Lint is om deze ongebruikte gronden te veranderen in tijdelijke, kleurrijke natuur, wat de streek 
aantrekkelijker maakt, de economie en het toerisme versterkt en inwoners trots laat zijn.  
 

Door deze gronden en andere bijzondere 
plekken – zoals cultuurhistorisch waardevolle 
landschappen en duurzame initiatieven – 
ontstaat een langgerekt lint door de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 
Stichting Blauwzaam en de Nationale 
Bomenbank gaan dit lint niet zelf realiseren. 
Integendeel, beide partijen willen namelijk 
tevens de saamhorigheid tussen inwoners, 
bedrijven, instellingen en overheid 
versterken, zodat mensen lokaal de handen 
ineenslaan om de vitaliteit van de regio te 
vergroten.  
 
Gezamenlijke aanpak in ontwerpatelier 

Wil je de regio mooier en sterker maken, dan moet je alle belanghebbenden mee laten denken, zo 
luidde de gedachte. Om dit te bereiken hebben de initiatiefnemers in samenwerking met de Dienst 
Landelijk Gebied een zogenaamde schetsschuit georganiseerd. Aan dit ontwerpatelier deden heel 
uiteenlopende partijen mee: inwoners, gemeenten, provincie, Waterschap, bedrijven, melkveehouders, 
natuurorganisaties, middenstanders etc.  
 
De aftrap werd gegeven bij de Nationale Bomenbank. Daarna gingen de deelnemers op een korte 
excursie langs voorbeelden van ongebruikte gronden in de regio. Vervolgens streek de groep van ruim 
30 mensen neer bij Aannemersbedrijf De Kuiper in Noordeloos, de gastheer van de dag. Dankzij een 
voedzame lunch en diner gingen zij tot in de avond met elkaar aan de slag om ideeën te verzamelen en 
te concretiseren.  
 
Moe maar voldaan 
Het zou een dag worden waarin wij met z'n 
allen onze hersenen zullen moeten laten 
kraken, stelden de initiatiefnemers vooraf. 
Dat is gebeurd en met succes. In drie 
intensieve werkrondes werden de dromen 
uitgewerkt tot een viertal concrete plannen. 
Er werd getekend, gepeinsd en gelachen. En 
bovenal werden de muren tussen de 
verschillende partijen geslecht en 
samengewerkt. Moe, maar voldaan 



proostten de organisatoren aan het einde van de dag in de Ponderosa op de goede afloop.  
 
Voordat het echter zover was, werden de plannen ’s avonds gepresenteerd aan een aantal bestuurders. 
Namens de regio waren Els Boot, burgemeester van Giessenlanden en portefeuillehouder Economie en 
Toerisme, en Arjen Rijsdijk, wethouder in Gorinchem en vice-portefeuillehouder Fysiek en 
Duurzaamheid, uitgenodigd. Arie Bassa en Mireille Horden vertegenwoordigden namens LTO resp. VNO-
NCW de ondernemers. De vier bestuurders toonden zich verrast door de concrete plannen en het 
enthousiasme van de deelnemers en zegden hun steun toe bij de verdere uitwerking.  
 
 
 
 
 

 

 

 

  


