
Van: Kwakelpad info@kwakelpad.nl 
Aan: griffie@koggenland.nl 
Datum: 12 maart 2023 
Betreft: Kwakelpad Circulair Buurtschap Hensbroek 
 
Geachte raadsleden,  
  
Graag ontvangen wij uw reactie op bijgevoegde brief van Kwakelpad circulair buurtschap. 
  
Deze brief is een reactie op de e-mail van 9 maart van 

.  
Een belangrijk onderwerp is de communicatie van de overheid naar de burgers en de 
besluitvorming achter gesloten deuren.  
Ook de belangenweging tussen agrariër en bewoners dient herzien te worden, zeker in deze 
tijd.  
De Kwakelweg is in korte tijd veranderd van een doodlopend landbouwweggetje naar een 
kleine woonwijk.  
Een veilige woonplek waarover je iets te vertellen hebt, is daarom van groot belang.  
We willen meer aandacht en betrokkenheid voor een gezonde leefomgeving, de natuur, de 
manier van bouwen en invulling van de openbare ruimte.  
Een remontabel wegdek en een doe-project-landje voor het buurtschap past hierin.  
<Kwakelpad Circulair Buurtschap.docx> 
  
Graag horen we van u.   
  

 

 

 
Aan: Leden gemeenteraad Koggenland, 

 
 
 
Koggenland wil letterlijk en figuurlijk over ons heen walsen. 
 
Het initiatief voor de ontwikkeling van Kwakelpad Circulair buurtschap in Hensbroek, is al 
meer dan 7 jaar  geleden genomen. www.kwakelpad.nl 
Woonpioniers en Recyclarch hebben hier een belangrijke rol in gespeeld.  Vanuit de 
overtuiging dat we anders moeten omgaan met bouwen, de natuur, het platteland en de 
invulling van de openbare ruimte.  
Eerst zijn er huizen gebouwd aan de zijde van de Dorpsweg.   
De afgelopen jaren zijn er 2 archetype stolpwoningen gebouw aan het einde van de  
landbouwweg het Kwakelpad, die samen met de verbouwde boerderij uit 1900 het kleine 
buurtschap Kwakelpad vormen.   
Het streven was en is om een circulair en een duurzaam buurtschap te zijn. Meer dan alleen 
een paar huizen langs een weg, dus ook een landschappelijke en sociale samenhang. 
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De laatste jaren worden we steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van de manier 
waarop we met onze omgeving en natuur zijn omgegaan.   
Ook veranderen de verhoudingen tussen de agrariërs en het toenemend aantal bewoners 
van het platteland. De belangen groeien verder uit elkaar.  
Er zijn minder agrariërs met meer land en meer bewoners die letterlijk omringd worden 
door het werkgebied van de eerste groep.  
Voor het Kwakelpad betekent dit dat er veel meer rekening met de bewoners gehouden  
dient te worden dan voorheen, toen voornamelijk het belang van de agrariërs telde.  
Vijf jaar geleden woonden aan de Kwakelweg een handje vol mensen. Nu zijn het er meer 
dan twintig en is er sprake van een woonwijk.  
 
Bedreiging van de leefomgeving. 
 
De grote industriële landbouw en vormt een bedreiging voor het woongenot, de natuur en 
onze leefomgeving.  
Schaalvergroting, het gebruik van pesticiden en kunstmest in de directe woonomgeving 
maken het buitenleven ongezond. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-
0052.pdf 
Steeds groter wordende zware landbouwvoertuigen en grote tractoren met tanks met  
honderden liters landbouwgif, passeren op enkele meters de woningen.  
Zonder aankondiging wordt er in de onmiddellijke nabijheid met een onbekend gif gespoten, 
dat bewoners verplicht bent zijn in te ademen. Ook de windrichting en windsnelheid vormt 
daarbij voor de ondernemer geen beletsel. Het oppervlaktewater is vervuild door pesticiden 
en medicijnen.  
De kwaliteit van de bodem is verslechterd door  monocultuur en met name bij de 
bloembollenteelt, waar relatief veel chemische middelen worden gebruikt, gaat het slecht 
met de biodiversiteit.   
Dit terwijl het ook mogelijk en bewezen is om op biologische wijze bloembollen te telen en 
kringlooplandbouw ook een goed verdienmodel kan zijn.  
  
Overlegcultuur en zogenaamde inspraak.  
 
In de e-mail van Koggenland ( ) wordt gesteld dat er 
inspraakrondes zijn geweest.  
Die zijn er niet geweest. We hebben nooit met alle betrokkenen aan tafel kunnen zitten om 
ideeën uit te wisselen en in gesprek kunnen gaan.  
Mensen hebben wensenlijstjes kunnen indienen en er zijn (achterkamer) gesprekken 
geweest met stakeholders waarbij  wij als initiatiefnemers niet zijn uitgenodigd en ook niet 
op de hoogte zijn gesteld van de inhoud en voortgang van die gesprekken.(

 
Recyclarch is ook stakeholder.   
Van Koggenland hebben we moeten vernemen dat de pacht van het 20 jaar lang beloofde 
land van heimelijk is overgegaan naar .  
Stiekem wordt het oude historische hekwerk, een landschapselement dat stamt uit de 
verkavelingstijd, gesloopt en verplaatst om de rijweg voor nog grote landbouwvoertuigen en 
parkeren langs de weg, volledig de ruimte te geven.  
Koggenland gaat hier in mee en tekent netjes het nieuwe hek in de 3e “definitieve” tekening.  
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Land wat ook voor de toekomst een circulaire bestemming had kunnen krijgen. ( Dit kan nog 
steeds! ) 
Na 3 zogenaamde ”definitieve” ontwerprondes is er hoegenaamd niets meer over van de 
circulaire bestrating van het plan.  
De circulaire, remontabele,  landschappelijk verantwoorde weg is gereduceerd tot asfalt.  
Koggenland wil voor de overgang naar een onverharde weg hetzelfde materiaal als op de 
snelweg gebruiken…  
De zwarte loper wordt uitgelegd voor de agrariër en over het belang van een circulair 
buurtschap wordt heen gewalst. Dit is onbestaanbaar in deze tijd. 
Er wordt informatie ingewonnen bij een aantal betrokken bewoners. Er is overleg gevoerd 
met zonder echt overleg waarbij de initiatiefnemers 
gewoon ook aan tafel zitten.  Hierna wordt als een dictaat het 3e “definitieve ontwerp” 
verzonden.  
De vraag is wie hier beslissingsbevoegdheid heeft over de invulling van dit plan.  
 
Als initiatiefnemer, buurtbewoner en stakeholder gaan we niet akkoord gaan met dit plan en 
de gang van zaken waarop dit tot stand is gekomen. We zijn gepasseerd en er is over ons en 
niet met ons beslist. Een cultuur die diep ingebed is in Koggenland en waar de gemeente in 
mee gaat.  
  
Dit dient recht gezet te worden, zowel de vorm als in de inhoud.  
 
Het buurtschapslandje 
 
Koggenland heeft invulling gegeven aan het 2e stuk beloofde land. Hier zijn de 
initiatiefnemers zoals bekend ook al 20 jaar mee bezig om zeggenschap over te verkrijgen 
ten behoeve van het buurtschap en de leefbaarheid van onze woonomgeving.  
Ook hier is het plan gereduceerd tot een stapel grastegels waarbij het belang van de 
bewoners onvoldoende wordt meegewogen.  
De  keerlus voor de vuilniswagen (5 minuten per week) moet en zal er komen. Al 20 jaar gaat 
het goed met het ophalen van het vuilnis zonder lus.  
 
We willen de invulling van het stuk land door het buurtschap laten bepalen.  
De bewoners van Kwakelweg staan open voor een doe-project vanuit de gemeente.  
Het idee is: 

• Een afgehekt landje met fruitbomen, een geitje en kippen.  

• Een bootoverkapping met zonnepanelen voor een elektra buurt fluister bootje.  

• Het landje is alleen toegankelijk voor bewoners en bezoekers van het buurtschap, 
 

• Hier kunnen onze gasten parkeren. (Geen openbare parkeerplaats voor recreanten 
en hondenuitlaters!) 

• Een sleutel van het hek voor de vuilnisophaaldienst en voor 
gastparkeerders.  

• Een stukje grond in bruikleen voor  

• Een speelplekje voor de kinderen van   
( het idee later uitwerken in overleg met Koggenland ) 
 



 
Plannen bijeenkomst 
 
Het lijkt ons goed dat er door Koggenland in  maart een datum geprikt wordt, voor overleg 
met alle betrokkenen in het gemeente huis, waarbij naast ook de 
duurzaamheid coördinator van Koggenland aanwezig is.  
Voorstel i.v.m. avondopenstelling: maandag middag of donderdagmiddag v.a 17.00 uur.  
 do 16 mrt, ma. 20 mrt. do.23mrt, ma 27mrt, do 30mrt.    
 
Namens Kwakelpad Circulair Buurtschap. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


