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BB+W is een samenspel van individuele krachten die streven naar behoud en identificering van cultuurhistorisch erfgoed in het 
algemeen en dat van IJsselstein in het bijzonder. Wij doen dit door middel van gevraagd-  en ongevraagd advies en zo nodig met 
interventies. bart Rietveld, boekdrukker - bert murk, onbezoldigd en onbevreesd directeur museum ijsselstein (accountant) - 

wim van sijl, voorzitter stichting boogbrug vianen (beeldend kunstenaar)



bb+w - klank en adviesgroep van en voor ijsselstein

in 2017 heeft BB+W met het manifest ijsselstein ijzersterk 
een signaal afgegeven voor een krachtige en autonome stad. 
de samenwerking met Montfoort bracht de autonomie van 
ijsselstein toen nog in gevaar. inmiddels is dit gevaar na de 
ontvlechting geweken. nieuwe ontwikkelingen en gevaren 
staan voor de deur. met ijsselstein ijzersterk 2.0 doet bb+w 
een krachtige oproep om ijsselstein voor de lange termijn 
autonoom te houden. gemeenten in de zuidwesthoek van de 
provincie zijn nu naar elkaar aan het kijken voor moge-
lijke samenvoegingen met als doel schaalvergroting en 
efficiencywinsten. in dat ‘kijken naar elkaar’ pleit bb+w 
ervoor dat ijsselstein naar het rijke cultuurhistorische 
verleden kijkt, naar de grenzen van het vroegere land 
van ijsselstein waar benschop en noord polsbroek onder 
vielen.  ijsselstein ijzersterk 2.0 is een visiedocument en 
manifest voor een autonome en toekomstbestendige ves-
tingstad ijsselstein.
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500 jaar lang vormde de Baronie een zelfstandig gebied in de 17 Provincien en de latere 
Republiek. Het bleek een ijzersterk verband. Vanaf de middeleeuwen voerde IJsselstein 
een eigen koers. IJsselstein had als vrijstad eigen wetten en gebruiken, los van Stichtse 
of Hollandse wetgeving. Het Land van IJsselstein ofwel Baronie van IJsselstein was een 
enclave in het Stichtse gebied op de grens van Holland. Deze enclave was ontstaan 
vanuit IJsselstein met een ontginning van de woeste gronden: een wetering die tot aan 
de Vlist liep, zo’n 20 kilometer in lengte en met ‘cope’verkaveling in de dwarsrichtingen. 
Dit was het achterland van IJsselstein, landgebied dat bij IJsselstein behoorde. De kas-
teelheren van weleer vochten in verschillende oorlogen voor een sterke autonomie van 
hun stad en deze landgoederen. Binnen de grenzen van IJsselstein waren de bewoners, 
de ‘poorters’, gevrijwaard van het landelijk gerecht.

“als je niet weet waar je vandaan komt 
weet je ook niet waar je naar toe moet”

Baronie van IJsselstein



In 1795 werden de privileges van IJsselstein door de Fransen opgeheven. Twin-
tig jaar later, nadat de Fransen verdreven waren, werd het nieuwe Koninkrijk der 
Nederlanden ingericht en het oude Land van IJsselstein opgedeeld in Benschop en 
Polsbroek. Beide gemeenten kregen toen een eigen stadhuis, burgemeester en raad. 
In 1989 besloten Provincie Utrecht en Tweede Kamer om Benschop en Polsbroek op 
te heffen en beide gemeenten in te delen bij de gemeente Lopik. De gemeenteraden 
van Benschop en Polsbroek waren hierover ontstemd en concludeerde dat er geen 
duidelijke rechtvaardiging bestond voor deze herindeling omdat “enige verwant-
schap met Lopik ontbrak”. 
Voor de oude indeling / aanluiting bij IJsselstein was geen aandacht. IJsselstein was 
druk met de realisatie van Zenderpark en liet alles zonder protest gebeuren.

BB+W pleit na 32 jaar voor rechtvaardiging van de geschiedenis en verzoekt het 
college en raad te onderzoeken hoe het historische grondgebied bij gemeentelijke 
herindeling weer IJsselsteins grondgebied kan worden. Een krachtige autonome 
stad heeft voldoende grondgebied nodig, met name bij uitbreiding van de woning-
behoefte van haar bewoners. IJsselstein dient haar ambitie van uitbreiding van het 
grondgebied in de omgevingsvisie krachtig uit te dragen en bij Provinciale Staten 
en Tweede Kamer aan te kloppen. Voor BB+W staat een autonoom IJsselstein bui-
ten kijf. Benschop en Polsbroek hebben hun eigen identiteit bewaard. Met beide 
gemeenschappen kunnen wij gezamenlijk optrekken en uitkomst bieden bij de grote 
vraagstukken waarvoor we staan. Gezamenlijk naar de toekomst kijken geeft per-
spectief. Samen staan we ijzersterk. 

plan kromme ijsselpark
In 2020 lanceerde het college van IJsselstein het plan Kromme IJsselpark met daar-
in 1500 woningen tot aan de Lekdijk. Dit plan maakt duidelijk dat IJsselstein, door 
een te kort aan gondgebied, een foute weg is ingeslagen. De cultuurhistorische 
waarde, de landschappelijke waarde en de recreatieve waarde in het Kromme IJs-
selgebied is hier te hoog voor onherroepelijke aantasting. De gelanceerde plannen 
worden door het college welliswaar prachtig ‘omschreven en verkocht’ maar ver-
bleken bij de schoonheid en de openheid van het natuurgebied. De blokverkaveling 
in aansluiting met het open landschap van de copenverkaveling is uniek. Ook het 
stroomgebied van Enge en Kromme IJssel in relatie met de historische IJsseldam 
zijn onaantastbare landschappelijke kenmerken. In 2018 heeft BB+W de gemeen-
ten IJsselstein en Lopik verzocht dit unieke landschap te beschermen als ‘natuur-
gebied’. Lopik antwoordde met het ontwikkelingsplan de Groene Driehoek uit 2005, 
opgesteld door Lopik, Montfoort en Oudewater. Van de gemeente IJsselstein heeft 
BB+W tot op heden geen antwoord ontvangen!



Het Kromme IJsselgebied is uniek. Dit gebied volbouwen wordt door o.a. Werkgroep 
Behoud Lopiker waard, Historische Kring IJsselstein, Groen Platform IJsselstein en 
de Vereniging Industrie en Handel IJsselstein om diverse redenen afgekeurd.

Uitbreiding van de woningbehoefte heeft goede mogelijkheden ten westen van 
IJsselstein. De copenverkaveling is hier het minst kwetsbaar en biedt IJsselstein 
mogelijkheid te groeien tot een autonome stad met 40.000 inwoners: een aantal 
waarbij een kleine stad groot zal zijn en krachtig zal blijven. Gemeentelijke herin-
deling van het oude grondgebied is hier van actueel belang. Nogmaals: Benschop 
en Polsbroek waren IJsselsteins grondgebied!

Gemeente IJsselstein: uitsnede archeologische beleidsadvieskaart (2005)

Uit de legenda:
- Lekdijk (groen): waardevolle kades en dijken: behoud in huidige staat
- paars: niet afgegraven uiterwaarden Hollandse IJssel: middelhoge arch. verw.
- donder rood: prehistorische meandergordel: hoge arch. verw.
- licht blauw: oude, diep gelegen prehistorische meandergordel: middelhoge arch. verw.
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vestingstad ijsselstein
In 2021 heeft BB+W het integrale plan Vestingstad IJsselstein gelanceerd. Nadat 
in 1993 de minister van OCW het verzoek, om de gehele vesting van IJsselstein 
tot Rijksmonument aan te wijzen, had afgewezen, is het concept van de middel-
eeuwse vesting nu opnieuw leven ingeblazen. Tijdens de laatste bouwontwikke-
lingen aan de Molenstraat kregen de vestingwerken nieuwe aandacht. Op deze 
aansprekende locatie is het mogelijk de stadsmuur en twee verdedigingstorens 
samen met de Benschopperpoort in beeld te brengen. Aansluitend hierop kan 
aan de IJsselpoort ook een herinnering van de middeleeuwse stadsmuur worden 
gerealiseerd. En omdat de stadsgracht gaaf om de stad ligt is het mogelijk een 
rondgang in de bestrating te visualiseren. Andere details, zoals herinrichting van 
bastion Zwijg Utrecht en de vier stadspoorten, maken het plan tot een krachtige 
uitspraak naar de toekomst. 

Gemeentelijke Monumenten Aanwijzing voor de gehele vesting is nu al mogelijk 
en nadat het plan is uitgevoerd, heeft de vesting voldoende status als Rijksmonu-
ment. Realisatie van dit plan, met voornamelijk gelden uit subsidies en fondsen, 
leidt tot versterking van de autonomie van de stad. Haar bewoners krijgen met 
Vestingstad IJsselstein historisch besef, inhoudelijke rijkdom en fysieke meer-
waarde.

Enkele kernpunten uit IJsselstein IJzersterk die in 2017 actueel waren en nog 
steeds gelden:
> parkeerproblemen oplossen door de parkeergarages te vullen door adequate 
en gevarieerde tariefstelling. Parkeren aan de Walkade en Kronenburgplantsoen 
komt te vervallen. De bewoners krijgen passende parkeerfaciliteiten in de par-
keergarages;
> het verstrekken van kostbare externe adviesopdrachten tot een minimum be-
perken. In plaats daarvan betrokken en competente burgers vragen om mee te 
schrijven aan adviezen waar behoefte aan is. Dit verhoogt de betrokkenheid van 
veel IJsselsteiners en resulteert in een grote financiële besparing
> het Groene Hart respecteren en omarmen, IJsselstein als ‘poort van de Lopiker-
waard’
> IJsselstein, een stad die de potentie heeft om een modelstad te zijn voor de 
provincie Utrecht, Nederland en de Eurozone. IJsselstein heeft daarvoor alles in 
huis. Wat ons te doen staat is de ervaring, kennis en kunde te verbinden met de 
krachtige houding van aanpakken en doorpakken. Stadsbestuur en organisatie 
creëren de voorwaarden om deze uitdaging samen met de actieve IJsselsteinse 
gemeenschap invulling te geven.
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bb+w heeft belangrijke bijdragen geleverd bij o.a:
  1986 - 1996 actie tegen woningbouw walkade, bescherming stadsmuur en realisatie vestingplantsoen
  1992 - heden ontwikkeling en totstandkoming kasteelgebied 
  1995   behoud zendergebouw en portiersloge radio nederland wereldomroep (nozema)
  1999  - heden integrale visie binnenstad/ herinrichting schuttersgracht/ontwikkelingen binnenstad
  2000 - 2015 totstandkoming nieuw kloosterplantsoen
  2004  nota bouwhoogte
  2005  zienswijze regionaal structuurplan
  2008  visie op ijsselstein stadsarchief
  2016  reactie op stadsvisie ‘hallo toekomst’; een college-doorkijk naar 2030
  2017  ‘ijsselstein ijzersterk’, een manifest voor een krachtige en autonome vestingstad
  2018  verzoek tot ‘aanwijzing natuurgebied stroomgebied klaphek’ bij gemeenten ijsselstein 
    en lopik
  2018   zienswijze ontwerp 2e partiële herziening provinciale ruimtelijke structuurvisie: ‘de kroon’   
  2020  proces tot bescherming kromme ijssel- gebied / ontwikkeling vestingwerken molenstraat   
  2020  zienswijze omgevingsvisie provincie utrecht
  2020 - heden participatie / zienswijze Omgevingsvisie gemeente ijsselstein
  2021  inspiratiedocument / integraal plan vestingstad ijsselstein  
  2021  aanzet tot aanwijzing van het complex vestingstad ijsselstein als gemeentelijk monument
  augustus 2021      ‘ijsselstein ijzersterk 2.0’, een zienswijze en manifest voor een autonome en 
    toekomstbestendige vestingstad ijsselstein


