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Damweg tussen Oudewater en Polsbroekerdam Foto: Jan Reijnders
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WBL Nieuwsbrief 35-110. Voorjaar 2015

Ooit moest men beducht zijn voor ambiti-
euze gemeentebesturen die begerige blik-
ken op het buitengebied wierpen met het 
oogmerk dit voor een deel te asfalteren en 
van bebouwing te voorzien. Gelukkig zijn 
deze ambities in de loop der tijd ingedamd 
door de introductie van de zogenaamde 
‘rode contouren’. Deze geven nauwkeurig 
de grenzen aan waarbinnen asfalteren en 
bouwen geoorloofd is. 
Helaas moeten we nu constateren dat het 
oude euvel zich in een nieuwe gedaante 
herhaalt. Het valt te vrezen dat de grazi-
ge weiden van het buitengebied overdekt 
gaan worden met kunstgras. Dit omdat am-
bitieuze gemeentebesturen sportvelden 
naar het buitengebied willen verplaatsen 
om binnen de rode contouren ruimte te 
creëren voor meer asfalt en gebouwen. Een 
zorglijke ontwikkeling die in de rubriek ‘Uit 
het bestuur’ aan de orde wordt gesteld.
Zoals gebruikelijk is er in dit nummer ook 
ruimte voor historie. Er is aandacht voor 
de diergeneeskunde in de 18e eeuw en er 
wordt terug gekeken naar de tijd dat IJssel-
stein nog de  meubelstad bij uitstek was.
Voor de rest is dit nummer gevuld met za-
ken die tot vrolijkheid stemmen. Het blijkt 
simpel om onze woonomgeving vogelvrien-
delijker te maken. Er zijn redenen om erop 
uit te trekken: het nieuwe WBL-excursie-
programma is uit en het wandelen in de 
Lopikerwaard wordt nu ondersteund door 
een eigen wandelknooppuntennetwerk. 
Met wat inzet is er een gerede kans dat de 
teloorgang van hoogstamboomgaarden in 
de Lopikerwaard kan worden gestuit. Bo-
vendien ziet het ernaar uit dat de weide-
gang van koeien een nieuwe impuls heeft 
gekregen. 

Jan Reijnders, hoofdredacteur

Van de redactie

De Stichting WBL heeft als doel: het be-
houd en de versterking van het eigen ka-
rakter van de Lopikerwaard en naaste om-
geving: te weten de natuur-, landschaps- en 
cultuurhistorische waarden in samenhang 
met de leefomgeving.
De Stichting WBL is een erkende Algemene 
Nut Beogende Instelling (ANBI). 
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Recent verscheen in de pers het bericht dat 
de gemeenten IJsselstein, Lopik, Montfoort 
en Oudewater en de provincie Utrecht 
meer willen gaan samenwerken om de 
ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Dit ini-
tiatief van gedeputeerde Bart Krol is zeker 
toe te juichen. Het is zinnig als de gemeen-
ten in de Lopikerwaard wat meer interesse 
in elkaar gaan vertonen. Er zijn voldoende 
raakvlakken en er ligt een aantal opgaven 
in de regio die nauwere samenwerking ver-
eisen.
Ik zal in eerste instantie de opgaven bespre-
ken die liggen op het terrein van de demo-
grafische ontwikkeling in de regio. 

Demografische ontwikkelingen
Per gemeente is er een ‘Ruimtelijke Agenda’ 
gepubliceerd die de gemeentelijke ambities 

bevat. Deze zijn opgesteld door werkgroe-
pen van ambtenaren van zowel provinciaal 
als lokaal niveau. Dit met het doel de loka-
le ambities beter te laten aansluiten op die 
voor het hele gebied.
Demografische scenario’s wijzen uit, dat in 
de nabije toekomst krimp wordt verwacht 
in de bevolkingsontwikkeling van het Groe-
ne Hart, waartoe ook Zuidwest-Utrecht 
behoort. Dat heeft consequenties voor de 
woningprogrammering, het niveau van de 
algemene voorzieningen en de algehele 
leefbaarheid van woongebieden (denk met 
name aan kleinere kernen).
Hoeveel woningen zijn er nodig? Hoe staat 
het met de benutting van industrieterrei-
nen? Kijken we nu eindelijk ook eens bui-
ten de gemeentegrenzen voor dergelijke 
zaken? 

Uit het bestuur
In de rubriek ‘uit het bestuur’ snijdt de voorzitter één of meer actuele thema’s aan, die 
vallen binnen het interessegebied van de WBL. Ditmaal is aan de orde het initiatief van de 
provincie Utrecht om te komen  tot nauwere samenwerking op ruimtelijk gebied tussen ge-
meenten in de Lopikerwaard.

Kernrandzone Noordrand IJsselstein Bron: Ruimtelijke Agenda IJsselstein 2015 
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Het lijkt er niet erg op. Ik zie er in de rappor-
ten althans weinig over. Dit is evident een 
gemiste kans met het oog op eerder ge-
noemde nieuwe ambities. Elke gemeente 
heeft zijn eigen agenda. Ik neem hier de ge-
meente IJsselstein als eerste onder de loep.

Industrieterreinen
In de ‘Ruimtelijke Agenda IJsselstein 2015’ 
wordt de ontwikkeling van een nieuw be-
drijventerrein langs de A2 opgenomen. De 
vraag is of dit nog werkelijk nodig is? Uit 
zeer betrouwbare bron heb ik vernomen 
dat er op korte termijn een forse leegloop 
van bedrijventerreinen in de Lopikerwaard 
gaat plaatsvinden! Daarom is het mij niet 
duidelijk waarom in IJsselstein nog zono-
dig de spa de grond in moet. Het loont 
de moeite om eens over de gemeengrens 
heen te kijken!

Woningbouw
Markant is dat er kaders zijn vastgelegd 
waarbinnen woningbouw mag plaatsvin-
den, de zogeheten ‘rode contouren’. 
IJsselstein is binnen de bestaande rode con-
touren bijna volgebouwd. Desondanks wil 
de gemeente blijven doorbouwen in weer-
wil van de verwachte demografische krimp. 
Zo zoekt de gemeente naar mogelijkheden 
tot planvorming voor het gebied Randdijk.  
Op zich valt daar wel iets voor te zeggen. 
Het gaat hier immers om een tamelijk ver-
rommeld gebied waar nog wel kansen lig-
gen om te komen tot een zinvolle invulling 
van een locatie die nog binnen de rode con-
touren ligt. Binnen de bestaande rode con-
touren zijn overigens wel meer projecten 
denkbaar die berusten op enerzijds sloop 
en anderzijds passende nieuwbouw, d.w.z. 
passend bij huidige demografische ontwik-
kelingen, waaronder de toenemende vraag 
naar seniorenwoningen in verband met de 
vergrijzing en betaalbare appartementen 
voor starters.

Alibi
Daarnaast zoekt de gemeente naar andere 
mogelijkheden. En, ja hoor, het kon niet uit-

blijven, daar is ie weer: de kernrandzone.
Zo stelt de Ruimtelijke Agenda op bladzijde 
14: ‘Het aantal nieuwe woningbouwloca-
ties is echter schaars binnen de gemeen-
te. Het uitplaatsen van de sportvelden van 
Groenvliet naar buiten de rode contour zou 
een mogelijke woningbouwlocatie kunnen 
opleveren’. De WBL is mordicus tegen dit 
soort plannen. Hiermee wordt opnieuw de 
spade nodeloos in ons schaarse cultuur-
landschap gestoken. Nota bene in een bij-
zonder fraai gebied, met het unieke histo-
rische cope-landschap dat mooi begrensd 
wordt door de Broeksdijk en met IJsselstein 
Noord, waar nu een mooie overgang is bij 
de Omloop West met het landelijke gebied 
ervoor, en met rust voor natuur en recrea-
tie aan de Nedereindse plas. De planners, 
in dit geval ook die van de provincie, staan 
klaarblijkelijk niet stil bij het feit dat door 
zo’n uitplaatsing allerlei verkeersbewegin-
gen in gang worden gezet, extra voorzie-
ningen moeten worden getroffen en par-
keerterreinen moeten worden aangelegd. 
Bovendien is het voor de jeugd niet veilig 
zich ’s avonds met de fiets naar zo’n donke-
re buitenlocatie te moeten begeven. 
Het begrip kernrandzone wordt hier op-
nieuw misbruikt als alibi om planologische 
avonturen te rechtvaardigen. Ons unieke 
landschap verdient een plaats op de Unes-
co werelderfgoedlijst! Het is de vraag hoe 
lang het nog duurt voordat dit feit ook tot 
de beleidsmakers is doorgedrongen.

Beter nieuws?
Valt er ook nog goed nieuws te halen uit de 
Ruimtelijke Agenda IJsselstein 2015? Een 
beetje wel. Voor IJsselstein is de ontwik-
keling rond het IJsselbos het enige goede 
nieuws. Het rijk heeft, zoals bekend, enke-
le jaren geleden de financiering stopgezet 
voor de aanleg van de groene zone: Hol-
landse IJssel, Haarzuilens, Noorderpark en 
Groenraven-Oost.
Desondanks vindt de ontwikkeling IJsselbos 
voortgang, volgens de planning al in 2015.  
Er volgt inplant van meerdere percelen bos, 
aansluitend aan het huidige areaal!
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Men opteert voor de aanleg van recreatie-
ve fietspaden alsmede de ontwikkeling van 
de Noordwest-Hoek als recreatiegebied. 
Tevens worden vijf kavels langs de Noord- 

IJsseldijk ontwikkeld teneinde als financiële 
drager voor de plannen te dienen.

Wim Boesten

Het vroege voorjaar 2015
al op 1 maart jongstleden begonnen.
Het dierenrijk lijkt het KNMI gelijk te ge-
ven, getuige het feit dat de nevenstaande 
kamsalamander al op 1 maart uit zijn win-
terslaap in het Oerlemansbosje was ont-
waakt.
Dit moet om twee redenen als een bijzon-
derheid worden beschouwd. Op de eerste 
plaats omdat de kamsalamander zelf bij-
zonder zeldzaam is en in Nederland en Bel-
gië op de rode lijst van bedreigde diersoor-
ten voorkomt. Op de tweede plaats omdat 
zo vroeg ontwaken een uiterste zeldzaam-
heid is.

Herman Boonekamp  

Waar volgens velen de lente pas aanvangt 
op 21 maart en de astronomen voor de ko-
mende decennia van 20 maart als beginda-
tum uitgaan, is volgens het KNMI de lente 

Kamsalamander Foto: Herman Boonekamp

Stolpersteine in Oudewater
WBL-lid Sippy Klercq-Hofstra uit Papekop, 
nam het initiatief om de Duitse kunstenaar 
Gunther Demnig een drietal  ‘Stolpersteine’ 
(‘Struikelstenen’ of ‘Stenen des Aanstoots’) 
te laten vervaardigen en deze in het trottoir 
van de Korte Havenstraat 10 te Oudewa-
ter in te metselen. Dit ter herinnering aan 
de Oudewaterse Joden, die in september 
1942 werden gedeporteerd. Emanuel Vos, 
zijn vrouw Jeannette Vos–Weijel en hun 
pleegdochter Sara Klijnkramer worden op 
deze wijze in het straatbeeld van Oudewa-
ter blijvend herinnerd. Op de fatale dag dat 
de nazi’s de galanteriehouder en zijn gezin 
naar Westerbork deporteerden, vond eerst 
een volksoploop plaats. Een collega-mid-
denstander, de slager, wilde met zijn mes  
de belagers van de familie Vos te lijf gaan. 
Er moest  geschoten worden, alvorens de 
Oudewaterse bevolking zich gewonnen gaf. 

De buren bewaarden de kostbaarheden uit 
de inboedel en konden deze later overhan-
digen aan de zoon van Vos toen deze met 
het Canadese leger Oudewater bevrijdde.

 Eise Jongsma

De Stolpersteine Foto: Eise Jongsma
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Kwetterende spreeuwen, bekvechtende 
mussen, een badderend roodborstje of de 
roep van een uil. Wie vindt het nou niet 
leuk om naar vogels te kijken en te luiste-
ren. Maar als uw tuin bestaat uit een be-
tegeld terras, houten schuttingen en twee 
plantenbakken, is de kans groot dat er wei-
nig vogels op bezoek komen. 

Groen moet het doen
‘Voor veel mensen zijn vogels graag geziene 
gasten’, vertelt Kees de Leeuw, medewer-
ker ruimtelijke ontwikkeling & beheer bij 
de gemeente Lopik. ‘Toch zijn veel tuinen 
volledig verhard, waardoor vogels wegblij-
ven. En dat terwijl je niet eens zo heel veel 
moeite hoeft te doen om je tuin vogelvrien-
delijk te maken. Vogels hebben nu eenmaal 
groen nodig om aan voedsel te komen, in 
weg te duiken als er gevaar is en een plek 
om te broeden.’ Maar wat als mensen he-

lemaal niet van tuinieren houden? Of niet 
weten hoe ze het moeten aanpakken? ‘Kijk, 
het meest ideale is natuurlijk een tuin met 
gemengde hagen, besdragende struiken, 
inheemse borders en een waterpartij’, al-
dus De Leeuw. ‘Maar als je geen groene 
vingers hebt, kom je met wat simpele aan-
passingen ook al een heel eind. Laat bij-
voorbeeld klimplanten als bruidssluier of 
wingerd tegen de schutting groeien. Maak 
een pergola, hang een nestkast op of koop 
een vogelbad. Wil je nog wat verder gaan, 
leg dan een border met inheemse beplan-
ting aan en een hoekje met struiken. Vogels 
duiken graag weg in stekelstruiken zoals 
vuurdoorn, hulst of lijsterbes. Je zult zien 
dat mussen, vinken, mezen en roodborstjes 
je tuin weer komen bezoeken.’

Van winterklaar naar vogelklaar
Veel mensen maken voordat de winter 

Maak van uw tuin een vogelparadijs
Vogels zijn niet veeleisend. Als ze kunnen eten, schuilen, drinken en badderen zijn deze ge-
vederde vriendjes al tevreden. Uw tuin moet daarvoor wel aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Anders vliegen ze door naar de buren…

Huismussenpaartje Foto: Kees de Leeuw
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begint hun tuin winterklaar. Ze ruimen de 
boel op, snoeien alles kort en vegen de bla-
deren op. ‘Vogels zijn daar niet blij mee’, 
lacht De Leeuw. ‘Je haalt zo niet alleen hun 
schuilplaatsen weg, maar ook de insecten 
waar ze van moeten leven. Maak liever wat 
rommelhoekjes van dor hout, bladeren en 
groenafval. Nog beter is natuurlijk om alles 
te laten zoals het is tot het begin van het 
voorjaar.’ 

Woningnood voor aanstaande ouders
Nu het voorjaar in aantocht is, gaan vogels 
en masse op zoek naar nestgelegenheid. 

Door het tekort aan heggen, hagen en bo-
men met holtes is een natuurlijke broed-
plaats steeds moeilijker te vinden. En de 
meeste nieuwbouwhuizen bieden, in te-
genstelling tot oudbouw, geen nestruimte 
meer onder dakpannen of in kieren en ga-
ten. ‘Gelukkig is daar iets aan te doen’, legt 
De Leeuw uit. ‘Hang een nestkast op in je 
tuin. Je kunt ze kant en klaar kopen, maar er 
zijn ook allerlei bouwpakketten verkrijgbaar 
om ze zelf te maken. Hou bij het ophangen 
wel rekening met de hoogte en de plek. En 
heb je een kat…doe dan een belletje om 
zijn nek. Dan weten vader en moeder vogel 

Rommelhoekje: ideaal voor vogels Foto: Miranda Spek

Vrouwtjesmerel met nestmateriaal Foto: Kees de Leeuw

Pas uitgevlogen Foto: Marijke



8

dat er gevaar in aantocht is. Bij nieuwbouw-
projecten kan met weinig moeite en geld 
nestruimte worden aangelegd. In Lopik 
dorp zijn tien gierzwaluw neststenen in de 
gevel van een appartementencomplex ge-
metseld. Er heeft daar wat groen moeten 
wijken voor nieuwbouw. Zo geven we toch 
weer iets terug aan de natuur. En de bewo-
ners hebben er geen last van.’

Tips en inspiratie
Wilt u een vogelparadijs maken van uw 
tuin, maar weet u niet precies waar te be-

ginnen? Op de website van Vogelbescher-
ming Nederland en Vivara vindt u allerlei 
nuttige tips. Voor inspiratie kunt u natuur-
lijk ook een kijkje nemen in de tuinen van 
Tuinclub Lopikerwaard. Deze tuinen van 
tuinfreaks uit de Lopikerwaard zijn school-
voorbeelden van vogelvriendelijke tuinen. 
Op 30 en 31 mei 2015 zijn ze weer geopend 
tijdens het Open Tuinen Weekend. Maar u 
kunt er ook op afspraak naar toe. 

Miranda Spek

Wie men zoal tegenkomt Fotocollage: Vogelbescherming Nederland
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1. Natuurexcursie De Hoge Grienden
Onder voorbehoud: datum volgt
Het natuurgebied De Hoge Grienden is een 
voormalige griendcultuur en wordt voor 
een deel als griend in stand gehouden. Voor 
het overige is het gebied verwilderd en in 
een moerasbos veranderd. Er is een bijzon-
dere plek ontstaan, veilig voor veel planten 
en dieren en uniek in de Lopikerwaard. De 
boswachter neemt ons mee naar dit gebied 
met reeën, kleine zoogdieren, amfibieën en 
vele vogels. Laarzen worden aanbevolen. 
We verzamelen om 10.00 uur aan de Lopi-
kerweg Oost bij de vlag van Staatsbosbe-
heer. Kosten € 5,- per persoon.  Deelname 
vooraf aanmelden via: 
WBLexcursies@gmail.com 

2. Natuurexcursie IVN-WBL: Vogels in Wil-
leskop
Zondag 10 mei
In 2002 is in het boerenland tussen Pols-
broekerdam en Oudewater een waterrijk 
natuurgebied aangelegd met rietmoeras, 
bloemrijke graslanden en waterpartijen. 
Vanaf het begin maken de vogels dankbaar 
gebruik van dit vogelparadijs. Lepelaars, 
grutto’s en kieviten kun je hier in grote 
aantallen zien foerageren. Roerdomp, wa-
terral en de blauwborst verschuilen zich in 
het moeras terwijl boven de hooilandjes 
de veldleeuwerik jubelt. Slechtvalken en 
bruine kiekendieven zorgen voor spektakel. 

Ook de tureluur, kleine plevier, visdiefje, 
rietzanger, rietgors en spotvogel kunnen we 
tegenkomen. Wandelend op de eeuwenou-
de kaden kom je onderweg mooie verge-
zichten tegen. Ook is er een uitkijktoren. De 
excursie wordt begeleid door vogelgidsen. 
Een verrekijker meenemen wordt aanbevo-
len. We vertrekken vanaf Jack’s Grillhouse, 
Parkhout 2 in Nieuwegein om 13.30 uur. 
U kunt natuurlijk ook rechtstreeks naar de 
Abrona Boerderij ‘De Haan’ aan het Bene-
deneind Noordzijde 408 in Benschop gaan 
(een heel mooi fietstochtje!). Wij verza-
melen daar op de parkeerplaats om 14.00 
uur. Aan deze excursie zijn geen kosten ver-
bonden. Deelname vooraf aanmelden via: 
WBLexcursies@gmail.com

3. Kinderexcursie Op Jacht naar Waterdier-
tjes
Zaterdag 13 juni
Op die zaterdag in juni kunnen kinderen 
in de leeftijd 6-12 jaar kennis maken met 
de wondere wereld van bootsmannetjes, 
schaatsenrijders en wat nog meer in hun 
netje terechtkomt. Onder leiding van een 
bioloog vangen we allerlei bijzondere sloot-
diertjes. Op kaarten zoeken we de namen 
op en leren we over hun voedsel en gedrag. 
We starten om 11.00 uur op het parkeerter-
rein bij Recreatie Landschap Roosenboom, 
Benedeneind Zuidzijde 279 in Benschop.
Meenemen: een schepnetje en een em-
mertje. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Er kun-
nen maximaal 25 kinderen deelnemen.
Aanmelden via: WBLexcursies@gmail.com 

4. Bijenworkshop NVB IJsselstein en WBL 
Zaterdag 11 juli
Vanaf 14.00 uur zijn we te gast bij Mevrouw 
Janny Rietveld, Hogebiezendijk 70 te IJs-
selstein. We worden daar welkom geheten 

WBL excursieprogramma 2015
De WBL excursies vormen een vast bestanddeel van de activiteitenkalender van de Werk-
groep Behoud Lopikerwaard. De excursiecommissie presenteert het programma voor 2015.

Wilt u deelnemen aan een excursie? 
Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit vooraf 
bij ons aan te melden via het in de ex-
cursiebeschrijving aangegeven e-mail-
adres.

Deelname geschiedt op eigen risico.
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door de heer Bob Kloosterman, de voorzit-
ter van de Bijenvereniging, afdeling IJssel-
stein. Hij zal ons vertellen wat een imker 
doet en waarom je imker wordt. Het prak-
tisch oogsten van honing, uitleg over werk-
sters, darren en de koningin komen aan 
de orde. Daarbij wordt ook gekeken in de 
bijenkasten waar gezocht kan worden naar 
de koningin. U krijgt informatie over het 
bijvriendelijk inrichten van tuin of balkon 
en hoe de bijenstand verbeterd kan wor-
den. Kortom een uitvoerige “bijen”-uitleg. 
Omdat de excursie samenvalt met de Open 
Imkerijdag, zijn er ook voor de jeugd, klein 
en groot, leuke activiteiten zoals bijenfilm 
kijken, bijenraampjes timmeren, waskaar-
sen rollen etc.
Om de deelname van de WBL-genodigden 
in goede banen te kunnen leiden, graag 
vooraf aanmelden via: 
WBLexcursies@gmail.com

5. Donateursdag 
Zaterdag 29 augustus
Als vanouds wordt de donateursdag door 
het WBL-bestuur verzorgd. De uitnodiging 
wordt u te zijner tijd toegezonden via brief 
en/of mailbox. Het programma wordt ook 
aangekondigd op de internetsite: 
www.wbl-web.nl

6. Weilandwandeling
Zaterdag 5 september
We starten om 15.00 uur bij het Rustpunt 
van boerderij Kromwijk, Lopikerweg West 
88 in Cabauw. U kunt daar ook parkeren. 
Door het weiland lopen we richting de Ach-
terkaai. Jan Kromwijk vertelt ons over het 
gebied dat hij zo goed kent. Met een bootje 
steken we het water over. We lopen vervol-
gens tussen de weilanden door: eerst over 
de Achterkaai en later over het Kerkepad. 
Weer aangekomen bij boerderij Kromwijk 
kunnen we nog wat drinken en napraten. 
Het is een wandeling van ongeveer 6 km 
over grotendeels onverharde paden. Deze 
wandeling is geschikt voor alle leeftijden. 
De op- en afstap van de boot kan lastig zijn. 

Aan deze wandeling zijn geen kosten ver-
bonden. De koffie/thee bij rustpunt boer-
derij Kromwijk kost € 1,-. Deelname vooraf 
aanmelden via: WBLexcursies@gmail.com

7. Wandeling door Vlist
Zondag 4 oktober
Start: 14.00 uur, parkeerplaats aan de Bil-
wijkerweg in Stolwijk, ca. 500m vanaf de 
West-Vlisterdijk. We wandelen via de Berg-
vlietsekade, Kraamvrouwenpad, Oost-Vlis-
terdijk en via de Bilwijkerweg weer terug. 
Het is een wandeling van ongeveer 6-8 km. 
Het Kraamvrouwenpad is een boerenland-
pad over particulier terrein en loopt van de 
Bergvlietsekade naar de West-Vlisterdijk. 
De Bergvlietsekade loopt van Natuurgebied 
Bilwijk naar het Geerpad. De Bergvlietseka-
de vormt de ruggengraat van Vlist, tussen 
de drie kernen Vlist, Haastrecht en Stolwijk. 
De Bergvlietsekade is een van de oudste 
onverharde kades in de Krimpenerwaard. 
Deze wandelroute is vanaf februari open-
gesteld, maar i.v.m. het broedseizoen ge-
sloten tussen 15 maart en 15 juni. Aan deze 
wandeling zijn geen kosten verbonden. 
Aanmelden via: WBLexcursies@gmail.com 

Printje maken?

Vindt u het handig om een kopietje 
van het excursieprogramma op het 
prikbord te hangen of op de koelkast 
te plakken, en vindt u het zonde om 
het programma uit dit blad te scheuren 
omdat u dat nog wilt bewaren?
Maak dan een kopietje voor uzelf. Dat 
is simpel te doen door de onderstaan-
de link in te toetsen. U krijgt dan een  
PDF-versie van het excursieprogramma 
te zien die u kunt downloaden en op 
uw eigen printer afdrukken. Een kind 
kan de was doen!

www.wbl-web.nl/excursies2015.pdf
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Wandelen in de omgeving van Montfoort
Dit artikel is nummer vier in een serie over de wandelmogelijkheden in de Utrechtse Waar-
den waarbij iedere keer een ander startpunt wordt genomen. Vanuit deze startpunten kunt 
u zelf bepalen hoe lang u een wandelroute wilt maken. Het kan gaan van ommetjes van een 
paar km tot een dagtocht van 20 km of meer.

Netwerk Lopikerwaard
In de afgelopen maanden is hard gewerkt 
aan een wandelknooppuntennetwerk voor 
de hele Lopikerwaard. Dit sluit aan bij het 
wandelknooppuntennetwerk voor heel 
Utrecht West dat loopt van Abcoude tot 
aan Lopik. In totaal 600 km aan wandelrou-
tes. In dit artikel worden de wandelingen 
vanuit dit wandelknooppuntennetwerk be-
schreven dat medio december 2014 werd 
geopend. 
Montfoort is al een oud stadje in de Lopi-
kerwaard, dat ontstaan is rond het kasteel 
van Montfoort dat in 1170 is gebouwd. In 
1329 werd kreeg Montfoort stadsrechten 
en een ommuring met verdedigingstorens 
waarin ook een molen was opgenomen. 
Hiervan is nu nog het nodige zichtbaar. Het 
kasteel bestaat nog en wordt nu voor aller-

lei doeleinden gebruikt. Molen ‘de Valk’ is 
kenmerkend voor het stadsbeeld. Er zijn 
ook nog stukken van de oude verdedigings-
muur zichtbaar. Het stadje ademt een ge-
zellige sfeer met de nauwe straatjes rond 
de Sint Janskerk en de kades langs de Hol-
landse IJssel.
Montfoort is een knooppunt van waaruit 
men naar alle kanten prachtige wandelin-
gen kan maken. Naar het noorden richting 
Linschoten en Woerden; naar het westen 
richting Oudewater; naar het oosten rich-
ting IJsselstein en naar het zuiden naar het 
natuurgebied Willeskop en de dorpen Ben-
schop en Lopik. 
Het startpunt van de wandelingen is de par-
keerplaats bij het Stadskantoor naast het 
kasteel van Montfoort in het centrum. Men 
kan daar met een blauwe parkeerschijf par-

Wandelknooppunten rond Montfoort
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keren. Maar ook bus 107 vanuit Utrecht of 
Gouda, halte Kasteelplein, stopt vlak bij de 
parkeerplaats. In Montfoort zijn behalve in 
het kasteel zelf diverse andere horecagele-
genheden waar men kan lunchen, iets drin-
ken of een ijsje kan eten. Ook zijn er de no-
dige winkels niet ver van de parkeerplaats.

Wandelingen
Ik heb gekozen voor de volgende wande-
lingen. U kunt echter de wandelingen kor-
ter of langer maken. Aan de hand van de 
knooppunten kunt u zelf bepalen hoe ver 
u wilt gaan. De knooppunten zijn aangege-
ven d.m.v. knooppuntpalen met daarop het 
nummer van het knooppunt en de richting 
waarin u een volgend knooppunt kunt vin-
den. Onderweg vindt u stickers of bordjes 
in blauw met een oranje ondergrond die de 
looprichting aangeven.

1. Een rondwandeling van Montfoort naar 
Linschoten: 12 km
Vanaf de parkeerplaats en knooppuntpaal 

79 volgt u de bordjes naar knooppunt 81. U 
loopt langs het kasteel het stadje in, langs 
de achterzijde van de Sint Janskerk ziet 
u het oude raadhuis. U gaat daar door de 
oude poort de brug over. Bij paal 81 slaat u 
linksaf om de route langs de Hollandse IJs-
sel naar paal 56 te volgen. Bij knooppunt 56 
gaat u rechtdoor onder de provinciale weg 
(N204) door en komt u bij knooppunt 76. 
Hier gaat u rechtdoor de kade op die door 
de weilanden gaat, richting knooppunt 93 
of 92.
Deze graskade loopt u helemaal uit, onder-
weg genietend van de mooie weilanden 
tot u aan een asfaltweg, de Haardijk, komt. 
Hier kunt u linksaf of rechtsaf:
• Linksaf gaat u richting knooppunt 93 

en wandelt u rond het landgoed Huis 
te Linschoten (niet toegankelijk voor 
publiek) en gaat u vanaf punt 93 naar 
knooppunt 94 en dan rechtsaf naar paal 
92. Een extra rondje van circa 3 km in 
een prachtige bosrijke omgeving.

• U kunt op de Haardijk ook rechtsaf naar 

Molen De Valk in Montfoort Foto: Onderwijsgek
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knooppunt 92 lopen. Van daaruit gaat 
u naar knooppunt 13, steekt de drukke 
provinciale weg (N204) over en gaat u 
rechtsaf het dorp Linschoten in om rich-
ting knooppunt 87 te volgen. Linscho-
ten is een leuk dorp met een fraai oud 
centrum waar u ook diverse horecage-
legenheden aantreft. Bij paal 87 gaat 
u rechtdoor om nummer 84 te volgen. 
U loopt eerst door een woonwijk, dan 
over een kade langs een boezemwater, 
de Montfoortse Vaart, om uit te komen 
bij de Cattenbroekse dijk. Hier gaat u 
rechtsaf richting Montfoort, volg paal 
84. Op deze weg moet u goed oppas-
sen voor het verkeer dat hier rijdt. Het 
is een smalle weg waar men elkaar niet 
makkelijk kan passeren. Bij paal 84 gaat 
u rechtdoor naar knooppunt 81. U bent 
weer bij de brug over de Hollandse IJs-
sel en gaat door het centrum naar paal 
79, de start van de wandeling. 

Een gevarieerde wandeling door twee 
mooie kernen en prachtige weilanden.

richting knooppunt 83 dat aan de overkant 
van de provinciale weg (N228) staat. U gaat 
daar linksaf door het park en volgt paal 82 
door de woonwijken tot u aan de Tiend-
weg richting IJsselstein komt. Hier vindt 
u knooppunt 82. De Tiendweg loopt u uit 
tot aan een fietspad (knooppunt 63). Dan 
gaat u linksaf richting Knollemanshoek, via 
knooppunt 12 naar 62. Daar gaat u linksaf 
tussen twee huizen door langs de Hollandse 
IJssel naar knooppunt 58. Linksaf ligt Mar-
nemoende (knooppunt 57). Hier kunt u in 
het restaurant van de jachthaven iets eten 
en drinken. Van hieruit gaat u terug naar 
knooppunt 58. Daar wandelt u rechtdoor 
via de palen 11, 64 en 78 weer terug rich-
ting Montfoort (knooppunt 71). Hier gaat u 
rechtsaf richting punt 83 en 82. Dan komt u 
weer terug bij paal 79 en de parkeerplaats 
waar u gestart bent.
U kunt deze wandeling ook verkorten door 
bij knooppunt 63 rechtsaf te gaan naar paal 
11 en daar rechtsaf naar punten 64, 78 en 
71 en dan weer rechtsaf naar via punt 83, 
82 en 79 weer terug naar de parkeerplaats. 
Bij de knooppunten 64 kunt u uw wande-
ling verlengen door richting Benschop te 
lopen en via 65 en 66 naar knooppunt 78 te 
lopen (zie kaartje vorige pagina).

3. Wandeling van Montfoort naar natuur-
gebied Willeskop: 9 km
Vanaf de parkeerplaats en paal 79 gaat u 
naar knooppunt 83 en dan rechtsaf num-
mer 75 volgen, eerst door het park en daar-
na langs de westkant van Montfoort met 
uitzicht op de weilanden. Bij paal 75, de 
Bloklandweg, gaat u rechtsaf naar paal 74 
en steekt  u de M.A.Reinaldaweg over (op-
passen, drukke weg!) naar knooppunt 73. 
U wandelt langs een aantal boerderijen zo 
het natuurgebied in. Bij paal 73 rechtdoor 
richting paal 69. Onderweg kunt u de nodi-
ge vogels spotten, van talloze watervogels 
tot buizerd paartjes hoog in de lucht. Bij 
paal 69 staat een uitzichttoren waar u een 
prachtig uitzicht heeft over het unieke Oud-
hollandse landschap dat bestaat uit meer-

2. Rondwandeling van Montfoort richting 
IJsselstein en terug: 13 km 
Vanaf de parkeerplaats, paal 79, gaat u 

Kasteel Montfoort Foto: Peter Both
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tjes, stukken moeras, weilanden, kades 
etc. Hier gaat u linksaf naar paal 68 en over 
het bruggetje weer terug naar knooppunt 
73. Vervolgens gaat u dezelfde weg terug. 
Rechts naar paal 74 en 75, dan linksaf en 
van daaruit via punt 83 naar 79 en de par-
keerplaats.

U kunt deze wandeling op verschillende 
manieren verlengen:  U loopt van paal 69 
naar paal 70 verder langs het natuurgebied 
waar u vaak honderden watervogels kunt 
zien. Hier jaagt ook een bruine kiekendief. 
Van daaruit naar nummer 92 in Polsbroe-
kerdam en via knooppunt 37 linksaf naar 
punt 38 langs fraaie oude boerderijen. Daar 
rechtdoor naar paal 45 en dan linksaf naar 
paal 69 bij de uitkijktoren in het natuur-
gebied. Vandaar uit kunt u weer naar het 
startpunt in Montfoort via de knooppunten 
68, 73, 74, 75, 13, 83 en 79.

Peter Both

Foutjes in de bewegwijzering?
Het wandelnetwerk is vorig jaar aan-
gelegd. Wilt u Peter Both s.v.p. een 
e-mail sturen als u tijdens de wande-
lingen onjuiste markeringen tegen-
komt of als de markeringen ontbreken 
of onduidelijk zijn. Hij kan er dan voor 
zorgen dat deze worden aangepast of 
hersteld.

Peter Both is vrijwilliger bij wande-
laarsvereniging TeVoet. Hij heeft zich 
de afgelopen twee jaar intensief bezig 
gehouden met de ontwikkeling van 
het wandelknooppuntennetwerk in 
de Lopikerwaard. Indien u nog ideeën 
of suggesties heeft om het wandelnet-
werk uit te breiden of aan te passen, 
dan kunt u contact met hem opne-
men, telefonisch via  06-29625545 of 
via e-mail: ptboth@hotmail.com

Geniet van de weidsheid van het landschap Foto: Peter Both
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In 2014 is de melkproductie in de grote 
melkproducerende gebieden van de we-
reld, Europa, Verenigde Staten, Australië en 
Nieuw Zeeland, met 5 % gestegen. Er heeft 
zich al een negatief scenario voor de markt 
ontwikkeld. Op den duur zal alleen de al-
lerbeste kwaliteit melk nog een weg naar 
de markt kunnen vinden. Voor de gewone 
burger ziet alle melk er op het oog allemaal 
hetzelfde uit. Hij zal moeten kunnen ver-
trouwen op wat erover op de verpakking 
staat. De producent zal de wervende tekst 
dan ook waar moeten maken. Weidegang 
speelt in Nederland daar een belangrijke rol 
in. Er is geen Nederlander te vinden die wil 
dat het de koeien zal vergaan als de kippen 
en de varkens, ook de boer zelf niet! Maar 
voor kwaliteit zal betaald moeten worden. 
Dit is van alle tijden. Het product van hoge 
kwaliteit leeft uiteindelijk ook het langst. 

Kwaliteitsslag
FrieslandCampina heeft als zuivelonder-
neming dit maar al te goed begrepen. Zij 

roept de melkveehouders met grote regel-
maat bij elkaar om hen te overtuigen van 
de noodzaak van goede kwaliteit.  
Het bedrijf FrieslandCampina is in 2008 
ontstaan uit een fusie van de twee grootste 
coöperatieve zuivelondernemingen in Ne-
derland: Friesland Foods uit het noorden 
van het land en Campina uit het zuiden. 
Daarmee werd zij meteen de grootste co-
operatieve zuivelonderneming van de we-
reld. 
Piet Boer, voorzitter van het bestuur van 
FrieslandCampina en zelf ook melkvee-
houder in Biddinghuizen, weet maar al te 
goed de belangen van zijn melkveehouders 
te verwoorden: ‘Gezamenlijk zetten we als 
sector in voor grondgebonden gezinsbedrij-
ven met behoud van weidegang en alleen 
te gaan voor grondgebonden groei. We wil-
len de beste melk van de wereld produce-
ren’. 
Per 1 januari 2015 wil FrieslandCampina de 
melkveehouders die hun koeien weidegang 
geven nog meer gaan belonen. Voor een 

Blijven de koeien toch in de wei?
Koeien in de wei? Eeuwenlang bijna een vanzelfsprekendheid, we wisten gewoon niet be-
ter. Elk voorjaar zagen we ze in het weiland verschijnen, met de staarten in de lucht, hollend 
en dartelend van feestvreugde. Deze idylle leek te worden verstoord door de opkomst van 
de melkrobot waardoor de koeien sterker aan de stal werden gebonden. Maar nu in de 
internationale concurrentiestrijd tussen melkproducenten het accent van kwantiteit naar 
kwaliteit aan het verschuiven is, lijkt er een keer ten goede te komen. Weidegang is één van 
de kwaliteitskenmerken waarop producenten zich willen profileren. 

Op weg naar betere tijden? Foto:  StarTrek.nl
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gemiddelde melkveehouder komt dat neer 
op ongeveer 10.000 euro extra per jaar. 
Tot nu toe was het vooral de publieke opi-
nie die de weidegang van de koeien ging 
missen. Het ongenoegen daarover werd 
niet onder stoelen of banken gestoken.
‘Iedereen komt mij vertellen wat ik moet 
doen, dat word ik ondertussen wel een 
klein beetje beu’, verzucht menige boer 
nogal eens. Hij kan het maar moeilijk verte-
ren dat men zo weinig begrip kan opbren-
gen voor zijn positie. Ook hij is gebonden 
aan moderne ontwikkelingen en aan zijn fi-
nanciële mogelijkheden. Aan dit argument 
wil de grootste zuivelonderneming van 
Nederland nu tegemoet gaan komen door 
hem een financiële vergoeding in het voor-
uitzicht te stellen. Daaraan worden voor-
waarden gesteld en er wordt een precieze 
definitie van weidegang gegeven. Het crite-
rium wordt dat de dieren gedurende min-
stens 120 dagen zes uur per dag weidegang 
krijgen. Hierop zal door de onderneming 
strenge controle worden uitgeoefend.

Terugloop
Het proces van vermindering van de weide-
gang is al 40 jaar geleden ingezet. De Hol-
landse stal, waar de koeien vaak nog ach-
ter de keukendeur stonden aangebonden, 
werd vervangen door de ligboxenstal waar-
in de koeien vrij konden rondlopen.  De 
nieuwe stallen werden voorzien van prach-
tige en hygiënische ruimtes waar de koei-
en gemolken konden worden. In deze ge-
avanceerde melkruimtes werden de koeien 
ook in de zomerperiode gemolken en niet 
meer in de wei zoals dat daarvoor gebrui-
kelijk was. Na de avondmelkbeurt bleven 
de koeien dan binnen tot de volgende och-
tendmelkbeurt. Vanaf die tijd waren dus de 
melkkoeien nog alleen overdag buiten. Dit 
is nooit iemand opgevallen! En was dat wel 
het geval geweest dan vond men dat eigen-
lijk misschien wel een vooruitgang. De koei-
en hoeven ’s nachts niet meer in weer en 
wind rond te dolen in de polder. Ze kunnen 
gezellig binnen blijven.
Ook op de boerderij heeft de mechanise-

De knusheid van de Hollanse stal Foto:   Wim van der Putten
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ring en automatisering niet stil gestaan. 
De meest revolutionaire ontwikkeling was 
wel de melkrobot die zonder tussenkomst 
van de melkveehouder de koeien zelfstan-
dig kon melken en dat ook nog eens 24 uur 
per dag! De melkrobot is nota bene door 
twee Nederlandse ex-boeren, de gebroe-
ders Lely, ontwikkeld en met succes op de 
markt gebracht. Ondertussen zijn er op we-
reldschaal ruim 5000 melkrobots in bedrijf, 
waarvan ongeveer de helft in Nederland. 
Een goedkopere knecht is er in Nederland 
niet te vinden hoewel er op dit moment wel 
werklustige en toegewijde Polen zijn geko-
men die deze robot wel kunnen beconcur-
reren. In Amerika doen dat de Mexicanen. 

Binnen blijven
Voor de robot moeten de koeien dag en 
nacht binnen blijven, hoewel daar ook al 
verandering in begint te komen. Tot nu toe 
melken de meeste boeren nog gewoon in 
de traditionele melkstal, soms wel 20 koei-

en tegelijk. In een goed uur hebben ze er 
dan meer dan 100 gemolken. De koeien 
kunnen daarna weer terug de polder in. 
Melkrobots melken de koeien echter één 
voor één, ongeveer 6 in een uur. Heb je 
twee robots van 100.000 euro per stuk, dan 
haal je er nog maar 12 per uur. Het duurt 
zodoende vele uren voordat alle koeien aan 
de beurt geweest zijn. Zij moeten al die tijd 
beschikbaar blijven en kunnen dus niet de 
polder in gaan. Zij staan al die tijd te wach-
ten op hun beurt om gemolken te worden. 
De koe die door de robot gemolken is, zou 
daarna wel voor 12 uur naar buiten kun-
nen gaan tot aan haar volgende melkbeurt. 
Maar dat werkt helaas niet. De koe is een 
kuddedier bij uitstek. Zij heeft geen zin om 
in haar uppie de polder in te gaan. Zij blijft 
geduldig wachten op de rest. En gaat ze wel 
alleen naar buiten dan wil de rest van de 
kudde er achteraan. Dat brengt veel onrust 
en daar kiest een boer bepaald niet voor. 
Ook hij gaat voor de drie R’s: rust, reinheid 

Twee melkrobots aan het werk Foto:   Wim van der Putten
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en regelmaat. 
Ik hoop dat het met de robot zal gaan als 
met de computer: veel meer capaciteit voor 
een fractie van de oorspronkelijke prijs. De 
boer kan dan voor hetzelfde geld wel 10 
robots aanschaffen. De koeien kunnen dan 
weer zonder veel gedoe na het melken de 
polder in. 

Duurzaamheid belonen
FrieslandCampina heeft niet alleen inge-
zet op weidegang; ook natuurbeheer en 
biodiversiteit gaat zij extra belonen. Dit zal 
zeker beter gaan werken dan het huidige 
systeem dat voor een groot gedeelte via 
Brussel loopt. Met de zuivelonderneming 
heeft de boer een hechte en directe relatie. 
Dit zorgt op deze manier voor meer conti-
nuïteit. Foqus Planet, het kwaliteitssysteem 
dat FrieslandCampina voor haar boeren 
uitrolt, gaat dat straks allemaal controleren 
en waarderen. Ook FrieslandCampina weet 
maar al te goed dat sinds 1960 het aantal 
grutto’s in Nederland met zo’n 70 procent 
is afgenomen, en de veldleeuwerikjes met 
zo’n 95 procent. Deze beide weidevogels 
zijn wel het symbool voor de achteruitgang 
in biodiversiteit. ‘De grutto’s en de ande-
re weidevogels zijn de spreekwoordelijke 
kanaries uit de kolenmijn. Leggen die het 
loodje dan is er echt iets mis met de om-
geving’ aldus een uitspraak van het Wereld 
Natuur Fonds. ‘Biodiversiteit en de melk-
veehouderij staan niet haaks op elkaar, 
sterker nog, de veerkracht van een melk-
veebedrijf wordt in belangrijke mate be-
paald door de diversiteit van soorten. Door 
schaalvergroting en intensivering neemt de 
biodiversiteit af en de kwetsbaarheid van 
melkbedrijven toe’ volgens van Laarhoven 
van FrieslandCampina. De grutto voelt zich 
niet thuis in een monocultuur van alleen 
Engels raaigras. FrieslandCampina gaat 
veehouders belonen die zich bezig gaan 
houden met weidevogelbeheer, kruidenrijk 
grasland en de bestrijding van erosie. Van 
Laarhoven: ‘Dat is ook belangrijk voor het 

imago van de sector. Markt en maatschap-
pij waarderen de melkveehouderij juist om 
haar natuurlijkheid.’

Afnemers
FrieslandCampina begrijpt maar al te goed 
de spagaat waarin menig melkveehouder 
verkeert: enerzijds de druk van de publieke 
opinie en anderzijds het financiële plaatje 
dat hij elk jaar met de bank moet zien rond 
te krijgen. Maar de zuivelgigant ziet ook 
helder en duidelijk de wensen van haar af-
nemers:
• Unilever, één van de grootste afnemers 

van FrieslandCampina, eist dat van-
af 2020 al haar leveranciers duurzaam 
gaan produceren;

• Ook de rest van de markt wil extra kwa-
liteit en is bereid dat ook te honoreren. 
Dit geldt ook voor de kleine burger die 
dagelijks zijn winkelmandje staat te 
vullen bij de zuivelafdeling in de super-
markt;

• FrieslandCampina is een belangrijke 
speler geworden in baby- en kleuter-
voeding. Ook de moeders in China wil-
len maar al te graag het beste voor hun 
kinderen. Nederland heeft daar nu met 
haar merk Friso veel vertrouwen opge-
bouwd. Onlangs is FrieslandCampina 
een joint venture aangegaan met een 
hele grote Chinese zuivelonderneming. 
Dit volgde op het staatsbezoek van de 
Chinese president, Xi Jinping, aan Ne-
derland afgelopen jaar.

Tot slot
Wil FrieslandCampina zijn succesvolle re-
clamecampagnes van Nederland met gra-
zende koeien, groen gras en blauwe luch-
ten, blijven voortzetten dan zal zij dit ook 
moeten waarmaken. Niet alleen Radar 
maar letterlijk iedereen kijkt mee en zal uit-
eindelijk bepalen met welke zuivel zijn of 
haar koelkast gevuld zal gaan worden.

Wim van der Putten
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Vaccineren
Ook in die tijd werd er zo nu en dan toch 
weer een behoorlijke sprong voorwaarts 
gedaan. Omstreeks 1800 was het de huis-
arts Edward Jenner in Engeland die geïn-
trigeerd was door het boerenverhaal dat 
degene die koepokken had gehad geen 
mensenpokken meer kon krijgen. Bij de uit-
braken van de pokken bleven de melkmeis-
jes die de koeien molken op de boerderijen 
daarvan bespaard. Zij werden bij het mel-
ken van de koeien bij tijd en wijle besmet 
met de koepokken. Deze komen voor op 
de uier van de koe maar nog meer op de 
spenen. De melkmeisjes kregen daarna een 

flinke pok op hun handen, soms zelfs in het 
gezicht. Dit genas weer na enige tijd. Zij wa-
ren al generaties lang beroepshalve goed 
op de hoogte van de verschijnselen van 
koepokken. 
De sterfte bij een uitbraak van mensen-
pokken liep soms wel op tot 20%. Het was 
dientengevolge een gevreesde ziekte. De 
besmetting verloopt via de luchtwegen, 
verspreidt zich via het bloed door het gehe-
le lichaam, waar het alle organen aantast. 
Het ging gepaard met hoge koorts. Vooral 
de enorme blaren op de huid waren opval-
lend. Het was een zeer gevreesde ziekte in 
die tijd.

Geschiedenis van de diergeneeskunde 4
In de vorige aflevering van de serie over de geschiedenis van de diergeneeskunde werd aan-
dacht besteed aan een aantal essentiële medische meetinstrumenten die in de 17e en de 18e 
eeuw werden ontwikkeld. In deze aflevering komt een doorbraak aan de orde waarbij de  
smetstof van een niet fatale ziekte bij de koe wordt aangewend om een fatale ziekte bij de 
mens te voorkomen. Hiermee wordt de koe de naamgever van een medische techniek die 
tot op de dag van vandaag op grote schaal wordt toegepast: de vaccinatie.

De koeienpok - of - de wonderbaarlijke effecten van de nieuwe inenting Spotprent van het anti-vaccine genootschap
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Jenner zelf was als kind al geënt tegen de 
mensenpokken met de ‘Turkse methode’. 
Er werd dan een minder ernstige vorm van 
mensenpokken op de huid aangebracht wat 
de kans op het ernstigste ziektebeeld zou 
verminderen. ‘Variolatie’ heette deze ma-
nier van beschermen. Het was niet zonder 
risico en verliep weleens dodelijk. Daarom 
werden er ook uitvoerige voorzorgsmaat-
regelen getroffen. Ook de kleine Jenner 
had dit allemaal moeten ondergaan. Eerst 
uithongeren, aderlaten en purgeren en na 
de enting werd je een tijd met de andere 
lotgenoten opgesloten in een stal. Geen 
wonder dat hij later als arts naar een betere 
methode heeft uitgezien.
Toen er zich weer een melkmeisje met koe-
pokken bij hem meldde maakte hij er werk 
van. Het zoontje van zijn tuinman werd zijn 
eerste proefkonijn. Er werden enkele kras-
jes gemaakt op de arm van de jongen en 
vervolgens ingesmeerd met korstjes van 
een koeienpok. Na enkele dagen ontstond 
er een flinke pok. Het kind was er een paar 
dagen hangerig van maar daarna was het 
leed weer geleden. Vervolgens moest de 
proef op de som komen en besmette Jen-
ner de jongen met de ‘Turkse mensenpok’, 
waar hij zelf als kind ook mee was ‘gevario-

leerd’. Toch wel spannend lijkt me maar er 
gebeurde niets, geen enkel ziekteverschijn-
sel! Dat werd wereldnieuws, ook in die tijd. 

Verzet
Aanvankelijk was er toch verzet tegen de 
methode. Vooral van de kerk omdat iets 
dierlijks in de mens ingebracht zou worden 
(zie spotprent vorige pagina). Het Engelse 
koningshuis dacht er echter anders over en 
liet zich vaccineren. De term ‘vaccineren’ is 
afgeleid van de Latijnse naam voor koeien-
pok: Variola Vaccinia. ‘Vacca’ is de Latijnse 
naam voor rund, en zodoende blijft het 
rund voor altijd verbonden met deze fan-
tastische bijdrage aan de gezondheid van 
de mens. 
Later werd de term ‘vaccineren’ voor welke 
enting dan ook gebruikt. 
Het is vermeldenswaard dat - zoals met 
veel nieuwe inzichten en ontdekkingen – 
dergelijke entingen vaak ook al op andere 
plaatsen waren toegepast maar dan zon-
der dat er ruchtbaarheid aan gegeven was. 
In dit geval was er al een Duitse dominee 
geweest die een soortgelijke enting bij zijn 
eigen kinderen had gedaan. Blijkbaar had 
hij dit ook van zijn boeren-parochianen ge-
hoord. Hij timmerde daarover misschien 
niet zo hard aan de weg als Jenner dat deed 
of misschien was zijn autoriteit op dit ge-
bied onvoldoende. Hij zal zeker ook niet bij 
zijn kinderen de proef op de som genomen 
hebben om de werkzaamheid te bewijzen. 
Dit succesje was Jenner overigens wel ge-
gund. Geboren in een groot Engels domi-
neesgezin, overleden zijn beide ouders al 
toen hij vijf jaar oud was. Later overleed 
zijn vrouw en één van zijn drie kinderen: 
niet aan de pokken maar aan tuberculose.
Vóór Jenner waren er tijdens de eindeloze 
veepestuitbraken ook al vaker entpogingen 
ondernomen. Deze waren echter nooit zo 
succesvol en overtuigend als de pokkenvac-
cinatie. Honderd jaar later werden er dank-
zij Pasteur en vele andere wetenschappers, 
steeds meer dodelijke ziektes bestreden 
door succesvolle entingen. Hondsdolheid 
was daar toen koploper. In al deze gevallen 

Edward Jenner Portret: John Raphael Smith
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werd er dan gebruik gemaakt van smetstof, 
die verzwakt werd voordat ze bij mens of 
dier werd ingebracht. Het virus of de bacte-
rie werd dan verhit, met ontsmettingsmid-
delen verzwakt of gepasseerd via bebroede 
kippeneieren. 

Veepest in de 18e eeuw
In de 18e eeuw was de geneeskunde voor 
mens en dier nog steeds identiek en veel 
medici beoefenden beide vakgebieden te-
gelijkertijd. Er waren nog steeds geen op-
geleide veeartsen en van de artsen werd 
verwacht dat zij zich niet alleen bekommer-
den om de mens maar ook over zijn bezit: 
het vee. Maar zij interesseerden zich alleen 
voor de grote besmettelijke veeziektes, 
zoals veepest, hondsdolheid, miltvuur en 
boutvuur, die al sinds de oudheid het vee 
in Europa maar bleven teisteren. Het ge-
wone werk bij de boeren lag in handen van 
de empiristen en allerlei andere praktische 
deskundigen. 
Van al die afschuwelijke veeziektes was de 
veepest wel de meest indringende, niet 
alleen in Nederland maar in geheel Eu-
ropa. De Romeinen berichtten al over de 
veepest en schreven toen al afzondering 

en het begraven van de gestorven dieren 
voor. Tussen 1700 en 1800 ging het er he-
lemaal meedogenloos aan toe. Ook in de 
negentiende eeuw bleef dat zo. Het richtte 
de boerenstand zowat te gronde. Bij elke 
uitbraak stierf minstens 80% van het vee. 
Was men amper hersteld van de ene uit-
braak dan stond de volgende alweer voor 
de deur. Daar bovenop kreeg men bij tijd en 
wijle te maken met muitende soldaten die 
het laatste restje vee kwamen stelen, zodat 
de polder soms leeg was, uitgezonderd een 
nog armlastige boer en zijn knechten.
Grote wetenschappers stonden lijnrecht 
tegenover elkaar waar het ging om te bepa-
len wat de oorzaak van- en de behandeling 
tegen de veepest zou moeten zijn. Profes-
sor Brugmans uit Leiden kwam tot de con-
clusie dat de ziekte niet echt besmettelijk 
was en ook niet ongeneeslijk. Tezelfdertijd 
ging professor Forsten uit van de gedachte 
dat veepest een echt besmettelijke ziekte 
was, die door een bijzonder gif werd ver-
oorzaakt. Volgens hem moesten de dode 
dieren diep begraven worden, moest men 
alles zeer grondig ontsmetten, het stro ver-
branden en de zieke dieren doden. Wilde 
de boer de dieren niet doden dan adviseer-

Runderpest in Nederland in de 18e eeuw Illustratie uit Steeve van Esveldt, 1746
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de hij ze te behandelen met een aderlating, 
te laxeren met Spaanse peper in salpeter, 
twee maal per dag te klisteren met verse 
pekel en tot slot nog een brandwond te ma-
ken op de rug, de nek of de borst en deze 
te verbinden met terpentijn en een poeder 
van Spaanse vliegen. 
Geen enkele therapie had werkelijk resul-
taat. Door al deze waanzinnige tegenstrij-
digheden bleef men maar aanknoeien. De 
boeren verloren het vertrouwen in de ge-
neesheren en wilden dan ook zeker geen 
slachtpartijen op hun erf. 
De enige goede bestrijdingsmethode was 
toch om alle verdachte en zieke dieren te 
doden en te begraven in een pestbosje ver 
van het andere gezonde vee, zoals al in 
1711 geadviseerd was door Giovanni Lanci-
sie, de lijfarts van paus Innocenzo XI. 

Longziekte in de 19e eeuw
Grote veeziektes hebben gedurende de ge-
hele geschiedenis bijna continu geheerst en 
bijna geen enkele diersoort ontsprong de 
dans. We vergeten snel maar alleen al de 
afgelopen twintig jaar was het ook in Ne-
derland zo. Nog niet zo lang geleden woed-

de de Q-koorts bij geiten, blauwe-tongziek-
te bij de schapen, mond-en-klauwzeer bij 
de runderen, vogelpest bij het pluimvee en 
de varkenspest bij de varkens. Zij liggen mij 
allemaal nog vers in het geheugen. Alleen 
al 11.000.000 varkens moesten vroegtijdig 
van hun leven beroofd worden om deze 
epizoötie weer tot stilstand te brengen.
In het verleden waren de aantallen niet zo 
groot. Ze waren wel meer verspreid over 
het land en was de bevolking nog overwe-
gend agrarisch. Zij zouden dankbaar ge-
weest zijn als ze de middelen, die wij nu tot 
onze beschikking hebben, hadden kunnen 
inzetten en de dieren op een veilige manier 
hadden kunnen vaccineren. Het is niet ver-
wonderlijk dat zij alles in het werk stelden 
om hun dierbare bezit te beschermen tegen 
al die vreselijke ziekten. Maar van virussen 
en bacteriën hadden zij nog nooit gehoord 
en over het wel of niet besmettelijk zijn van 
een bepaalde ziekte stonden de meningen 
van deskundigen vaak lijnrecht tegenover 
elkaar. Veepest zou ‘echt besmettelijk’ zijn 
maar de gevreesde longziekte van het rund 
zou ‘niet echt besmettelijk’ zijn. Zij zou zo 
nu en dan ook spontaan kunnen ontstaan. 
Omdat de longziekte ook spontaan zou 
kunnen opkomen, zagen de boeren het nut 
er niet van in om het vee massaal af te gaan 
slachten. Het zou later toch zo maar weer 
spontaan de kop kunnen opsteken. 
Toen na bijna 50 jaar van onophoudelijk 
grote sterfte onder het rundvee de overheid 
de ‘stamping out’ strategie (d.w.z. alle zieke 
en verdachte dieren doden en begraven of 
verbranden) wilde gaan inzetten, hadden 
de boeren daar niet zoveel zin in. De ziek-
te zou immers daarna toch weer spontaan 
kunnen opduiken. Het was de bedoeling 
dat de eerste kersvers opgeleide veeartsen 
van de pas opgerichte veeartsenijschool in 
Utrecht een sleutelrol in de uitvoering van 
de strategie zouden gaan spelen. 

Wim van der Putten

Wordt vervolgd ...... 

Sebald Justinus Brugmans Portret: Charles Hodges
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Uit het goede hout gesneden

Broodplanken en deegrollers
Het in 1858 opgerichte, oer-Hollandse fa-
miliebedrijf Schilte IJsselstein staat nog 
steeds als een huis. Van houtverwerkend 
bedrijf heeft het zich ontwikkeld tot een 
totaalinrichter van scholen. In de fabriek 
werden aanvankelijk allerlei houtwaren 
vervaardigd, zoals stelen voor hooivorken 
en spaden, deurkrukken, broodplanken en 
deegrollers. Veel later is men overgestapt 
naar het produceren van schoolmeubelen. 
Daarnaast worden er ook houten onderde-
len geleverd aan bedrijven die zelf dit werk 
niet aankunnen. Er worden bijvoorbeeld 
houten armleggers vervaardigd voor een 
fabrikant van stalen stoelen.

Metamorfose
‘Waar ons bedrijf ooit begon met zeer veel 
handarbeid, wordt nu volop gewerkt met 
computergestuurde machines. Het is een 
wereld van verschil met vroeger. Daardoor 
werken er nu ook veel minder mensen in 
het bedrijf. Ik zal eens een voorbeeld noe-
men van wat zo’n machine zoal kan pres-
teren: Er is een borstbeeld gemaakt van 
onze zoon Wilbert, die het bedrijf heeft 
overgenomen. Foto’s van hem zijn in de 
computer gestopt en nu staat er een goed 
gelijkend driedimensionaal beeld van Wil-
bert in de fabriekshal. Mensen herkennen 
hem direct. Wonderlijk, hè? Wilbert is net 
als ik spelenderwijs in het bedrijf gekomen. 

Het is goed merkbaar dat de 91-jarige Bep Pompe met plezier en vol trots vertelt over zijn 
vanzelfsprekende loopbaan van jongs af aan in het mooie houtverwerkende bedrijf. De fa-
milie Schilte is 156 jaar geleden begonnen in de toen nog kleine meubelstad aan de Holland-
se IJssel. Schilte IJsselstein is een begrip geworden. Het is echt niet meer weg te denken uit 
IJsselstein. Hout blijft een mooi product. Het is een belangrijk materiaal dat met de grootst 
mogelijke zorg in de fabriek wordt verwerkt
 

Houtopslag op Eiteren rond 1920 Foto: archief Bep Pompe
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Met de ervaring die ik had, kon ik hem goed 
begeleiden. We werkten als vanzelf en vol 
vertrouwen samen.                                                 
Toen ik op leeftijd kwam, heb ik het bedrijf 
aan mijn zoon over gedaan. Zelf ben ik nog 
eigenaar van Schilte Beheer BV.  In 1992 is 
er nieuwbouw gerealiseerd. In de toekomst 
zullen twee zoons van Wilbert het bedrijf 
voortzetten. Ook in hen heb ik zeer veel 
vertrouwen.’   
                                                                                                                                                  
Ieder dubbeltje drie keer omgedraaid
‘Mijn grootvader Willem was smid. Hij 
trouwde met Wilhelmina Schilte. Mijn va-
der was ‘de eerste Pompe’ die het bedrijf 
officieel onder zijn hoede nam. Hij heeft 
daarvóór nog smidswerk gedaan bij de sme-
derij  in de Utrechtsestraat in IJsselstein. De 
naam Schilte hebben we natuurlijk altijd in 
ere gehouden. Dat spreekt voor zich.’
Al met al heb Ik minstens 65 jaar in het be-
drijf meegelopen en alle ups-and-downs 
meegemaakt in de jaren ‘50 en ‘70 van de 
vorige eeuw. Terugkijkend zou ik het nu niet 
anders aanpakken dan toen. Dat het af en 

toe eens wat minder gaat, ach, dat hoort bij 
het leven. Ik was altijd zeer spaarzaam en ik 
leefde zuinig. Elk dubbeltje werd drie keer 
omgedraaid. 
Het contact met de mensen die voor ons 
werkten, was goed. Ik kon het doorgaans 
prima met hen vinden. We stonden over 
en weer klaar voor elkaar. Dat is nog steeds 
zo. Als ik door de fabriek loop, merk ik dat 
er saamhorigheid is. Met elkaar zijn we aan 
het werk. Dat is waardevol.’

Geur van hout
‘Als jongen kwam ik al bijna dagelijks in 
de fabriek, het was me allemaal heel ver-
trouwd, het personeel, de geur van het 
hout en de sfeer. Ik heb nooit echt serieus 
aan een andere baan gedacht.  Oh wacht - 
toch even -  ik heb namelijk een half jaar op 
het seminarie in Apeldoorn gezeten samen 
met een schoolvriend van mij. Wij waren 
beiden misdienaar en dachten dat het mis-
schien wel iets voor ons zou zijn om pastoor 
te worden. Ik ben echter na een half jaar al 
opgestapt. Mijn vriend Jacques Bissels hield 

IJsselsteinse brandweer vlakbij de Overtoom rond 1930 Foto: archief Bep Pompe
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het na twee jaar voor gezien. Hij is later ge-
meentesecretaris geworden. Samen met 
hem heb ik vele jaren later in verschillende 
besturen gezeten, zoals dat van het Sint Jo-
sephziekenhuis en dat voor de realisatie en 
ontwikkeling van het verzorgingshuis Mari-
enstein. In 1983 ben ik daarvoor zelfs nog 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau.’

Brandweercommandant
‘Mijn vader was ruim voor de oorlog brand-
weercommandant. Bij ons thuis was dus het 
brandmeldpunt. Het uniform en de helm 
van vader hingen altijd aan de kapstok met 
zijn laarzen eronder. Daar kon hij zo insprin-
gen. Voor ons als kinderen was het heel 
gewoon om bij nacht en ontij de andere 
brandweermannen te gaan waarschuwen. 
Wij schreeuwden dan “brand, brand…..” Er 
was vanzelfsprekend nog geen telefoon in 
die dagen. De door twee paarden voortge-
trokken kar met brandstoomspuit ‘spoed-
de’ zich vervolgens naar de brand.’

Rond de potkachel
‘Vroeger had bijna iedereen in IJsselstein 
een bijnaam. Dat kwam omdat vanwege de 
vernoeming naar grootouders velen uit één 
familie eenzelfde voornaam hadden. Zo 
bracht men onderscheid aan met namen 
als Poesie, de Kater, de Tijger en de Muis. 
Eens deed zich het volgende grappige voor-
val voor: Poesie, de Kater en de Tijger za-
ten gezellig rond de potkachel van kapper 
van Elst op hun beurt te wachten. De deur 

ging open. Daar stond de Muis die meteen 
rechtsomkeert maakte en zeer gevat op-
merkte: “hier is het me te gevaarlijk. Ik kom 
wel een andere keer terug”.’
 
Een korenaartje was goud waard
‘Toen ik 17 jaar oud was, brak de tweede 
wereldoorlog uit. Gelukkig hoefde ik niet 
naar Duitsland om te werken. In het rijke 
bezit van een “Ausweis” werd ik aangesteld 
als tijdelijk controleur bij de boeren tijdens 
het dorsen. De boeren moesten namelijk in 
de oorlog het grootste deel van hun koren 
inleveren bij de Duitsers. Slechts een klein 
gedeelte mochten zij zelf houden. De boe-
ren waren tevreden als ik kwam omdat ik 
nogal eens wat door de vingers zag. Zo kon-
den zij meer koren voor zichzelf houden. Ik 
kreeg dan weer wat extra graan, wat melk of 
een stukje vlees van het varken. Mijn moe-
der bakte brood van het graan waarvan zij 
ook weer uitdeelde aan anderen. Ik kan me 
nog herinneren dat een moeder van een 
groot gezin regelmatig rond de tijd van het 
dorsen present was met een kussensloop 
in haar handen. Zij kwam voor de restjes 
koren. Elk korenaartje was goud waard. Ik 
matste haar en daar ging zij dan met een 
kruiwagen vol koren. In de fabriek hadden 
wij een handkar waarmee mensen uit onze 
omgeving richting Zwolle gingen om aan 
eten te komen. Dat is nu niet meer voor te 
stellen. De fabriek lag zo goed als stil tijdens 
de oorlog. Er was geen hout te krijgen, er 
was nauwelijks stroom en bovendien had-
den de Duitsers het voor het zeggen. Soms 

Zoals het was ..... Zoals het nu is                                    Foto: Gert van Leusden
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moest er zelfs in opdracht van hen gewerkt 
worden.’
 
Het bedrijf in
‘Na de bevrijding ben ik langzamerhand 
in het bedrijf gegroeid. Het moest van de 
grond af worden opgebouwd. We hebben 
zo snel mogelijk de draad weer opgepakt. 
Alles was op de bon na de oorlog, dus ook 
het hout. In eerste instantie ging ik met mijn 
oom mee naar houtverkopingen, onder 
andere in Zeeland maar ook in Frankrijk. 
Ik was zijn chauffeur. Wij waren trouwens 
één van de eersten in onze omgeving met 
een auto. In de bossen van Frankrijk keur-
den en kochten we hout onder toezicht van 
een boswachter. Er was altijd stokbrood, 
heerlijke kaas en wijn voor de lunch bij een 
houtvuur. Het was voor mij een prachtige 
tijd om mee te maken. Het gekochte hout 
werd 4 à 6 weken later per schip in IJssel-
stein aangeleverd. We zaagden in die tijd 
de bomen nog zelf. Tegenwoordig worden 
alle onderdelen voor de meubels kant en 
klaar aangeleverd. Nog steeds wordt er 
beukenhout uit Frankrijk geïmporteerd 
naar Nederland maar ook uit Duitsland. Het 
essenhout komt uit Amerika. 
Later heb ik samen met twee broers de fa-
briek overgenomen van vader Pompe. De 
beide broers zijn uit het bedrijf vertrokken 
waardoor ik in mijn eentje de leiding op me 
moest nemen. Daardoor voelde ik me vrij 
en kon ik zelf allerlei initiatieven ontplooi-
en. Ik was de jongste in het gezin en ik heb 
altijd vertrouwen gehad dat het me zou luk-
ken, in alle bescheidenheid natuurlijk. 
IJsselstein stond bekend als de meu-
belstad. Er waren wel zes verschillende 
meubelfabrieken destijds. We hadden 
zelfs overleg met elkaar over arbeidsvoor-
waarden, arbeidsloon en dergelijke.                                                                  
Tegenwoordig is “Schilte” nog het enige 
bedrijf op het gebied van houtverwerking 
in ‘de meubelstad’ IJsselstein. De meubelfa-

brieken verdwenen langzamerhand met als 
belangrijke oorzaak de toenemende onder-
linge concurrentie en later de opkomst van 
bedrijven zoals Ikea. 
Trouwens, IJsselstein werd weliswaar de 
meubelstad genoemd, maar weet je dat 
deze stad vroeger ook bekend stond als 
kersenstad? Er waren zeer veel kersen-
boomgaarden, aan de Poortdijk, de IJssel-
dijk, de Utrechtseweg, de Lage Dijk en aan 

de Zwarte Dijk. Het geluid van de ratel was 
in de kersentijd bijna overal te horen, het 
zogenaamde ‘kersen heuen’ om de spreeu-
wen te verjagen.’

Rijkdom
‘Ik noemde het al eerder, letterlijk samen 
werken is van belang. Met en voor elkaar 
actief bezig zijn en zorgen voor verbinding 
in de maatschappij, dat staat voor mij voor-
aan. Als me dat lukt, dan voel ik me de ko-
ning te rijk.’

Willemien Veldhuizen

Bep Pompe Foto: Gert van Leusden
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In de Utrechtse Waarden zijn er nog slechts 
een paar honderd hoogstamboomgaarden 
over. Het gaat meestal om appel-, peren- 
of kersenboomgaarden, die over het alge-
meen in particulier bezit zijn.
Het bestand aan hoogstamboomgaarden 
staat onder druk. Vooral het onderhoud 
laat nogal eens te wensen over. Hiervoor 
zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. 
Vaak ontbreekt het de eigenaren aan de 
specifieke kennis die voor adequaat on-
derhoud noodzakelijk is. Ook zijn eigena-
ren vaak fysiek niet (meer) in staat om het 
noodzakelijke onderhoud zelf uit te voeren. 

Ze worden ouder en hebben moeite om op 
hoogte te werken. De mogelijkheden om 
de onderhoudstaken door professionals te 
laten uitvoeren zijn om financiële redenen 
vaak beperkt. Met name ook omdat moge-
lijkheden voor onderhoudssubsidies steeds 
verder afkalven.  

Brigade
Om de verdere teloorgang een halt toe te 
roepen hebben Landschap Erfgoed Utrecht 
en de Vereniging Hoogstamfruit Groene 
Hart de handen ineen geslagen. Zij beogen 
verdere teruggang in kwantitatieve en kwa-

Hoogstambrigades
Met het loof hoog op hun stammen, het grillige patroon van hun takken, de schitterende 
bloei in het voorjaar en hun overvloedige vrucht in de zomer, vormen hoogstamboomgaar-
den een kernelement van de Utrechtse Waarden. Helaas zien we ze geleidelijk aan verdwij-
nen uit het landschap. Ze vragen om onderhoud en zonder ladder is snoeien noch oogsten 
mogelijk. Met een gezamenlijk initiatief proberen Landschap Erfgoed Utrecht en de Vereni-
ging Hoogstamfruit Groene Hart verdere krimp tegen te gaan. 

Hoogstamboomgaard in Polsbroek Foto: Vereniging Hoogstamfruit Groene Hart



28

litatieve zin tegen te gaan door:
• Het oprichten van een hoogstambriga-

de, een vrijwilligersgroep die onder be-
geleiding van een professional, het on-
derhoud van hoogstamboomgaarden 
ter hand neemt. Een dergelijke brigade 
kan op vakkundige wijze boomgaarden 
herstellen, onderhouden en behulp-
zaam zijn bij de fruitoogst. 

• Eigenaren en streekbewoners bewust 
te maken van de vele functies op het 
gebied van landschap, cultuurhistorie, 
ecologie en biodiversiteit, die hoog-
stamboomgaarden vervullen. 

 
Opleiding
Om de kwaliteit van het beheer veilig te 
stellen wordt de vrijwilligers een specifie-
ke opleiding aangeboden. Het gaat daarbij 
niet alleen om een cursus waarin de basis-
beginselen van de ecologie en het beheer 
van hoogstamfruit aan de orde komen. 
Omdat de vrijwilligers in staat moeten zijn 
om na twee jaar het onderhoud geheel 
zelfstandig ter hand te nemen, waarbij de 
kwaliteit van het onderhoud op niveau, en 
de gezondheid van de boom optimaal is, 
wordt een uitgebreide cursus aangeboden. 
Deze bestaat in het eerste jaar uit een aan-
tal theorie-avonden en praktijkdagen. De 
cursisten worden door een specialist opge-
leid. Ze ontvangen daarnaast ook een uit-
gebreide cursusmap met lesmateriaal. Ook 
in het tweede jaar, waarin de praktijk cen-
traal staat, worden de vrijwilligers begeleid 
door een professional. 
De theorie-avonden worden gehouden in de 
vergaderruimte in Polsbroek. In de directe 
omgeving liggen verschillende boomgaar-
den die kunnen dienen als oefenterrein. Ze 
kunnen gebruikt worden om praktijkkennis 
op te doen over snoei, onderhoud en aan-
plant van fruitbomen en om kennis te ma-
ken met diverse oude rassen.
Naast een cursus over het onderhoud van 
hoogstamfruitbomen wordt er ook een cur-
sus aangeboden voor het plukken van fruit.

Begeleiding
De hoogstambrigade bestaat naast vrijwilli-
gers ook uit minimaal één professional die 
de vrijwilligers begeleidt en ondersteunt 
tijdens de uitvoering van de praktische 
werkzaamheden. De bedoeling is dat de 
hoogstambrigade na afloop van het project 
in staat is om de noodzakelijke werkzaam-
heden geheel zelfstandig uit te voeren. 

Behoud
Inmiddels is de eerste groep van 24 vrijwil-
ligers gestart met de cursus. De initiatiefne-
mers mikken echter op een verbreding van 
de basis door ook een tweede groep vrij-
willigers op te leiden. Deze kunnen alsnog 
in het lopende cursusprogramma worden 
ingepast. Langs deze weg hoopt men vol-
doende potentieel te creëren om het areaal 
aan hoogstamboomgaarden in de Utrecht-
se Waarden te kunnen behouden. Een stre-
ven dat door de WBL van harte wordt on-
dersteund.

Jan Reijnders

Vrijwilligers gezocht

Lijkt het je leuk om de kunst van het 
snoeien en onderhouden van hoog-
stamboomgaarden onder de knie te 
krijgen? Wil je er mede voor zorgdra-
gen dat de hoogstamboomgaarden in 
de Utrechtse Waarden voor de toe-
komst behouden blijven?
Meld je dan aan als vrijwilliger voor 
de Hoogstambrigade bij Astrid Meijer-
Haagen, voorzitter van de Vereniging 
Hoogstamfruit Groene Hart, e-mail: 
ama.meijer-haagen@online.nl

Meer informatie over het project is te 
vinden op: 
www.hoogstamfruitgroenehart.nl
www.landschaperfgoedutrecht.nl
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Prettige Paasdagen

De redactie van de WBL Nieuwsbrief, het WBL-bestuur en de leden van de WBL-excursie-
commissie wensen u Prettige Paasdagen. Wij hopen met u op een mooi vervolg van de lente.

Foto: Miranda Spek



30

WBL-Natuurwijzer Dieren
WBL-Natuurwijzer Planten
Vouwkaart (6-vouws, geplastificeerd) of 
poster. Ledenprijs € 4,-- p.st. (winkelprijs is 
€ 5,-- p.st.) en €  7,50 per set

Biothoop Knotwilg
Poster die overzicht geeft van wat er zoal 
leeft in, om en van de knotwilg. De le-
denprijs is € 5,-- per stuk  (A3 formaat) of 
€-1,50 per stuk (A4 formaat).

Mythe van het Groene Hart
(2006) - 100 pagina’s-in kleur
Door Harm Hoogendoorn
Ledenprijs € 10,--

Dierenarts in de Lopikerwaard
(2003) - 60 pagina’s - fotoboek
Door Gé Tielens en Peter Arno Broer
Ledenprijs: € 5,--

Holland in Touw
(2002) - 120 pagina’s - 70 foto’s
Door B.R. Feis, H. Hoogendoorn en
P. Stoppelenburg
Ledenprijs: € 13,-- (winkelprijs € 15,75)

Oude Bedrijven in de Lopikerwaard
96 pagina’s - 60 foto’s
Door B.R. Feis. Deel 5 Waardenreeks
Ledenprijs: € 8,-- (winkelprijs € 10,--)

Tuinen in de Lopikerwaard
226 pagina’s - 130 foto’s
Door P.A.W. Broeders
Ledenprijs € 10,-- (winkelprijs € 15,--)

Wandelen in Oudewater
45 pagina’s
Door C.J.H. Meijerink
Ledenprijs: € 6,25 (winkelprijs € 7,50)

Routekaart Lopikerwaard (€ 0,50)

Willem van Bezooyen, de laatste machi-
nist van het gemaal ‘De Batauwe’.
(2006) - 52 pagina’s. Cultuurhistorisch en 
persoonlijk verslag van de bemaling in de 
polder ‘Batuwe’ Lopikerkapel. Met foto’s 
en oud kaartmateriaal. Door Lydia Blom. 
€ 10,-- Ook te verkrijgen via Lydia BLom: 
Lydia@lopikerkapel.org

Genoemde uitgaven zijn af te halen bij:
• Het WBL secretariaat, Herman Boone-
kamp, Lekdijk West 8 te Lopik, tel. 0348-
553632.
• Eise Jongsma, Frankrijkstraat 156, IJssel-
stein, tel. 030-6874217.

WBL uitgaven

Contributie/Donatie 2015 

Sinds 1 januari 2014 heeft WBL de ANBI 
status. Dat betekent dat u uw contribu-
tie/donatie voortaan van de belasting 
kunt aftrekken. Dit kan als ‘gewone gift’ 
of als ‘periodieke gift. Voor de gewone 
gift geldt een onder- en bovengrens. 
De periodieke gift heeft dit nadeel niet. 
Deze variant vergt wel dat een schen-
kingsovereenkomst wordt gesloten met 
de WBL. Een standaard onderhandse 
schenkingsovereenkomst kunt u down-
loaden van de website van de belasting-
dienst:  www.belastingdienst.nl 
U kunt daar ook meer informatie vinden 
over de te volgen procedure.  
 
Contributies/Donaties kunnen ge-
stort worden op ING bankrekening:                 
NL39INGB0001053029 ten name van: 
‘Penn. Stichting WBL’. Graag wel met 
opgave van uw naam en adres. Dat be-
spaart ons veel onnodig zoekwerk.

Dank voor uw medewerking.
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WBL Nieuwsbrief
Is een uitgave van de Stichting WBL: Werk-
groep Behoud Lopikerwaard. 
De stichting is ingeschreven in het stichtin-
genregister K.v.K. onder nr. 41179802.

Bestuur WBL
Voorzitter: Wim Boesten
Secretaris: Herman Boonekamp
Penningmeester: Theo Hattink
Tweede penningmeester: Eise Jongsma
Leo van den Berg
Wim van der Putten
Jan Reijnders

Secretariaat WBL
H.A.L. Boonekamp
Lekdijk West 8
3411 MT Lopik
Telefoon 0348 553632
halboonekamp@hetnet.nl

Redactie Nieuwsbrief
Kopij en info aan:
Redactie WBL
Koperwiekweg 19
3403 ZT IJsselstein
06 19674710
Redactie.WBL@gmail.com

Samenstelling redactieteam
Yvet Boele
Eise Jongsma
Wim van der Putten
Jan Reijnders (hoofdredactie)
Miranda Spek

Vormgeving Nieuwsbrief
Theo Hattink (correctie)
Jan Reijnders (vormgeving en opmaak)

Excursiecommissie
Ingeborg Geensen
Piet Mulder
Ruud Vringer

Fotografie en illustraties
Anti Vaccine Society, Archief Bep Pompe, 
Herman Boonekamp, Peter Bot, Steeve van 
Esveldt, Gemeente IJsselstein, Charles Hod-
ges, Eise Jongsma, Kees de Leeuw, Gert van 
Leusden, Wim van der Putten, John Rap-
hael Smith, Jan Reijnders, Miranda Spek, 
Vereniging Hoogstamfruit Groene Hart, Vo-
gelbescherming Nederland. 
© Copyright berust bij betreffende foto-
graaf of illustrator en de WBL

WBL lid/donateurschap
WBL leden/donateurs dragen minimaal 
€ 15,-- per persoon of € 20,-- per gezin 
(één woonadres) bij. Het contributiejaar 
loopt van januari tot en met december. U 
kunt uw bijdrage overmaken op bankreke-
ning NL39INGB0001053029, ten name van 
‘Penn. Stichting WBL’. Graag onder vermel-
ding van uw naam en adres.
Indien u zelf uw bijdrage aan het begin van 
het jaar overmaakt dan bespaart dit ons 
kosten.
 
Leden/donateurs ontvangen drie keer per 
jaar de WBL Nieuwsbrief, uitnodigingen 
voor lezingen / excursies en korting op di-
verse uitgaven van de WBL.
Opzegging van het lid/donateurschap graag 
melden vóór 1 november van het lopende 
jaar. Schriftelijk bij het WBL-secretariaat.

De volgende WBL Nieuwsbrief verschijnt 
eind augustus 2015. Kopij, maximaal 2 pa-
gina’s in Word (incl. afbeeldingen als los 
jpg-bestand bij te leveren), vóór 27 juli 
2015 naar: Redactie.WBL@gmail.com

WBL op internet
Site:      www.wbl-web.nl  
E-mail:  wblweb@gmail.com

Colofon

Gedrukt bij Drukkerij
van Midden, Benschop
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