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drukt  

het WBL Magazine 

Sportschool voor vrouwen en voor 
mannen 

 

GROEPSLES BBB 
(billen, buik, benen) 

 

BELLY ATTACK 
 (snel afvallen) 

 

BETTER BELLY 
(verlies van 1 tot 2 kledingmaten 

binnen 4 weken) 

 
Sportiviteit, gerichte trainingen, persoonlijke 

begeleiding, voeding, leefstijl maar ook 
gezelligheid en een uitstekende en 

ongedwongen sfeer. 

 

info@she’sfit.nl ● 06 - 46 63 49 79 
Oranje Nassaustraat 31 (DorpshuisXXL) ● Benschop  

Mandwerk op maatMandwerk op maatMandwerk op maat   
Alle soorten stoelenmatten Alle soorten stoelenmatten Alle soorten stoelenmatten    
HoutHoutHout---en Picknickmandenen Picknickmandenen Picknickmanden   

Verassend veel decoVerassend veel decoVerassend veel deco---artikelenartikelenartikelen   
Landelijk houten meubelenLandelijk houten meubelenLandelijk houten meubelen   

Mandenmakerij de Broedkorf 
Het Statenland 3, Oudewater, 0348-562396 

OPEN :  
Woe 9.30-12.30 u 
Vrij 9.30-16.00 u 
Zat 9.30-12.30 u 

LANDWINKEL DE FRUITWAARD 
Oudeslootseweg 3, 3411 MP Jaarsveld  

tel: (0348) 55 38 38          www.fruitwaard.nl 
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Tineke Honkoop stelt zich voor 

Van de redactietafel 

“Nomen est omen” is een Latijnse 
uitdrukking met de betekenis: de 
naam is een voorteken. 
De Romeinen waren van mening dat 
iemands naam iets zegt over zijn of 
haar lot. De zegswijze is afkomstig 
uit een toneelstuk van de 
komediedichter Plautus.  
Mijn naam is Tineke Honkoop en ik 
ben per augustus redacteur van het 
WBL Magazine. Honkoop of 
Hoenkoop is een  voormalige 
gemeente en buurtschap en maakt 
nu deel uit van de gemeente 
Oudewater. Mijn voorouders waren 
dus al ingezetenen van de 
Lopikerwaard. Toen ik 24 jaar 
geleden vanuit Gouda in de 
Lopikerwaard neerstreek, voelde ik 
mij gelijk thuis in dit oude weidse 
cultuurlandschap. Mijn netwerk heb 
ik via mijn werk bij diverse kranten 
en later bij het Groene Hart Bureau 
voor Toerisme opgebouwd. Ik wil 
proberen om de uitstraling van de 

WBL levendig en fris te houden maar 
scherp daar waar het moet!  Dat 
doe ik niet alleen natuurlijk maar 
samen met veel enthousiaste 
mensen die de Lopikerwaard een 
GROEN hart toe dragen. Ik wens u 
allen veel leesplezier! 
 
Tineke Honkoop, redacteur. 

Voor u ligt een extra dik nummer. 
De uitgave in augustus is door de 
wisseling van de redactie niet 
verschenen. Daarom had u wat 
extra te lezen tegoed. Allereerst ziet 
u de nieuwe opmaak van deze 
uitgave. De WBL viert volgend jaar 
haar 40 jarig bestaan. Daar hoort 
een nieuw en fris jasje bij. 
In deze editie een interessant 
verhaal over de bloedluis. In 
augustus werden we in Nederland  
opgeschrikt door het Fipronil 
schandaal. Wim van de Putten legt 
ons uit wat de bloedluis bij kippen 
doet. Nieuwe inwoners zien soms 
haarscherpe details, details die ons 
niet meer opvallen. Willem Scholte 
kwam in 2014 in de Lopikerwaard 

wonen. Hij zag de loop van de 
Lopikerwetering en dacht er het 
zijne van... 
De wieg van Jolanda Reijm en die 
van haar familie stond juist wel in de 
Lopikerwaard. Zij is door haar 
familiegeschiedenis gebonden aan 
Lopik. Het café De Manebrug heeft 
een rijke geschiedenis. Zij heeft die 
voor ons op papier gezet. Tot slot 
een mensenverhaal van Willemien 
Veldhuizen. Zij is meegelopen met 
Huug Hagoort.  
De schaapsherder die nu werkt met 
zijn “team” in de Lopikerwaard. Hij 
en zijn schapen zorgen voor meer 
biodiversiteit in het landschap. Een 
oud beroep maar nog steeds 
zichtbaar.  
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Op de voorkant van deze uitgave 
staat niet langer WBL Nieuwsbrief. 
Gekozen is om de uitgave met 
ingang van dit nummer als WBL 
Magazine door het leven te laten 
gaan. Waarom, vraagt u zich 
wellicht af. Wij denken dat  de naam 
“magazine” meer recht doet aan het 
blad in deze verschijningsvorm. 
Bovendien wordt de benaming 
“nieuwsbrief” tegenwoordig meer 
en meer in verband gebracht met 
internet en met per email 
verstuurde (regelmatige) 

publicaties, over het algemeen over 
één thema. Deze WBL uitgave is 
meer een verzameling 
mededelingen voor de leden/
donateurs en, naar wij hopen, 
lezenswaardige artikelen  over die 
zaken (de natuur-, landschaps- en 
cultuur-historische waarden in de 
Lopikerwaard, in samenhang met de 
leefomgeving) waar de WBL zich op 
richt en mee bezig houdt. Meer een 
blad, een tijdschrift, een periodiek, 
dan een nieuwsbrief in de huidige 
betekenis. Vandaar dus….. 

What’s in a name 

Van Nieuwsbrief naar Magazine 

De Stichting WBL heeft 
als doel: het behoud en 
de versterking van het 
eigen karakter van de 
Lopikerwaard en naaste 
omgeving: te weten de 
natuur-, landschaps- en 
cultuur-historische 
waarden in samenhang 
met de leefomgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betekenissen van 
“Magazine”  uit 
mijnwoordenboek.nl  
 
Bericht  
Blad  
Lectuur  
Maandblad  
Magazijn  
Naam van tijdschriften  
Opinieblad  
Periodiek  
Persorgaan  
Populair tijdschrift  
Tijdschrift  
Tijdspieg  
Tv-programma  
Weekblad  
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door Wim Boesten, 
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In een eerder bulletin heb 
ik geschreven over de bouwplannen 
van de gemeente Utrecht in de 
Polder Rijnenburg. Op zich  geen 
nare  plannen, veel oog voor de 
natuur, met aandacht voor water-
recreatie, een sloepennetwerk etc. 
maar toch? Je gaat bouwen op het 

kruispunt van de A12 en A2 met alle 
hinder van lawaai en fijnstof.  
Niet de meest ideale locatie dus om 
te wonen. Nu heeft de huidige 
wethouder Lot van Hooijdonk een 
plan ontwikkeld om voorlopig, dat 
wil zeggen de komende 15 jaar hier 
in dit gebied een energieland-
schap te ontwikkelen. Utrecht 
streeft er naar om in 2030 klimaat-
neutraal te zijn! Daarnaast ligt er bij 
de provincie ook nog een 
substantiële opgave voor energie-
neutrale maatregelen en is men 
naarstig op zoek naar locaties voor 
het plaatsen van windmolens.  
Maar….elke keer als het om locaties 
voor windmolens gaat lopen de 
mensen te hoop en komen ze in 
verzet. Ook hier. Misschien, zoals ik 
tijdens een werkbezoek met NMU 
aan Rijnenburg stelde, moeten we 
niet alleen de lasten verdelen maar 
ook de lusten: laat mensen en 
buurtbewoners die hinder 
ondervinden, ook profiteren van dit 

soort initiatieven door bijvoorbeeld 
korting op hun energietarieven.  De 
polders Rijnenburg en Reyerscop  
zijn ruim duizend hectare; waar de 
bewoners van Nieuwegein de 
molens van 150 meter liefst zo dicht 
mogelijk richting Montfoort en/ of 
De Meern willen, is het toch het 
meest logisch ze zo dicht mogelijk 
bij de snelweg te plaatsen. Het 
wordt nog een ingewikkeld proces, 
er is natuurlijk medewerking nodig 
van de grondeigenaren, in dit geval 
niet alleen boeren maar ook 
beleggers en projectontwikkelaars 
die de grond kochten in verband 
met de geplande woningbouw.  
 
Dan wordt er ook nog gesproken 
over drijvende zonnepanelen op 
de Nedereindse Plas, maar de 
Nedereindse Plas ontwikkelt 
zich langzamerhand als een 
magneet voor vogels, vooral in de 
winter. Zou het een compromis 
zijn om slechts een van de plassen 
te gebruiken voor zonnepanelen? En 
de ander te reserveren voor de 
vogels? 
 
Niet overal is verzet tegen 
windmolens.  
In de gemeente Lopik is mede op 
initiatief van de NMU recent een 
bewonersinitiatief ontstaan: 
‘Duurzaam Lopikerwaard’. De 
initiatiefnemers hiervan willen aan 
de slag met verduurzaming van de 
gemeente.  
Dit willen ze doen door in te zetten 
op drie onderwerpen: 
bewustwording, zonne-energie en 
windenergie. Zij zullen dus serieus 
gaan kijken naar de mogelijkheden 
voor windenergie in de gemeente,  

Even bijpraten 

Van de voorzitter 
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Emailadressen leden/donateurs 
Van een groot deel van onze leden/donateurs ontbreekt een emailadres in 
de administratie. Wij komen graag toch in het bezit van uw emailadres want 
daarmee kunnen we je digitaal berichten en daarmee kosten besparen. Doe 
het nu gelijk dus even. Geef s.v.p. je emailadres door aan: 
penningmeester@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl  

waarbij uitgangspunt is dat ook de 
lusten in de gemeenschap van Lopik 
terecht komen.  
Ik heb van Eneco de volgende 
toelichting gekregen:   
Windpark Lopik bestaat uit drie 
windmolens en is in 2007 geopend. 
Samen leveren deze windmolens 
voldoende windstroom voor ruim 
4.000 huishoudens. Het windpark 
ligt bij het industrieterrein De 
Copen in Lopik. Eneco Wind en de 
gemeente Lopik hebben sinds de 
ontwikkeling en komst van het 
windpark Lopik regelmatig contact 
met elkaar. Het is de verwachting 
dat deze windmolens zeker tot 2021 
blijven draaien, en waarschijnlijk 
nog wel langer. Windpark Lopik 
is nog gebouwd met een 10 jarige 
subsidie. Momenteel draaien 
de windmolens dus zonder subsidie.  
 
Omdat dit naar volle tevredenheid 
gebeurt, verwacht Eneco niet dat 
deze windmolens op korte termijn 
vervangen gaan worden. Dit hangt 
ook samen met de lange 
doorlooptijd voor een ontwikkel-
proces: bij een gemiddeld windpark 
duurt het 8 jaar voordat het 
ontwikkeld is. Op termijn zou Eneco 
wel graag modernere windmolens 
willen plaatsen. De oude turbines 
zullen dan waarschijnlijk een 
tweede leven krijgen in een ander 
land. Nieuwe windparken krijgen 
een subsidie van 15 jaar.  
De levensduur van een windpark is 
20 jaar, maar 25 jaar haalt een 
windmolen bij goed onderhoud 
zeker.  

De energietransitie in Nederland 
gaat nog niet hard genoeg. De 
provincie Utrecht heeft moeite om 
haar duurzaamheidsdoelstellingen 
gerealiseerd te krijgen. Vanuit dit 
perspectief is de gemeente Lopik 
een interessante locatie om de 
mogelijkheden voor 
duurzame energie 
te verkennen.  
 
Eneco 
is benieuwd of er 
ruimte is voor het 
ontwikkelen van 
een toekomstig 
windpark dat meer 
duurzame energie 
opwekt, door 
hogere windmolens of het aantal 
windmolens te vergroten. Dit zijn 
ontwikkelingen met impact.  
Eneco hecht er aan om te weten 
hoe duurzame energie in Lopik leeft. 
Vanuit de Omgevingswet, die in 
2019 in werking treedt, zal de 
gemeente de gebiedsregisseur zijn 
die middels procesparticipatie 
belangen in kaart brengt en keuzes 
maakt voor de invulling van een 
gebied. Zij wil samen met de 
gemeente, bewoners en bedrijven 
een verkenning starten over de 
mogelijkheden rondom het huidige 
windpark Lopik.  
 
Een lokale energiecoöperatie kan de 
ideale partner zijn om gezamenlijk 
het windpark te ontwikkelen.  
 
Namens de WBL wens ik dit 
bewoners-initiatief veel succes toe. 

 

 
 
 
 
 
 

Impressie van de geplande 
bouw in Rijnenburg 
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Van: Rijksoverheid.nl (aug. 2017) 
 

Jaarlijks +20 miljoen voor 
agrarisch natuurbeheer  

Voormalig staatssecretaris 
Martijn van Dam van 

Economische Zaken 
stelde jaarlijks 

20 miljoen 
euro extra beschikbaar 

voor agrarisch natuurbeheer.  
Het extra geld is bedoeld voor 

versterking van de biodiversiteit 
en het behoud van weide- en 

akkervogels in landbouwgebieden.  
Uit: Nu.nl (16 oktober 2017) 
 

Minister Schultz:  
‘Latere invoeringsdatum 
Omgevingswet’  
De nieuwe wet waarmee de 
regelgeving rond ruimtelijke 
ordening en leefomgeving moet 

worden vereenvoudigd 
(Omgevingswet), moet in 2021 van 
kracht worden. De nieuwe planning 
is door minister Melanie Schultz 
(Infrastructuur en Milieu) aan de 
Tweede Kamer gemeld. 
Oorspronkelijk moest de wet in 
2018 in werking treden. Die datum 
is later opgeschoven naar 2019, 
maar ook dat bleek niet haalbaar.  
De bewindsvrouw waarschuwt 
alvast dat ook 2021 nog geen 
zekerheid is. Ze wijst erop dat ze 
afhankelijk is van advies- en 
toetsprocedures. 
De Omgevingswet is een enorme 
klus. Met de wetsvoorstel worden 
26 wetten ineengeschoven en het is 
de grootste wetswijziging sinds 
1848. De Omgevingswet moet er 
voor zorgen dat er minder 
vergunningen nodig zijn.  Ook 
moeten burgers en bedrijven sneller 
een vergunning kunnen krijgen. 

Uit de media 

Gelezen wat anderen schreven 

In de rubriek “Uit de media” 
neemt de redactie van het 
WBL Magazine berichten 
over het gebied uit de 
media op die u mogelijk 
heeft gemist en die we 
interessant genoeg en van 
belang achten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schiphol wil groeien zonder schade voor 
het Groene Hart                                 Bron: RTV Utrecht 

Schiphol wil verder uitbreiden maar 
dat mag niet ten koste gaan van het 
Groene Hart. Dat laat de luchthaven 
weten als reactie op de campagne 
‘Geef stilte een stem’ die in 
augustus jl. gelanceerd is door zeven 
gemeenten. De Ronde Venen, 
Stichtse Vecht, Woerden, Alphen 
aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, 
Gouda en Nieuwkoop maken zich 
zorgen om de groei van Schiphol.  Ze 
vrezen vooral de toename van 
geluidsoverlast en ze zijn bang voor 
milieuschade in het natuurrijke 
gebied. De luchthaven snapt de 
zorgen, maar zegt het Groene Hart 

niet te vergeten in de 
uitbreidingsplannen. “Tot en met 
2020 is er een plafond van 500.000 
vliegbewegingen.  
Schiphol wil dat er voor de periode 
daarna voor iedereen winst is. Dus 
niet inleveren van een partij ten 
koste van de andere. Dat moet het 
uitgangspunt zijn”, aldus 
persvoorlichter Madelon van der 
Hof. Schiphol wil dat na 2020 het 
aantal vluchten met 1,5 à 2,2 
procent per jaar toeneemt.  
Dat zou betekenen dat er tegen 
2030 een maximum van 600.000 
vliegtuigen over het gebied vliegen. 

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1596968/klachten-over-laagvliegende-vliegtuigen-boven-oudewater.html
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Heel  veel voedsel wordt al 
tientallen jaren op grote schaal over 
deze aarde verbouwd en verkregen. 
Niet meer het kleine akkertje of 
moestuin dicht bij huis, deze zijn 
vaak al vervangen door 
sierbestrating of gewone 
stoeptegels en een enkele keer door 
een onderhoudsvriendelijke 
siertuin. Geen gedoe meer met 
wekelijkse spit- en 
onkruidbestrijdingswerkzaamheden.  
Ook het met etensresten gemeste 
varken achter in het schuurtje heeft 
allang het veld moeten ruimen. Ook 
te veel gedoe en dan ook nog 
stankoverlast en waarom zou je 
eigenlijk al die moeite doen. De 
rondscharrelende kip kan soms nog 
net, maar zeker niet in onze 
gecultiveerde Vinex wijken. Wie zou 
ook tijdens al die verre vakanties op 
deze dieren moeten passen? 
 
We hebben zodoende vooral in het 
westen onze voedselvoorziening 
voor een groot gedeelte uit handen 
gegeven. Grootschalig en vaak niet 
eens in onze directe omgeving en 
soms verspreid over al onze 
continenten. De producent van al 
dit voedsel heeft meestal geen 
enkele directe binding met de 
gebruiker. Winst maken en 
overleven zijn voor hem of haar dan 
ook de belangrijkste criteria. De 
winstmarges zijn door enorme 
concurrentie vaak klein en moet de 
producent het door grote aantallen 
toch nog proberen rendabel te 
maken. Zoveel mogelijk en 
maximale aantallen op een vaak 
beperkt oppervlak en kunstmatige 
omstandigheden. 
Het gevolg hiervan is altijd een 

enorme infectiedruk van ziektes, of 
het nu om planten of dieren gaat. 
Om hiermee om te kunnen gaan 
vereist dit weer veel kennis over al 
die bedreigende ziektes maar ook 
over de intensieve bestrijding 
daarvan. 
 
De Legkip 
Wanneer onze moderne legkip 
haar eerste ei op een leeftijd van 
een half jaar gaat leggen is deze 
al 20 keer geënt tegen allerlei 
gevaarlijke kippenziektes. 
Zonder al deze entingen en 
allerlei medicijnen zou deze 
intensieve legkippenhouderij 
niet mogelijk zijn. Als dit 
financieel en technisch mogelijk 
is mag dat ook geen 
belemmering zijn, onze kinderen 
worden ook vaak en op grote 
schaal door middel van enten 
beschermd tegen allerlei 
verschrikkelijke ziektes.  
Wij willen natuurlijk niet dat het 
vlees, melk of eieren resten van 
geneesmiddelen bevat en dat is 
echter steeds weer een groot 
gevaar. In Nederland wordt dit 
allemaal streng gecontroleerd maar 
er zal altijd wel weer wat doorheen 
glippen. Kijk maar eens naar het 
doping gebruik in de sport en hoe 
moeilijk dat is om uit te bannen.  
 
En  is al dat geïmporteerde voedsel 
in die betreffende landen wel 
afdoende onderzocht, zijn er voor 
alle gebruikte chemicaliën en 
medicijnen wel testen ontwikkeld 
die dat kunnen aantonen? Gelukkig 
wordt dat geïmporteerde voedsel in 
Nederland ook nog gecontroleerd 
maar dan wel steekproefsgewijs. 

De dierenarts meldt: 

Bloedluis bij kippen 

door Wim van der Putten, 
dierenarts en bestuurslid 
WBL 

In tegenstelling tot wat de 
naam suggereert wordt de 
aandoening ‘bloedluis’ 
veroorzaakt door een mijt. 
Deze kleine 8-potige parasiet 
kan daarom beter 
‘rode  bloedmijt’ genoemd 
worden. De mijt komt veel 
voor bij zowel bedrijfsmatig 
gehouden als hobbykippen.  
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“Ook al is zo klein, zij 
beschikt wel over een 
ademhaling, 
spijsvertering en 
voortplantingssystee
m. Zij is in staat om 
kippenbloed 
grootschalig om te 
zetten in tientallen 
eitjes waar weer 
nieuwe mijten uit 
ontstaan.”   
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Om toch verontreiniging met niet 
gewenste chemische stoffen in ons 
voedselpakket te voorkomen is de 
beste oplossing om de noodzaak tot 
gebruik ervan uit te sluiten. Wat we 
ook controleren steeds komt er toch 
weer een verontreiniging boven 
water. Helaas meestal pas lang 
achteraf en bij hele grote 
misstanden. Er zullen ook nog eens 
altijd mensen blijven die kost wat 
kost ergens hun voordeel proberen 
te behalen. 
 
Grootschaligheid 
Dit hoeft niet per definitie tot 
ellende te leiden. Parijs telt 10 
miljoen inwoners en veel toeristen 
gaan er graag heen en voelen zich er 
desondanks prima op hun gemak. 
Dit geld ook voor vele ander grote 
steden en trekken soms veel meer 
gasten en toeristen dan rustige 
dorpjes met veel gezonde natuur en 
frisse lucht. Grootschaligheid in de 
voedselproductie is vooral mogelijk 
geworden dankzij automatisering, 
mechanisering en robotisering.  
 
Allemaal technische 
verworvenheden waar we dan ook 
dankbaar gebruik van maken. Niets 
mis mee en zodoende blijft er veel 
tijd over voor allerlei andere 
noodzakelijke bezigheden en blijven 
er veel mensen beschikbaar om 
wetenschap en techniek op een nog 
hoger plan te brengen. Het moet 
natuurlijk niet ten koste gaan van de 
noodzakelijke leefomstandigheden 
voor mens en dier met natuur, zon, 
wind en regen. Alles wat onnodige 
stress kan veroorzaken dat ook weer 
ziekmakend kan gaan werken, moet 
zoveel mogelijk vermeden worden. 
 
Dat het allemaal mis kan gaan en 
men naar middelen moet gaan 
grijpen die eigenlijk niet passen in 
een verantwoorde voedselveiligheid 

is de afgelopen tijd weer eens 
duidelijk gebleken. Vooral de 
massaliteit van dergelijke 
verstoringen komen bedreigend 
over.  
 
Rode Bloedluis  
Zij komt wereldwijd voor en in 
Europa zijn minstens 80% van 
kippenlegbedrijven ermee besmet. 
De rode bloedluis is geen luis maar 
een mijt en niet rood maar grijs met 
een lichaamslengte van minder dan 
een millimeter, dus amper met het 
blote oog zichtbaar. Zij krijgt haar 
rode kleur pas wanneer deze zich 
vol gezogen heeft met bloed van de 
kip of andere gastheer/vrouw ook 
de mens. De officiële naam in 
Nederland is Vogelmijt en de 
wetenschappelijke is Dermanyssus 
gallinae. Een luis heeft 6 pootjes en 
een mijt heeft er 8. Zij behoort tot 
de spinachtigen. Of het nu een luis 
of een mijt is maakt ook niet zoveel 
uit.  
Dat een dergelijk minuscuul beestje 
tot zoveel in staat is roept 
bewondering op.  
 
Ook al is zo klein, zij beschikt wel 
over een ademhaling, spijsvertering 
en voortplantingssysteem. Zij is in 
staat om kippenbloed grootschalig 
om te zetten in tientallen eitjes 
waar weer nieuwe mijten uit 
ontstaan. Zij huisvest  een klein 
ingenieus biologisch microfabriekje.  
 
Zij bezit ook meerdere sensoren om 
een kip te kunnen opsporen en 
moet dan ook nog eens tegen de 
poten omhoog klimmen en een plek 
kunnen vinden om bloed te gaan 
zuigen tot wel 15 maal haar eigen 
lichaamsgewichtgewicht.  
Zij is lichtschuw ,dus als het licht 
wordt zal zij de kip weer verlaten en 
een geschikt plekje gaan zoeken om 
haar eitjes te kunnen baren.  
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Bij dat zoeken kan zij grote 
afstanden afleggen en zo zal de rode 
bloedluis zich snel over het gehele 
bedrijf verspreiden. Zoals teken, 
muggen en luizen overbrengers zijn 
van allerlei gevaarlijke bacteriële, 
virale en protozoaire ziektes, geldt 
dat ook voor de rode bloedluis. Het 
is bekend dat zij de overbrengster 
kan zijn van Pseudo Vogelpest en 
Vogel cholera. Maar er zullen er vast 
nog wel meer zijn. 
 
Heeft dat Rode Bloedluisvrouwtje, 
dat 3 maal de omvang van een 
mannetje heeft, zich volgezogen 
met bloed dan gaat zij daarna 
enkele dagen eitjes leggen ongeveer 
6 eitjes per dag gedurende 4 dagen. 
Dan komt zij weer uit haar 
schuilplaats en gaat weer een kip  
opzoeken om bloed te zuigen en dat 
gaat zo weken achter elkaar. Na een 
week kunnen uit deze eitjes zich al 
weer volwassen bloedluizen 
ontwikkeld hebben, die ook weer 
eitjes gaan leggen.  
 
Zo heeft Wood nagegaan dat een 
bloedluisvrouwtje binnen 8 weken 
voor 1600-2600 nakomelingen kan 
zorgen dus inclusief kinderen, 
kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Zodoende heb 
je binnen de korst mogelijke tijd 
miljarden van die waardeloze 
parasieten. Nu komt er niet direct 
een volwassen luis uit het eitje maar 
een minuscule larve die later ook 
bloed moet zuigen om zich tot een 
volwassen luis te kunnen 
ontwikkelen. Er wordt dus op grote 
schaal bloed gezogen meestal in de 
nacht en soms kan de boer de 
kippen horen gillen. Wordt het weer 
licht dan trekken de luizen zich weer 
massaal terug in kieren en speten 
om na 3 a 4 nachten weer toe te 
slaan. Dus een bloedluis hoeft niet 
elke nacht op stap te gaan om een 

bloedmaaltijd te verorberen. Ook 
het mannetje zuigt bloed maar 
slechts een fractie van het vrouwtje. 
 Zowel voor de kip als de boer een 
ware ramp. Voor de kip die 
afschuwelijke jeuk, bloedverlies en 
soms sterfte. Voor de boer het 
lijden van zijn dieren en 
daarbovenop de financiële schade 
die hij heeft. 
Wat moet het een feest geweest 
zijn voor die twee boerenjongens 
van het stalreinigingsbedrijf 
Chickfriend om zowel de kippen als 
de boer van al die ellende te kunnen 
verlossen. Het nieuwe middel 
werkte niet  voor een paar dagen 
maar het beschermde al die 
gemartelde kippen ook nog eens  
voor een vol jaar. Daarna zijn de 
kippen toch uitgelegd en worden ze 
afgevoerd als soepkip en kan de 
kippenschuur schoongemaakt en 
ontsmet worden met heftige 
middelen waar de bloedluis door 
wordt gedood. 
 Onze huidige legkippen blijven 
gedurende een periode van ruim 
een jaar leggen voordat ze 
afgevoerd worden. Maar in die 14 
maanden dat ze op het bedrijf zijn, 
leggen ze ook bijna elke dag een ei. 
Er is geen vogel op de wereld die 
dat zo lang kan volhouden. 
Legkippen komen op een 
legkippenbedrijf pas aan op een 
leeftijd van een half jaar en dat is 
ook het moment dat ze gaan leggen. 
Dus de pubertijdsperiode van de 
kippen zit er dan op.  
 
Elke tak in de legkippenwereld heeft 
zich gespecialiseerd in een bepaald 
onderdeel. Speciale legbedrijven die 
de broedeieren produceren waar de 
broederij de kuikens uit broedt, 
bedrijven die de kuikens groot 
brengen tot ze eieren gaan leggen 
en de legbedrijven die voor onze 
ontbijt- en taarteitjes zorgen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Zo heeft Wood 
nagegaan dat een 
bloedluisvrouwtje 
binnen 8 weken voor 
1600-2600 
nakomelingen kan 
zorgen dus inclusief 
kinderen, klein-
kinderen en achter-
kleinkinderen.” 
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“Er zouden 6 
Filippijnen geweest 
zijn die zelfmoord 
wilden plegen en een 
fles Fipronil 
opdronken.”  
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Je kunt de stal nog zo goed 
schoonmaken, er zullen altijd wel 
enkele bloedluizen overleven en dan 
begint bij een volgende legronde de 
ellende weer opnieuw. Om de lege 
kippenschuur zo goed en 
gespecialiseerd mogelijk schoon te 
maken en daarna te ontsmetten, 
huren boeren daar soms speciale 
schoonmaakbedrijven voor in. 
Formaline, stoom en van alles wordt 
uit de kast gehaald om toch die 
laatste ziekteverwekker om het 
leven te brengen. Er zitten dan geen 
kippen in de schuur dus nu kan de 
boer terug slaan. 
 
Fipronil 
Het is de vraag of die jongens van 
Chickfriend  precies geweten 
hebben wat er in het wondermiddel 
zat. Zij kregen het weer van een 
nota bene gecertificeerde 
leverancier uit België en die mengde 
er de laatste tijd gewoon wat 
Fipronil doorheen. Deze stof werd 
en wordt nog steeds volop gebruikt 
in de vlooien en tekenbestijding bij 
onze huisdieren. Het wordt nota 
bene bij de hond en kat ook nog 
eens op de huid aangebracht en  die 
wordt daarna weer door de 
kinderen geknuffeld.  
 
De dierenarts sprayt het bij ernstige 
vlooienbesmettingen bij hond en 
kat er persoonlijk op, zo veilig zou 
dit middel voor de mens zijn. Nooit 
problemen opgeleverd en waarom 
dan niet gebruiken  bij de kippen. 
Ook als die jongens van Chickfriend 
wel geweten hadden dat er wat van 
dat fipronil door hun aromatische 
met etherische oliën verrijkte spray 
gemengd was, had dat vast geen 
bezorgdheid opgeroepen. 
 
Nu bleek het dus toch in het ei te 
zitten. Niet ontdekt door de grote 
controle organisaties van de 

overheid maardoor  een grote 
Belgische pluimveehouder die zijn 
eieren had laten controleren. Deze 
heeft de Belgische Voedsel 
autoriteit gewaarschuwd en deze 
vervolgens de Nederlandse NVWA 
(Nederlandse Voedsel en Waren 
Autoriteit).  Zij moesten wel actie 
ondernemen want in de wet staat 
dat er geen pesticiden in ons 
voedsel mogen zitten die de 
toelaatbare grens overschrijden. En 
deze grens is zeer en zeer laag en 
veilig. Proefratten kregen het 
Fipronil twee jaar in hun voedsel in 
een dosis dat ze er net niet ziek van 
werden.  
 
Deze dosis werd dan nog eens door 
100 gedeeld en dat mag er dan in 
een ei zitten…minder dan 0,0002 
milligram. Dat is bijna niets. Volgens 
de Professor Katan gelijk aan een 
druppel rode wijn. Deze professor 
vindt het allemaal overdreven. Er 
zijn gifstoffen die van nature in ons 
voedsel zitten en in een veel hogere 
concentratie en helemaal geen 
kwaad doen. Uiteindelijk is alles 
giftig als je er teveel van binnen 
krijgt.  Ons lichaam heeft een enorm 
en gespecialiseerd  ontgiftigings-
vermogen, dus we moeten ons ook 
niet te snel zorgen maken.  
 
Er zouden 6 Filippijnen geweest zijn 
die zelfmoord wilden plegen en een 
fles Fipronil opdronken. Na vier 
dagen werden ze weer uit het 
ziekenhuis ontslagen, zonder 
restverschijnselen. 
Fipronil is in 1993 via Bayer op de 
markt gekomen. Het wordt gebruikt 
als pesticide/insecticide in de land 
en tuinbouw maar ook bij onze 
huisdieren om ze van de vlooien, 
mijten, teken en luizen te ontdoen. 
Het doodt insecten door in te 
grijpen in de hersens van die 
insecten.  
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Fipronil blokkeert daar de 
prikkelgeleiding, insecten raken 
daardoor in kramp en gaan dood.  
 
De mens en veel dieren uit het 
gewervelde dierenrijk zijn praktisch 
niet gevoelig voor deze stof! Maar 
bijen, vissen en sommige vogels 
weer wel. Eenden weer niet, maar 
spray je een konijn met vlooien met 
Fipronil dan krijgt het konijn 
dezelfde verschijnselen als die 
insecten en sterft dit konijn 2 dagen 
later met hevige krampen. Dus die 
enorme veiligheid van Fipronil is dus 
ook relatief want het blokkeert een 
belangrijke stof (GABA) in de 
hersens en deze stof komt toch ook 
in onze hersens voor. GABA is 
eigenlijk de rem in onze hersens en 
zonder rem gaat het meestal niet 
goed. Wat voor de een totaal niet 
giftig is kan voor een ander mens 
dat weer wel zijn. Er zijn honden die 
van een bepaald medicijn beter 
worden terwijl er een andere hond 
aan dood gaat. Geef je de kat een 
Paracetamol dan is de kans groot 
dat ze dat niet overleeft terwijl wij 
er massaal gebruik van maken. Het 
heeft allemaal met het ontgiften te 
maken in ons lichaam, een complex 
van systemen dat soms bij de een 
beter werkt dan bij de ander. Soms 
zelfs erfelijk bepaald. Dus toch maar 
een scharrelei zonder Fipronil. 
 
Wat nu 
Zoal een grote pluimveehouder het 
verwoordde: “we hebben nu een 
groot probleem met al die eieren en 
kippen die vernietigd moeten 
worden maar straks hebben we een 
nog groter probleem en dat is weer 
die rode bloedluis”.  
Dat het zolang duurt voordat de 
kippen weer vrij zijn van hun 
Fipronil dosis terwijl het toch allang 
niet meer toegediend werd, komt 
door de gunstige eigenschap van 

deze stof . Het lost 1000 maal beter 
op in vet dan in water. Dus na een 
eenmalige dosis zat het vet van de 
kip er vol mee en dit in het vet van 
de kip opgeslagen Fipronil wordt 
steeds weer in kleine beetjes aan de 
rest van het lichaam van de kip 
afgegeven waardoor die bloedluizen 
geen kans hadden te overleven na 
een bloedmaaltijd. Daardoor kon 
het de kip ook zolang beschermen. 
Nu de kippen snel verlost moeten 
worden van dit wondermiddel is dat 
een probleem. De boeren laten nu 
de kippen massaal vasten waardoor 
ze snel hun vet gaan verteren en 
weer Fipronil vrije eieren kunnen 
gaan leggen.  
Tienduizenden dieren bij elkaar in 
een ruimte welke niet regelmatig 
gereinigd kan worden vraagt om 
problemen. We zullen ons moeten 
realiseren dat dit om  hygiëne - en 
ziekte-technische redenen niet 
mogelijk is. Je kunt al die kippen ook 
niet een paar dagen op vakantie 
sturen om ondertussen die schuur 
weer schoon te maken. Misschien 
komt er nog een middel dat niet in 
het ei wordt uitgescheiden of moet 
dit huisvestingssysteem op de 
schop. 
Ook de hobby kippen/vogelhouder 
kan met de rode bloedluis te maken 
krijgen. Als je overdag op de kip kijkt 
zie je ze niet omdat ze alleen bij 
nacht actief zijn. Je moet in dit geval 
gebruik maken van hun eigenschap 
zich overdag te verstoppen in kieren 
en spleten. Je neemt een stukje 
elektriciteitsbuis van ongeveer 8 cm 
lang. Je rolt een stukje geribbeld 
karton op en schuift het in dat 
buisje. Dit stukje buis bevestig je op 
een plek waar de kip ’s nachts 
verblijft , bijv. de zitstok. Na 24 uur 
haal je het stukje karton uit het 
buisje en zie je eventueel massaal 
de vogelmijten zitten….of niet.  Zie 
plaatje! Succes 

Hier zie je de inhoud van een 
controlebuisje na een nacht 
in een met bloedmijten 
besmet kippenhok.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Als je overdag op de 
kip kijkt zie je ze niet 
omdat ze alleen bij 
nacht actief zijn.” 
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Door Wim Scholten 
(email via de redactie van dit 
Magazine) 
 
 

Ter wille van de leesbaarheid 
zijn in dit artikel slechts 
enkele letterlijke citaten van 
de 17e eeuwse teksten 
opgenomen.  
 
 
 
 
 
Tegenwoordig bedoelt men 
met Lopik de huizen aan 
weerskanten van de 
wetering ter hoogte van de 
kerk van Lopik. Net zo 
spreekt men tegenwoordig 
van Cabauw als het gaat om 
de huizen aan weerskanten 
van de wetering ter hoogte 
van de kerk van Cabauw. 
Oorspronkelijk had de naam 
Cabauw echter alleen 
betrekking op de zuidkant, 
want daar ligt de polder die 
Cabauw wordt genoemd. 
Voor het begrijpen van dit 
artikel is het belangrijk om 
het verschil tussen wat 
vroeger Lopik en Cabauw 
genoemd werd, en wat nu 
met deze namen wordt 
aangeduid goed in 
gedachten te houden. 

 

Afb. 1:  Sniepen in de 
Lopikerwetering ter 
hoogte van de polder Zuid
-Zevender. Op de 
achtergrond Boerderij 
Kromwijk. 
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Inleiding 
Toen ik in 2014 in Lopik kwam 
wonen rees bij mij al snel het 
vermoeden dat de Lopikerwetering 
of Lopikervaart uit twee parallelle 
watergangen bestaat. Als 
nieuwkomer valt zoiets je misschien 
eerder op dan als je er je leven lang 
al woont. Samen met historisch-
geograaf Adriaan Haartsen ben ik op 
onderzoek uitgegaan en al snel werd 
mijn vermoeden bevestigd. Van de 
Uitweg tot aan Zevender bestonden 
er twee evenwijdige watergangen. 
Deze werden gescheiden door 
sniepen (smalle stroken grond) met 
een breedte van tussen de 5,5 en 15 
meter en op het breedste punt 31 
meter.  
Door archiefonderzoek heb ik de 
geschiedenis hiervan kunnen 
achterhalen, althans voor het 
gedeelte van de Uitweg tot de 
samenkomst met de Achterdijk bij 
de Graafbrug. Dit deel is in 1628 
verdubbeld.  

Het gedeelte van de Achterdijk tot 
aan Zevender moet al voor 1607 zijn 
verdubbeld, maar daarvan zijn geen 
archiefstukken bekend.  
 
Op de oudste kadasterkaarten (ca. 
1830) kan men zien dat het om 
twee waterlopen gaat (afb.  2). Ook 
op een kaart van de Lopikerwaard 
van Hattinga uit 1771 (afb. 3) zijn 
twee weteringen afgebeeld. De 
zuidelijke van de twee heet 
Kadewetering op die kaart.  
In 1830 was van deze Kadewetering 
(die de oudste van de twee is) nog 
maar op weinig plaatsen gedempt. 
Tegenwoordig zijn van de 
oorspronkelijke 12 km nog maar 
enkele stukken over, met een totale 
lengte van 1200 meter. De overige 
11 km van de Kadewetering is nu 
gedempt.  
 
Bovendien is een groot deel van de 
sniepen tegenwoordig bebouwd of 
in gebruik als tuin bij bebouwing.  
 

Hoe de Lopikervaart in 1628 
werd omgeleid 
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Afb.2 (boven) en Afb. 3 (onder) 

Nog slechts 4100 meter is 
onbebouwd, waarvan het grootste 
deel westelijk van de Graafbrug. 
 
Het omleggen van de Lopikervaart 
Goederenvervoer over water was in 
vroeger tijden de beste optie, 
omdat de wegen slecht waren. De 
Lopikervaart was een belangrijke 
verbinding tussen Utrecht en 
Schoonhoven en ook verder, naar 
Dordrecht.  
Rond 1600 liep deze vaarweg over 
de Enge IJssel en de 
Lopikerwetering, behalve bij de 
polder De Batuwe. Daar liep de 
vaarweg (“Pat Vliet”) dwars door de 
polder, langs het “Santpat”, de 
tegenwoordige Batuwseweg.  
Er waren hier twee dammen in de 
vaart om het eigen waterpeil van de 
polder te kunnen handhaven, één 
bij de Batuwse molen (aan het 
westelijk einde van de Batuwseweg) 
en één bij de Uitweg. Dat de 
vaarweg door de polder liep is te 

zien op een kaart van Jan Rutgersz 
van den Berch uit 1607 (afb. 4). 
Langs de Lopikerweg tussen de 
Batuwse molen en de Uitweg liep in 
die tijd alleen een slootje dat 
waarschijnlijk doodliep bij de 
Uitweg. 
Voor de scheepvaart waren de twee 
dammen in de vaart een ernstige 
hindernis. Om de schuiten over de 

dammen te kunnen trekken 
moesten ze worden uitgeladen. In 
een ongedateerd rekest van het 
eind van de 16e eeuw vragen vier 
Schoonhovense schippers aan een 
delegatie van de ambachtsheren 
van Lopik, het Kapittel van Sint 
Marie in Utrecht, om een windas 
(lier) op de Uitwegse dam te 
plaatsen. Zij konden bij deze dam 
vaak niet verder omdat er niemand 
was om ze te helpen en hun 
passagiers stonden ondertussen tot 
de kuiten in het slijk.  
Het is onmogelijk te zeggen of dit 
rekest de doorslag gegeven heeft, 
maar in 1594 zijn er windassen 
geplaatst om de schuiten over de 
dammen te trekken. 
Deze “overtomen” bleken niet de 
definitieve oplossing: er bleven veel 
klachten komen over de vaarweg.  
 
Schoonhoven en Lopik sloten 
daarom op 1 december 1626 een 
overeenkomst om het tracé (3,2  

Afb. 2: Een deel van de 
Lopikerwetering op de 
oudste kadasterkaart 
(1832), met de dubbele 
waterloop en de 
tussenliggende strook 
grond, die op veel plekken 
onderbroken is en waar 
hier en daar huizen 
gebouwd zijn. Bron: 
www.hisgis.nl. 
 
 

Afb. 3: Detail van de 
“Generaale land-kaarte 
van den Loopicker-waard 
gemeeten A° 1771” door 
Willem Carel Hattinga. De 
dubbele wetering is hier 
duidelijk te zien. Geheel 
rechts is de Graafbrug, 
geheel links de “Zijde 
Kaade van de [polder] 
Vijfhoeven” (nu Zijdeweg). 
Iets links van het midden 
is de kerk van Lopik te 
zien. Tussen de met 62 en 
63 genummerde molens 
bevindt zich tegenwoordig 
het gemeentehuis. 
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Afb. 4: Blad van de kaart 
van Jan Rutgersz van den 
Berch uit 1607 met de 
“Batense” (Batuwse) 
molen, de Lopikerweg en 
de Lopikervaart. Bovenaan 
is de Achterdijk 
ingetekend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“De boeren “vant 
Quartier Den Hoeck 
genaempt” (ten 
noorden van de 
Uitweg) waren bereid 
grond beschikbaar te 
stellen als zij geen tol 
hoefden te betalen 
voor het schutten van 
hun schuiten bij het 
passeren van het 
Lopikerverlaat.” 
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kilometer) tussen de Batuwse molen 
en boerderij De Posthoorn, bij de 
huidige Graafbrug, te verbeteren.  
 
Kennelijk was voor de uitvoering 
van dit plan de goedkeuring nodig 
van de Staten van Utrecht, mogelijk 
omdat zij meebetaalden aan het 
project.  De Staten besloten eerst 
een onderzoek te laten doen. De 
gecommitteerden die hiermee 
waren belast rapporteerden  “nae 
genomen oculair inspectie” ter 
plaatse dat het stuk van de vaart dat 
door de Heerlijkheid van Jaarsveld 
liep smal was en moeilijk te 
bevaren.  Reizigers liepen tot vier 
uur vertraging op door het uitladen 
en overtrekken van de schepen bij 
de dammen en bij regenachtig weer 
werden “hare goederen, schoen 
ende clederen inden diepen wech 
nath ende beslijct”. 
Voor het verbeteren van de 
bestaande vaart was echter 
medewerking nodig van Jaarsveld, 
omdat de Batuwse dam en de vaart 
langs de Batuwseweg op het 
grondgebied van Jaarsveld lagen. 
Jaarsveld viel onder Holland en de 
Staten van Utrecht hadden hier 
niets te zeggen. Medewerking van 
Jaarsveld aan verbetering van de 

bestaande vaart zat er echter niet 
in, want de drost (hoogste 
ambtenaar) van Jaarsveld had de 
Batuwse dam gepacht en verdiende 
goed aan de tolgelden. 
Besloten werd daarom een nieuwe 
vaart op Stichtse (Utrechtse) grond 
aan te leggen op de plaats van de 
sloot langs de Lopikerweg. Verder 
werd het Lopikerverlaat gebouwd 
ter hoogte van de Uitwegse dam. 
Deze schutsluis was nodig om het 
water van de Enge IJssel en de 
Lopikerwetering gescheiden te 
houden. Behalve dat de vaart 
omgelegd werd, werd ook besloten 
hem te verruimen en te verbreden. 
De nieuwe vaart zou 20 tot 22 voet 
(6,30 – 6,90 m) breed  en 6 voet 
(2,05 m) diep worden. De boeren 
“vant Quartier Den Hoeck 
genaempt” (ten noorden van de 
Uitweg) waren bereid grond 
beschikbaar te stellen als zij geen tol 
hoefden te betalen voor het 
schutten van hun schuiten bij het 
passeren van het Lopikerverlaat.  
Zij hadden bovendien het voordeel 
dat zij aan de vaarweg kwamen te 
liggen.  
 
Van de Batuwse molen tot de 
Uitweg werd de vaart dus met een  
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ruime bocht naar het noorden 
verlegd. Van de Uitweg naar het 
westen kwam hij vervolgens over 
1,25 km parallel aan de oude vaart 
te liggen aan de Lopikse kant van de 
grens tussen Lopik en Jaarsveld. Hier 
ontstond dus een smalle strook 
grond (de sniepen) tussen de oude 
en de nieuwe vaart. Vervolgens 
werd er een bocht afgesneden 
dwars door de polder Lopik. De 
boerderij die daar lag kwam 
daardoor buiten de polder in een 
soort niemandsland te liggen. Dit 
laatste is goed te zien in het 
kadastraal minuutplan van 1832, en 
het is ook door overlevering bekend 
bij de bevolking ter plaatse.  
 
De percelen van dit ‘niemandsland’ 
sluiten nog steeds aan op die van de 
polder Lopik. Zuidelijk achter de 
huidige boerderij zijn de kade en de 
oude loop van de Lopikerwetering 
nog herkenbaar (afb. 5). 
 
Op 23 mei 1628 gaven de Staten van 
Utrecht toestemming voor de 
werkzaamheden. De 
ambachtsheren en het gerecht van 
Lopik zouden voor de uitvoering 
zorg dragen. De kosten waren 
begroot op 3400 gulden, waarvan 
de stad Schoonhoven 1000 gulden 
zou betalen. Als de kosten hoger 
zouden uitvallen dan de 
afgesproken 3400 gulden zouden de 
Staten van Utrecht, en de steden 
Utrecht en Schoonhoven elk een 
derde van de overschrijding betalen.  
Hoewel dat niet wordt vermeld, 
doet deze afspraak vermoeden dat 
de stad Utrecht ook haar deel in de 
kosten heeft bijgedragen.  
 
Van de Achterdijk naar het westen: 
al vóór 1607 dubbel 
Uit de bewaarde documenten van 
weleer kan dus duidelijk worden 

achterhaald waarom in 1628 de 
waterloop over 3 km werd 
verdubbeld en hoe het oude en 
nieuwe tracé liepen. Voor het 9 km 
lange  westelijk deel kon echter 
slechts worden vastgesteld dat de 
situatie al in 1607 bestond. We 
vinden hier nog steeds op een 
aantal plaatsen twee watergangen 
binnen de kaden. 
 
Bij de bestudering van oud 
kaartmateriaal is het duidelijk dat 
dit gedeelte over bijna de gehele 
lengte een dwarsdoorsnede heeft 
gehad van een dubbele wetering, 
gescheiden door sniepen. Het is een 
bijzondere situatie die we bij andere 
weteringen niet tegenkomen 
(vergelijk bijv. de Benschopper 
Wetering). 
 
Op de eerdergenoemde kaart uit 
1607 door Jan Rutgersz van den 
Berch staat namelijk bij de 
samenkomst van de Achterweg en 
de Lopikerweg een verdubbeling in 
westelijke richting. Er staat hier een 
huis tussen de Lopikerweg en de 
wetering, wat betekent dat de loop 
in oostelijke richting toen enkele 
meters zuidelijker lag: de oude vaart 
die we hierboven bespraken (afb. 6, 
links).  Dit alles is echter niet meer 
dan een indicatie, want de kaart is 
schematisch en op de meeste 
plaatsen is de waterloop niet 
ingetekend.  Wel kan men ook nog 
zien dat in 1607 bij de kerk van 
Lopik alleen de noordelijke 
waterloop bestond.  
 
Het huis van de schout (waar nu het 
pand Nootensoord staat) stond hier 
op de sniep en via een brug of dam 
kon men op de Wielsekade komen.  
 
Er is geen zuidelijke watergang 
ingetekend (afb. 6, rechts). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Uit de bewaarde 
documenten van 
weleer kan dus 
duidelijk worden 
achterhaald waarom 
in 1628 de waterloop 
over 3 km werd 
verdubbeld en hoe het 
oude en nieuwe tracé 
liepen.” 
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Afb. 5: Het tracé tussen de 
Uitweg en De Posthoorn, 
met de afgesneden bocht. 
(Topografische kaart 1905) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“De boeren van Lopik 
hebben dus land 
beschikbaar gesteld 
voor de verdubbeling, 
maar het beschikbaar 
gestelde land bleef 
wel hun eigendom.” 
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Ook hier verbetering vaarweg 
Ook hier moet worden gedacht aan 
een verbetering van de vaarweg. De 
twee mogelijke alternatieven zijn 
dat het een systeem is van twee 
gescheiden, parallelle waterlopen 
met een tussenkade (capreton). De 
sniepen zouden daar dan het 
restant van zijn. Elke waterloop zou 
dan zijn eigen peil hebben gehad en 
alleen de noordelijke waterloop zou 
in verband staan met de noordelijk 
gelegen polder Lopik. Een andere 
verklaring, volgens H. Boer, is dat 
men de capaciteit van de boezem 
wilde vergroten. 

De sniepen en de beide waterlopen 
waren vroeger (en nu vaak nog) 
particulier bezit van de eigenaren 
aan de kant van de Lopikerweg (de 
noordelijke kade van de boezem). 
De begrenzing van de percelen sluit 
aan op de percelering van het land 
ten noorden van de 
Lopikerwetering. Waar de sniepen 
van elkaar gescheiden zijn door 
water, is dat in de meerderheid van 
de gevallen in het verlengde van de 
sloten aan de noordkant. De 
zuidelijke kade (Graafdijk, 
Vogelzangsekade, Wielsekade en 
Cabauwsekade) was ook opgedeeld 
in percelen, maar volgens het 
stramien van de percelering aan de 
zuidkant (afb. 2).  

Kortom: de zuidelijke kade van de 
boezem behoorde in vroeger 

eeuwen bij de polders ten zuiden 
van Lopik, terwijl de beide wateren, 
de sniepen en de noordelijke kade 
deel uitmaakten van de polder 
Lopik. Dit wijst erop dat de 
noordelijke wetering later is 
aangelegd op het land van de 
boeren van de polder Lopik, waarbij 
de noordelijke kade een stuk is 
verschoven om daarvoor ruimte te 
creëren. Eerst lag die kade op de 
plaats van de sniepen, en daarna (en 
nog steeds) op de plaats van de 
Lopikerweg. De boeren van Lopik 
hebben dus land beschikbaar 
gesteld voor de verdubbeling, maar 
het beschikbaar gestelde land bleef 
wel hun eigendom.  

Bij een capreton hadden zij geen 
belang en daarvoor zouden zij dus 
geen land beschikbaar gesteld 
hebben. Een capreton is dus 
onaannemelijk, omdat men dan zou 
verwachten dat de eigendom van de 
zuidelijke wetering lag bij de 
eigenaren van de polder waarvan 
het water langs die wetering werd 
afgevoerd, en niet bij de eigenaren 
in de polder Lopik.  
Ook bij de vergroting van de 
waterbergingscapaciteit hadden zij 
geen belang.  
Als de verdubbeling het gevolg zou  
zijn van het vergroten van de 
boezemcapaciteit, zou dat te maken 
kunnen hebben met de steeds 
moeilijkere afwatering van de 
Lopikerwetering op de Lek (via de   
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stadsgracht van Schoonhoven). De 
boeren van de polder Lopik (de 
noordkant) hadden echter geen 
voordeel van verbetering van de 
boezem, omdat zij er niet op 
afwaterden: al sinds 1155 vloeide 
het overtollige water van de polder 
Lopik niet meer af door de 
Lopikerwetering, maar werd het 
naar het lage, westelijke einde van 
de polder geleid via de Eerste en 
Tweede Wetering (door de polder 
lopende weteringen, parallel aan de 
Lopikerwetering).  
 
Aan het westelijk einde stonden de 
molens van Lopik, die het water 
uitmaalden in de Grote Kerkvliet 
(langs de kerk van Polsbroek) 
vanwaar het water naar de Vlist 
liep.  Voor Lopik speelde de 
Lopikerwetering een eeuw na de 
ontginning dus al geen rol meer 
voor de afwatering.  Bovendien 
loosden vanaf 1272 nog maar 
enkele polders op de wetering.  
 
Vanaf 1599 loosden alleen de polder 
Graaf en een deel van Lopikerkapel 
(de Hoogten) hun water er nog op. 
De meest logische verklaring is 
daarom verbetering van de 
vaarroute. Net als in 1628 besloten 
werd tot het graven van een nieuwe 
watergang tussen de Batuwse 
molen en “De Driespronck” van de 
Lopikerweg en de Achterweg, is het 
goed mogelijk dat ook de 
bevaarbaarheid tussen deze 
driesprong en Zevender ooit is 
verbeterd. De Lopikerwetering was 
een druk bevaren waterloop, die 
ook van belang was voor de boeren 
zelf. Mogelijk hebben ook hier de 
boeren van Lopik grond beschikbaar 
gesteld om een betere vaarweg te 
kunnen aanleggen. Men kan zich 
afvragen waarom niet simpelweg de 
bestaande wetering werd uitgediept  

en verbreed.  
Hadden zich hier dezelfde 
problemen voorgedaan met de 
heren van Jaarsveld, Cabauw en 
Zuid-Zevender? Helaas zijn er geen 
bronnen bekend die hier licht op 
kunnen werpen. 
 
Conclusie 
De Lopikerwetering had 
aanvankelijk een functie als 
afwatering en ontginningsbasis. Al 
een eeuw na de ontginning ging 
Lopik het overtollige water in de 
Vlist lozen en een eeuw later 
volgden de polders ten zuiden van 
de Lopikerwetering. Voor de afvoer 
van water werd de Lopikerwetering 
minder belangrijk. Als vaarweg 
daarentegen bleef de waterloop van 
belang. Het oostelijke deel is 
omstreeks 1628 aanzienlijk 
verbeterd: er werd een nieuw tracé 
gegraven en het Lopikerverlaat 
werd gebouwd.  
 
Doordat de drost van Jaarsveld niet 
wilde meewerken aan verbetering 
van de vaart, was men gedwongen 
de vaarroute te verleggen en heeft 
men over een lengte van 3200 
meter een nieuwe vaart gegraven, 
eerst om de Jaarsveldse polder De 
Batuwe heen, en dan van de Uitweg 
naar het westen ongeveer parallel 
aan de oude vaart. 
 
Anno 2017 zijn van de ongeveer 12 
km lange dubbele waterloop en van 
de sniepen een aantal fragmenten 
met een gezamenlijke lengte van 
1200 meter bewaard gebleven. Het 
systeem is in de loop der tijd dus 
sterk aangetast.  
 
De situatie van een oudere wetering 
met parallel daaraan een nieuwere 
en beter bevaarbare waterloop is 
uniek in Nederland.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“De Lopikerwetering 
was een druk bevaren 
waterloop, die ook 
van belang was voor 
de boeren zelf.”  
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Afb.6:  
Details van de kaart van Jan 
Rutgersz. van den Berch uit 
1607. Links de Driespronck 
bij de samenkomst van de 
Achterdijk en de Lopikerweg. 
In westelijke richting staan 
twee watergangen 
afgebeeld, terwijl in 
oostelijke richting slechts 
een watergang ingetekend is 
op zodanige afstand van de 
Lopikerweg dat er kennelijk 
nog een gebouw tussen 
paste (een geplande 
graanberging). Rechts de 
situatie bij de kerk van Lopik: 
hier is maar een watergang 
ingetekend.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto: rijksmonumenten.nl 
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Daarom is deze situatie van grote 
cultuurhistorische waarde.  Hoewel 
er in de archieven geen bewijzen 
voor zijn gevonden lijkt het 
waarschijnlijk dat het westelijke 
deel van de Lopikervaart al voor 
1607 is verbeterd. Hoe de sniepen 
zijn ontstaan is hiermee nog niet 
helemaal opgelost. We kunnen 
constateren dat er, over een afstand 
van ongeveer 9 kilometer, binnen 
de kades van de Lopikerwetering 

twee waterlopen aanwezig waren 
met daartussen de smalle sniepen. 
Gezien de eigendomssituatie in het 
begin van de negentiende eeuw is 
de nieuwe vaart aangelegd op land 
van de Lopiker boeren.  
 
Onduidelijk blijft echter waarom 
men de vaart naast de bestaande 
Lopikerwetering heeft gegraven en 
niet gekozen heeft voor een 
verbreding van deze waterloop. 

Het voormalige zendercomplex van 
Nozema in Lopikerkapel staat te 
koop. De vraagprijs is niet bekend; 
deze is op aanvraag verkrijgbaar. 
De koper krijgt de beschikking over 
een parkachtig terrein op de grens 
van Lopik en IJsselstein. Het 
zendercomplex ligt aan de 
Biezendijk, vlakbij de hoogste 
constructie van Nederland: de 372 
meter hoge Gerbrandytoren, beter 
bekend als de zendmast van Lopik. 
Het zendstation is in 1935 in 
opdracht van de Nozema gebouwd. 
Deze maatschappij was opgericht 
om de zenderfaciliteiten ter 
beschikking te stellen aan door de 
staat gemachtigde 

omroeporganisaties. Lopikerkapel is 
centraal in Nederland gelegen en 
werd mede daarom als locatie 
uitgekozen. 
Het totale  complex is circa vier 
hectare groot. Op het terrein 
bevinden zich diverse opstallen, 
waaronder drie woningen, een 
bunker, tennisbaan, garage en een 
kantoor/magazijnruimte. 
Verkopende partij is 'Redres, 
rentmeesters en erfgoedexperts', 
dat zich richt op de verkoop van de 
meest uiteenlopende, bijzondere 
objecten. De gemeente Lopik is 
volgens de makelaar bereid mee te 
denken over de herbestemming van 
het object. (Bron: Het Kontakt) 

Te koop: zendercomplex 
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Bomen in de binnenstad, ze worden 
steeds zeldzamer. Druppende 
bladeren, problemen met de 
bestrating: wij zien vooral overlast. 
In de zeventiende eeuw werden er 
bomen op de wallen rond 
Oudewater aangeplant om met de 
opbrengst van het hout het 
onderhoud van de wallen te kunnen 
betalen. Tot aan het afgraven van 
de wallen stonden er bomen op die 
wallen. Op de molenwal groeiden 
de bomen zelfs zo hoog, dat de 
molenaar in 1849 klaagde dat er bij 
noordenwind niet gemalen kon 
worden. Naast de St. Josephsbrug, 
waar nu de Cosijnbrug ligt, stond 
een notenboom. Nog in de 
twintigste eeuw stonden er bomen 
op de Markt. Boeren hielden een 
stukje hakhout om van het gekapte 
hout een hek rond de moestuin te 
kunnen maken. Deze tijd van 

kleurend en vallend blad is een 
mooie tijd om terug te kijken naar 
bomen met een verhaal die uit 
Oudewater zijn 
verdwenen. 
De meest spectaculaire 
boom van Oudewater 
was de Weesboom. In 
1602 besloot het 
stadsbestuur van 
Oudewater om een 
weeshuis op te richten. 
Als locatie werd een 
terrein uitgekozen 
tussen de Kapellestraat 
en de Hollandsche IJssel, 
waar de kloostertuinen 
van het Ursulaconvent 
en de Commanderij van 
St. Jan waren geweest.  
 
Of de Weesboom in 
1602 werd geplant of  

door Nettie Stoppelenburg 

 
 
 
 
 
 

Hierboven: de weesboom. 
Hiernaast tekening van de 
stam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Oudewater 

Groen met een verhaal 
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Nieuwe Singel met 
kastanjebomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arminiusplein met 

koningseik. 
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dat de boom nog ouder was, is niet 
bekend. In ieder geval stond hier in 
de negentiende eeuw een enorm 
dikke boom. En uit die dikke 
Weesboom kwamen de 
Oudewaterse kindertjes.  
Daar was in die tijd nog geen 
ooievaar voor nodig. Toen de boom 
in 1894 werd omgehakt, was hij 
helemaal hol en van boven afgedekt 
met een zinken plaat.  
In het krantenberichtje over de 
boom stond zelfs dat de boom 
‘volgens zeggen’ wel 800 jaar oud 
was. Tegenwoordig staat ongeveer 
op deze plaats de ‘Beatrixboom’, 
geplant bij de troon aanvaarding 
van koningin Beatrix in 1988. 

Op 9 maart 1887 werd midden op 
het Arminiusplein een eik geplant 
ter gelegenheid van de 70e 
verjaardag van koning Willem III. 
Deze ‘Koningsboom’ heeft niet lang 
gestaan vanwege het steeds drukker 
wordende verkeer. De plek voor de 
boom van zijn troonopvolgster, 
koningin Wilhelmina, werd wat 
beter uitgezocht: in het parkje langs 
de Bleekersgracht op IJsselveere.  
 
Langs de Nieuwe Singel staan 
tegenwoordig lindebomen, maar in 
de achttiende eeuw waren de 
singels rond Oudewater beplant met 
iepen.  
 
De iep of olm is een boom die al 

vanouds in Nederland voorkomt. 
Het oudste houten voorwerp dat in 
ons land gevonden is, is een 
iepenhouten boog die zo’n 7500 
jaar oud is. Iepenhout werd gebruikt 
in scheepsbouw en meubelmakerij.  
 
Niettemin zijn de iepen al lang 
geleden van de Nieuwe Singel 
verdwenen. Vele oudere inwoners 
van Oudewater herinneren zich nog 
de kastanjebomen langs de Nieuwe 
Singel. Ook die zijn verdwenen 
omdat het Waterschap het lekken 
van de kade langs de Grote Gracht 
weet aan de wortels van de 
kastanjebomen. 
 
Leilinden voor het huis als 
zonwering, dat associëren we 
allereerst met boerderijen. Maar 
het kwam vroeger ook in de stad 
voor, getuige de foto van het huis 
van de familie Van der Lee aan de 
Kromme Haven. In die tijd hoorde 
de stoep nog bij het huis, als een 
soort voortuin. Ieder huis had zijn 
eigen stoep en veel stoepen waren 
voorzien van hekken. In dit geval 
staan er stoeppalen èn leilinden.  
Het huis werd in die tijd bewoond 
door de familie Van der Lee. Diverse 
leden van de familie waren lid van 
het gemeentebestuur.  
 
Zo werd de uitspraak vastgelegd dat 
toch eigenlijk iedereen in de 
binnenstad leibomen voor het huis 
diende te zetten. In ieder geval gaf 
de familie zelf het goede voorbeeld. 
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Wie regelmatig over de Lekdijk rijdt zal 
de groep vogeltellers vaak bij De Horde, 
ten oosten van Jaarsveld, zien staan. Zij 
zijn dit jaar precies 20 jaar actief. In 20 
jaar tellen (1 september 1997 - 1 
september 2017) telden ze in 9.544 
uren verdeeld over 2.954 teldagen in 
totaal 3,59 miljoen vogels; 224 
verschillende trekkende soorten (excl. 
exoten en ondersoorten).  
De top-10 van meest talrijke soorten 
bestond in die 20 jaren uit: spreeuw 
(658.476), vink (559.023), kolgans 
(410.397), aalscholver (235.598), 
graspieper (202.281), koperwiek 
(199.662), kievit (197.018), kramsvogel 
(178.080), grauwe gans (166.104) en 
brandgans (156.775).  
 
Een top-tien van meest bijzondere 
waarnemingen is nog niet zo eenvoudig 
te maken al springt er één soort 
natuurlijk wel duidelijk boven uit, de 
bruine gent (20 augustus 2017), een 

vogel die normaal in tropische zeeën 
voorkomt.  
Andere bijzonderheden zijn 
bijvoorbeeld zwarte ibis (teldagen met 
resp. 8, 2, 1 ex.), ralreiger (1), koereiger 
(2, 1, 1), eidereend (1), vale gier (1, 2, 
3), steppekiekendief (4x 1), steltkluut 
(5, 1), lachstern (2), witwangstern (1), 
witvleugelstern (13, 9, 1), middelste 
jager (1), kleinste jager (4, 1), bijeneter 
(1), zwarte specht (1), bonte kraai (1…), 
kuifleeuwerik (1, die komt nooit 
meer…) en siberische boompieper (1).  
 
Wie meer informatie wil lezen over 
vogeltelplek De Horde of de andere 
tellocaties in Nederland en andere 
landen kan dit zelf uitvogelen op 
www.trektellen.nl 
 

De tellers die er de laatste jaren 
regelmatig waren zijn Arjan Boele, 
Frank Engelen, Leo Kramer en Kees 
de Leeuw.  

Top 20 van 2017 met tussen 
haakjes de aantallen die zijn 
waargenomen (t/m 19 
november jl.). 
 
1. vink (71.305) 
2. spreeuw (55.380) 
3. kolgans (27.575) 
4. aalscholver (19.781) 
5. kokmeeuw (15.022) 
6. brandgans (14.152) 
7. graspieper (12.113) 
8. kievit (10.094) 
9. kramsvogel (9.815) 
10. koperwiek (9.253) 
11. smient (6.452) 
12. grauwe Gans (5.480) 
13. gierzwaluw (5.132) 
14. houtduif (4.900) 
15. boerenzwaluw (4.146) 
16. veldleeuwerik (3.228) 
17. kl. mantelmeeuw 
(2.127) 
18. wulp (1.119) 
19. kneu (979) 
20. sijs (881) 

De bruine gent (Sula 
leucogaster  ·  Brown Booby) 
zoals op 20 augustus 
waargenomen. (Foto: Ajan 
Boele) 

Vogels tellen in de Lopikerwaard 

Talrijk of zeldzaam          door Kees de Leeuw 

658476

559023

410397

235598

202281

199662

197018

178080

166104

156775

spreeuw

vink

kolgans

aalscholver

graspieper

koperw iek

kievit

kramsvogel

grauwe gans

brandgans

Top 10 over 20 jaar
Fotos' van de top 3 hierboven:

van www.trektellen.nl
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door Wim van der Putten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze welgemeende 
dank aan Mathé en 
Sandra Eikelenboom 
die deze dag voor ons 
mogelijk hebben 
gemaakt. 
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De donateursdag is altijd weer een 
belangrijk moment voor de WBL. 
Waarheen en wat is een goede 
afspiegeling van ons streven.  
Het landschap en de invulling 
daarvan blijft voor ons het 
belangrijkste, maar zowel de oude 
als de nieuwe bewoners moeten 
zich daar ook in kunnen vinden en 
zich thuis voelen.  
 
Tot nu toe is de Lopikerwaard een 
typisch polderlandschap, eeuwen 
geleden ontgonnen door 
pionierende boeren.  

Zij hebben dit moeras gemaakt tot 
wat het nu nog steeds voor een 
belangrijk gedeelte is. Ooit een puur 
agrarisch gebied dat enkel door 
boeren en hun knechten werd 
bewoond, wordt langzamerhand 
begeerd door burgers en buitenlui. 
Een weids groen landschap met 
helder water en tot leven gebracht 
door het vee dat er graast.  
 
Het is er voor iedereen prettig om er 
te wonen en te vertoeven. In het 
weekend lijkt het op een 
wielerparcours voor amateurs die er 
als een bewegend silhouet voorbij 
razen. Maar door de fiets- en 
wandelknooppunten is het  ook 
aantrekkelijk voor de wat minder op 
snelheid beluste bewegers.  
 
De WBL kan 
nog zo 
actief zijn 
maar 
wereldwijd 
en al 
eeuwenlang 
breiden 
steden zich uit ten koste van groene 
weilanden en natuurgebieden. 
Vroeg of laat zal ook het Groene 
Hart van de  

Impressie van 26 augustus jl. 

Donateursdag 2017 
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Randstad dit gaan overkomen, maar 
dan niet onnodig of ten koste van 
ondoordachte plannen of financiële 
belangen van deze of gene.  
 
De WBL is ervan overtuigd dat onze 
polder ook in de toekomst tot zijn 
recht zal komen als er een goede 
balans blijft tussen de gebruikers 
van de polder en haar bewoners. 

Tot nu toe zijn het vooral de boeren 
die dit landschap onderhouden en 
tot leven brengen met hun vee en 
bezigheden. Niet dat zij kunnen 
doen en laten wat zij willen want 
ook zij zijn steeds meer met handen 
en voeten gebonden aan regel- en 
wetgeving. Wanneer ze het land 
mogen bemesten en met hoeveel 
mest, hoe breed en diep de sloten 
moeten zijn en hoe de bebouwing 
en stallen er uit moeten zien.  
 
Ja zelfs hoeveel decibels geluid het 
erf mogen  verlaten en dan nog al 
die verschillende stankcirkels voor al 
die verschillende diersoorten.  

Zelfs het aantal koeien dat een boer 
mag hebben wordt voor hen 
bepaald; meer koeien dan ook meer 
grond. Boeren vergt enorme 
investeringen en een boer kan 
goedkoper 10  kinderen naar de 
universiteit sturen dan er een boer 
van maken.       
 
Vroeger werd de melk alleen 
gecontroleerd op grove 
verontreinigingen maar 
tegenwoordig zijn er speciale 
laboratoria die alle melk controleren 
op helderheid, antibiotica, 
chemische verontreinigingen en 
eventuele bacteriën. De boer krijgt 
enorme kortingen en boetes 
wanneer er op de melkfabriek 
medicijnen in zijn melk worden 
aangetroffen.  
 
Onze Nederlandse melk is dan ook 
misschien wel de schoonste van de 
wereld. Vandaar dat onze 
Nederlandse kaas en boter over de 
gehele wereld gaan en Chinese 
baby’s met ons melkpoeder worden 
grootgebracht. Alleen gezonde melk 
van gezonde koeien dus. De koeien 
moeten ziektevrij zijn.  
Het antibiotica- en medicijngebruik 
zijn aan banden gelegd en wordt op 
alle niveaus gecontroleerd. Ook 
worden alle koeien landelijk 
geregistreerd door middel van 
oornummers en een barcode.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Tot nu toe zijn het 
vooral de boeren die 
dit landschap 
onderhouden en tot 
leven brengen met 
hun vee en 
bezigheden.“ 
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“De WBL was blij met 
de mogelijkheid om 
met haar donateurs 
een dergelijk bedrijf 
te kunnen bezoeken.” 

WBL Magazine december 2017 nummer 37—117 

De overheid weet exact waar welke 
koe zich bevindt. Zoveel regelgeving 
dat boeren adviseurs moeten 
raadplegen om er aan te kunnen 
voldoen, want wat vandaag geldig is 
kan morgen al weer veranderd zijn. 
De voeding van de koeien moet aan 
zeer hoge eisen voldoen want de 
moderne koe heeft een 
stofwisseling die vergelijkbaar is met 
een wielrenner in de Tour de 
France.  
 
Om elke dag 40 liter melk te kunnen 
produceren moet de koe enorme 
hoeveelheden voer van een hoge 
kwaliteit kunnen innemen. 

Daarnaast moet zij ook nog dat 
enorme lijf van een kleine 700 kg op 
een temperatuur van 39 graden 
houden wat vooral in de winter heel 
veel energie kost. 
 
Wanneer een boer 100 koeien 
heeft, betekent dat ook elk jaar 100 
bevallingen. En die 100 koeien en 
haar kalfjes kunnen ook nog eens 
ziek worden.  
De boer kan niet voor alles de 
dierenarts laten komen en probeert 
het zoveel mogelijk dan ook zelf op 
te lossen. 
 
Al die grote aantallen dieren zijn 
alleen mogelijk met veel mankracht, 
maar dat is te duur. Hij probeert het 
dan ook zo veel mogelijk met zijn 
gezin op te lossen en daarnaast 
zoveel mogelijk te automatiseren, 
mechaniseren en momenteel heeft 
zelfs de robot zijn intrede gedaan. 

De boer loopt dan ook steeds 
minder achter de kruiwagen en 
moet een hoge graad van technisch 
inzicht hebben om met al die 
moderne techniek te kunnen 
omgaan. Installeren, repareren en 
programmeren zijn bijna zijn 
dagelijks werk.  
Maar daarnaast moet hij ook nog 
veel verstand hebben van de 
diergeneeskunde. Met soms meer 
dan 100 bevallingen en alle 
mogelijke ziektes bij deze kwetsbare 
dieren zal de boer toch zoveel 
mogelijk proberen dat zelf op te 
lossen. 
 
De WBL was blij met de 
mogelijkheid om met haar 
donateurs een dergelijk bedrijf te 
kunnen bezoeken. Zowel de boer als 
de boerin heeft ons op die 
zaterdagochtend meegenomen op 
hun bedrijf. Gedurende bijna 2 uur 
hebben zij ons inkijk gegeven in 
deze complexe bedrijfsvoering en 
de vragen van de toehoorders met 
zorg en toewijding  beantwoord.  
Tot slot van onze rondleiding 
konden wij nog even genieten van 
die enorme koppel melkkoeien die 
vanuit de stal het ruime weiland in 
werden gestuurd.  
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Een prachtig stukje natuur gelegen 
tussen de Radiolaan en de Lekdijk. 
Wat zullen die koeien daarvan 
genieten.  
Maar voor wij het erf gingen 
verlaten was er toch nog een 
verzoek van de boer aan zijn gasten: 
“gooi s.v.p. niet al die blikjes en 
dergelijke vanaf de weg in het 
weiland. Deze worden dan bij het 
maaien van het gras door de 
maaimachine in stukken geslagen, 
komen in het voer terecht en 
vervolgens in de maag van de koe.” 
 
Deze kan daar aan dood gaan ten 
gevolge van zo genaamd “scherp 
in”. Nu raapt de boer al het 
zwerfvuil zoveel mogelijk op en 
geeft elke koe een magneet in haar 
maag om de ellende zoveel mogelijk 

te beperken. 
Tegenover de boerderij van Mathé 
en Sandra Eikelenboom ligt nog een 
authentieke 
herberg, ‘de Roode 
Leeuw’, met een 
bijna Franse 
uitstraling, gerund 
door de gezusters 
Van Lent.  
Achter de cafémuur 
staan de koeien van 
boer Van Lent.  
 
Alles ziet er zeer oorspronkelijk, 
landelijk en laagdrempelig uit. Wij 
konden daar nagenieten van een 
heerlijke lunch op het terras 
verborgen in het groen. Voor 
iedereen een bijdrage in het 
thuisgevoel in de Lopikerwaard.  

De deelnemers genoten van 
een heerlijke lunch bij ‘de 
Roode Leeuw’.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoewel de datum waarop de 
Werkgroep Behoud Lopikerwaard 
daadwerkelijk in actie kwam niet 
helemaal meer is te achterhalen 
staat wel voor 100% vast dat de 
WBL al wel 40 jaar actief is in de 
Lopikerwaard.  De Stichting werd, 
blijkens de akte, in 1981 opgericht, 
maar een aantal jaren daarvoor 
waren de founding fathers al actief. 
De aanleiding daarvoor was de op 

handen zijnde  ruilverkaveling. In 
1976 waren daartoe plannen 
gepresenteerd en gaandeweg 
groeide er verzet. Aanvankelijk 
vooral vanuit de boeren in het 
gebied. Maar ook burgers vreesden 
dat door de ruilverkaveling het 
unieke karakter van de 
Lopikerwaard zou worden aangetast 
m.n. op het gebied van natuur, 
landschap en cultuurhistorie.  
Dit leidde er uiteindelijk toe dat de 
WBL een plaats kreeg toebedeeld in 
de Ruilverkavelingscommissie  en 
mee kon praten en mee beslissen 
over zaken. In het volgende 
nummer staan we hier uitgebreid bij 
stil. Heeft u nog heldere 
herinneringen aan die tijd? Laat het 
ons a.u.b. weten. Ook als u beschikt 
over fotomateriaal en/of 
documenten uit die tijd zien we 
graag een berichtje van u tegemoet.  

Volgende Magazine in teken van jubileum 

De WBL 40 jaar actief 
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Miranda Spek heeft vanaf 2012 veel 
mooie stukken voor de WBL 
Nieuwsbrief geschreven.  

Haar inbreng zullen wij missen. Wij 
wensen Miranda Spek veel succes 
en danken haar hartelijk voor haar 
energie en inspiratie.  

Redactie WBL Magazine 

Waaraan werd aandacht gegeven 

De WBL in actie 
In de voorbije periode heeft de WBL 
haar tijd en energie o.a. gestoken in 
de volgende zaken die in het gebied 
spelen: 
 
Bestemmingsplan IJsseloord (de 
steenfabriek van Snel in Montfoort):  
de WBL en St. Hugo Kotestein is om 
commentaar gevraagd op een 
concept voor het bestemmingsplan. 
De reactie op het plan is bij de 
gemeente ingediend.  
 
Daar waar de Tiendweg (Gemeente 
Oudewater) is doorgegraven is op 

www. ruimtelijkeplannen.nl te zien 
dat de bestemming is gewijzigd van 
natuur naar water. Dit had niet 
mogen gebeuren. Daardoor kan de 
gemeente de eigenaar (HDSR) niet 
dwingen de Tiendweg te herstellen. 
De Omgevingsdienst (ODRU)  heeft 
de eigenaar van de Tiendweg) 
verzocht te herstellen maar die 
toonde geen interesse. Op grond 
van de Provinciale 
Landschapverordening zou HDSR 
gedwongen kunnen worden. WBL 
deed navraag en voerde bestuurlijk 
overleg met HDSR.  

Er op uit met de WBL 

Excursieprogramma 2018 

Afscheid na 5 jaar 

Miranda bedankt!  

In het voorjaarsnummer van het 
WBL Magazine staan we uitgebreid 
stil bij het Excursieprogramma 2018  
Ook is er over enige tijd volop 
informatie te vinden over de 
excursies op de WBL-website.  
 
De excursiecommissie :  
Ingeborg Geensen, Piet Mulder en 
Ruud Vringer.  
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door Jolanda Reijm 
 
(Jolanda is een kleindochter 
van Johannes Willem (Jo) 
van der Dussen en Jannigje 
(Jansje) de With en 
werkzaam als archiviste bij 
het Regionaal Historisch 
Centrum Rijnstreek en 
Lopikerwaard.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Op de achtergrond de Manebrug met daaraan vast de boerderij, omstreeks 1900.  
(Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, beeldbank: L2373.) 

Van Monnebrug tot Eethuys HappyFood  

De Manebrug 

De Manebrug is vernoemd naar de 
gelijknamige brug die naast het café 
gelegen is. Deze brug werd vroeger 
Monebrug of Monnebrug genoemd.  
Dat zou verwijzen naar ene Salomon 
Hogendoorn, een keuterboertje dat 
aan het begin van de negentiende 
eeuw op of in de buurt van het 
latere café woonde. Of deze theorie 
klopt is echter tot op heden niet 
bewezen. 
 
Het café 
Het café annex herberg en boerderij 
wordt op 22 september 1863 op een  
veiling gekocht door Franciscus 
Schoonderwoerd.  Het perceel, 
strekkende vanaf de Lopiksche 

Voorwetering tot aan de 
landscheiding van Jaarsveld, met 
een huis, twee schuren, een 
hooiberg, erf en tuin, is 18 aren en 
18 centiaren groot. Samen met zijn 
vrouw Pietronella Mulder runt hij 
het etablissement.  
Een mooie omschrijving van het café 
komen we tegen in een 
boedelinventarisatie, opgesteld na 
het overlijden van Pietronella op 7 
juni 1881.  
 
Zo was er een woonvertrek met een 
staartklok, een ronde en twee kleine 
tafels met daar omheen elf stoelen, 
aan het plafond een hanglamp en 
aan de muur een spiegel.  

Volgens het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) in de provincie 
Utrecht van 1991, dateert het café De Manebrug uit de tweede helft van 
de negentiende eeuw. Door het ontbreken van belangrijke archiefstukken 
is het exacte bouwjaar helaas nog niet achterhaald, maar als dit klopt, dan 
is het waarschijnlijk gebouwd door de schipper Cornelis Rietveld. Dat is 
voorzichtig op te maken uit de omschrijving van het onroerend goed bij de 
verkoop op 21 augustus 1827 door Pietertje Klein, weduwe van de 
landbouwer Hendrik Lakerveld, aan Cornelis Rietveld.  
Het wordt omschreven als een ”huis, met erf en moesland”. Zesendertig 
jaar later in 1863, wederom bij een verkoop, dit keer aan de schipper 
Franciscus Schoonderwoerd, wordt het omschreven als een huis, ingericht 
als herberg, café en boerderij.  
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EIGENAREN PERCEEL 
voor zover bekend 
 
Hendrik Lakerveld   
…. - 1827 
Gehuwd met Cornelia de Jong,  
Maria Meijderswijck,  Pietertje 
Klein 
 
Cornelis Rietveld  
1827 - 1863 
Gehuwd met Belia 
Schoonderwoerd 
 
Franciscus Schoonderwoerd 
1863 - 1898 
Gehuwd met Pietronella Mulder,  
Adriana de Lange 
 
Sebastiaan Ignatius Cambier van 
Nooten  
1898 - ca.1920 
Gehuwd met Maria Hendriette 
Jacoba van der Muelen 
 
Aart de With   
ca.1920 - 1958 
Gehuwd met Teuntje de Gier 
 
Cornelis de With  
1958 - 1980 
Gehuwd met Johanna Teuntje van 
Bladeren 
 
Jan Dirk Renes   
1980 - 1992 
Gehuwd met Greet van Zaal 
 
Johan en Theo Pouw 
Pouw Exploitatiemaatschappij 
B.V.   
1992 - 2017  
   
Marco en Monique Jacobs 
2017 - heden 
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Daarnaast was er een kelderkamer, 
een kaaskamer en een kelder waar 
de boter, wijn, likeuren, brandewijn 
en jenever voor de klanten waren 
opgeslagen. In de galagkamer 
stonden vijf tafeltjes met 
daaromheen in totaal veertig 
stoelen. Er stonden een biljart en 
een kabinet met het benodigde 
glaswerk, jenever, brandewijn en 
likeur. Aan de muur hing en een klok 
en een glasprent en aan het plafond 
twee lampen. Voor de ramen hingen 
elf jaloezieën. Het hele gezin sliep 
waarschijnlijk op de zolder. Daar 
vinden we onder ander twee kasten, 
stoelen, een kinderstoel, vier 
verenbedden en een krib elk met 
een peluw, kussens en dekens. 
 
De veestapel bestond uit vijf koeien, 
zes blessen, drie vaarzen, twee 
pinken, vier kalveren en twee 
aftandse paarden met een totale 
waarde van fl. 2174,-. In de schuren 
stonden naast vele gereedschappen 
en rommel, een tilbury, een 
tentwagen, een stortwagen, een 
boerenkar, een ijsslee en een 
arrenslee. In het water lag een 
schuit, een schouw en een smalle 
schouw en in de hooiberg uiteraard 
hooi met een waarde van fl. 450,-. 
Het roerend goed was in totaal  
fl. 4.936,95 waard. Het huis, de 
schuren, de hooiberg hadden een 
waarde van fl. 5.200,-. De 4 hectare, 
25 aren en 75 centiaren wei-, hooi- 
en rietland werd geschat op een 
waarde van fl. 8.300,-. Tezamen een 
bedrag van fl. 18.436,95.  
 
Anderhalf jaar later hertrouwt 
Franciscus Schoonderwoerd te 
Montfoort op 11 januari 1883 op 53
-jarige leeftijd met Adriana de 
Lange.  Samen runnen ze het café 
nog zo’n 15 jaar. Op 22 november 
1898, een half jaar na het overlijden 
van Franciscus Schoonderwoerd, 

wordt door de weduwe Adriana het 
café annex herberg met opstallen en 
land op een veiling verkocht. Het 
café annex herberg wordt voor 
6.500 gulden gekocht door 
Sebastiaan Ignatius Cambier van 
Nooten, burgemeester van Lopik en 
het land komt voor 7.510 gulden in 
handen van de kandidaat-notaris 
Hendrik Cornelis Kooi te Jaarsveld. 
 
Pachters 
In de jaren daarna wordt De 
Manebrug verhuurd aan de 26-
jarige ongehuwde Willem 
Lekkerkerker uit Benschop, zoon 
van Pieter Lekkerkerker en Janna 
Schieveen. Samen met zijn zussen 
en later met zijn vrouw Elisabeth 
Adriana Oskam runt hij het café.  
 
In totaal is Willem Lekkerkerker 
twaalf en een half jaar kastelein op 
De Manebrug. In juni 1911 verhuist 
het gezin naar Polsbroek.  
Dan wordt De Manebrug voor een 
korte tijd bewoond door de 
zwangere Jannigje Spelt uit 
Jaarsveld, moeder van zes kinderen 
en sinds 11 maart 1911 weduwe van 
Dirk Jan de With. Ook haar vader 
Jan Spelt komt op De Manebrug 
wonen. Op 28 januari 1913 komt 
haar zwager Aart de With inwonen.  

Het gezin van Jansje de With en Jo van 
der Dussen omstreeks 1952. Van links 
naar rechts: Adrie, Ad, vader Jo, Bert, 
Ton, Jannie en moeder Jansje. De twee 
jongsten; Wim en Cock zijn dan nog niet 
geboren. 
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Jannigje Spelt verhuist  dan met vier 
kinderen naar een andere woning in 
Lopik en Aart de With blijft samen 
met zijn vrouw op De Manebrug 
wonen. Rond 1920 koopt Aart de 
With De Manebrug van oud-
burgemeester Cambier van Nooten, 
op dat moment burgemeester van 
Maarssen. In 1958, na het overlijden 
van Aart de With, gaat het 
onroerend goed (café en boerderij) 
volledig over op zijn zoon Cor.  
Samen met zijn vrouw Johanna 
Teuntje (Jopie) van Bladeren drijft 
hij dan al enkele jaren het café. Zijn 
dochter Jansje, inmiddels moeder 
van zes kinderen, runt dan al jaren 
samen met haar man Johannes 
Willem (Jo) van der Dussen de 
boerderij.   
 
Verbouwing 
In 1964 vindt er een grote 
verbouwing plaats. Cor de With 
krijgt dan een vergunning tot het 
verbouwen van de boerderij tot 
restaurant waar in de jaren daarna 
veel bruiloften en partijen worden 
gehouden. Zijn zus Jansje is dan 
inmiddels met haar gezin verhuisd 
naar een boerderij aan de 
Lopikerweg Oost. Door de 
oprukkende nieuwbouw was het 
niet meer mogelijk de boerderij bij 
De Manebrug voort te zetten.  
 
Eind jaren zestig besluiten Cor de 
With en Jopie van Bladeren te 
stoppen met De Manebrug en 
verder te gaan met een slijterij 
naast het café, tegenwoordig het 
Chinees-Indische restaurant Hualing 
aan de Lopikerweg Oost 1a. Het café 
wordt van 1969 tot 1971 verhuurd 
aan Jan Daniël Molog en van 1971 
tot 1980 aan Antonius Petrus 
Schalken. 
 
Discotheek 
In 1980 koopt Jan Dirk Renes, 

gehuwd met 
Greet van Zaal, 
De Manebrug. 
Het café wordt 
het eerste jaar 
voortgezet, 
maar al snel 
wordt besloten 
het restaurant 
om te bouwen 
tot discotheek. 
Het is een groot succes. In verband 
met ruimtegebrek krijgt Jan Dirk 
Renes eind 1983 toestemming om 
de discotheek uit te breiden door de 
noordgevel met 3,3 meter uit te 
bouwen richting de Lopikerwetering 
en achter in het café een biljartzaal 
te creëren.  De jeugd uit Lopik, maar 
ook uit de wijde omgeving, weet de 
discotheek zaterdags en zondags 
goed te vinden.  
 
In 1992 wordt De Manebrug 
overgenomen door de broers Johan 
en Theo Pouw die tijdens een 
avondje stappen in de discotheek 
hoorden dat die te koop stond. Ook 
nemen ze een touringcar en twee 
kleine busjes over. Al snel komen er 
verzoeken of de bussen ook ingezet 
kunnen worden voor een bruiloft of 
voor het vervoer van 
schoolkinderen.  
 
Niet veel later kan iedereen een bus 
huren en de  oprichting van Pouw 
Vervoer is een feit. Inmiddels is het 
wagenpark uitgegroeid tot maar 
liefs zeventig bussen.  
 
In de nacht van vrijdag 17 op 
zaterdag 18 april 1998, 
waarschijnlijk even na half drie, 
woedt er in de discotheek een 
brand, met name in het café. De 
brand is vermoedelijk begonnen 
tussen het plafond van de begane 
grond en de vloer van de eerste 
etage. De schade is aanzienlijk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

achter de bar: Cor de With 
en Jopie van Bladeren.  
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Foto rechts: De Manebrug 
omstreeks 1982. Links het 
café, rechts de discotheek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto onder aan de pagina: 
vanaf woensdag 28 
november jl. is Eethuys/
Happy Food de Manebrug 
open.  (Foto van 
Facebookpagina). 
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Besloten wordt De Manebrug te 
herbouwen en op 16 oktober van dat 
jaar wordt door de gemeente Lopik 
daarvoor een vergunning verstrekt.   
Rond 2008 wordt er gekeken of het 
mogelijk is de discotheek te 
verplaatsen naar het MOB-complex 
Jaarsveld. Uiteindelijk wordt op 19 
december 2013 een overeenkomst 
getekend tussen de gemeente en 
Pouw Exploitatiemaatschappij B.V. 
De partijen zijn overeengekomen dat 
zonder bijbetaling eigendommen 
worden geruild. De gemeente krijgt 
de discotheek met uitzondering van 
het café en Pouw de helft van het 
MOB-complex Jaarsveld. Momenteel 
verhuurt de nieuwe eigenaar op het 
terrein loodsen aan bedrijven.  
Naar verdere 
ontwikkeling van 
het terrein wordt 
nog gekeken.  
 
Met de sloop van 
de discotheek is 
in september 
2015 gestart.  

De Manebrug Lopik wordt eetcafé 
Na twee jaar leegstand is De 
Manebrug dit jaar overgenomen 
door Marco en Monique Jacobs, 
woonachtig in Lopik. Samen met hun 
zoons Etienne en Robin runnen ze al 
onder de naam HappyFood een 
cafetaria annex lunchroom in 
Linschoten en verzorgen ze 
bedrijfscatering.  
 
In de zomermaanden staat Marco 
Jacobs met een mobiele cafetaria op 
recreatieterrein Salmsteke.  
Onder hun leiding zal De Manebrug 
een eetcafé annex cafetaria met 
terras worden. De beeldbepalende 
gevel blijft in stand en de naam blijft 
behouden. .  
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Sinds 1 januari 2014 heeft WBL de 
ANBI status. Dit betekent dat u uw 
contributie/donatie 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 een schenkingsovereenkomst 
met de WBL.  
Een standaard onderhandse 
schenkings-overeenkomst kunt u 
downloaden 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 
gestort worden op ING 
bankrekening: 
NL39INGB0001053029 ten name 
van: ‘Penn. Stichting WBL’. Graag 
wel met opgave van uw naam en 
adres en eamiladres. Dat bespaart 
ons veel onnodig zoekwerk.  
 
Dank voor uw medewerking.  
 
Lid/donateur: € 20,- per jaar, 
Gezinslidmaatschap:  min. € 25.- 
per jaar.  
 
Op de site van de WBL vind je een 
formulier waarmee je je eenvoudig  
als lid/donateur kunt aanmelden.  

Ook op 
Facebook 

 
En het kon natuurlijk niet 
uitblijven. Ook op 
Facebook heeft de WBL 
nu haar eigen pagina. 
Zoek ‘m maar eens op en 
‘like’ ‘m. Met deze 
Facabookpagina is de 
WBL in staat om snel op 
actualiteiten in te spelen. 
Immers het WBL 
Magazine verschijnt 
“slechts” 3 keer per jaar. 
Kijk dus tussentijds ook 
regelmatig op de 
Facebook-pagina om 
helemaal bij te blijven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinds augustus heeft de WBL een 
geheel nieuwe website in de lucht 
en is de oude vervangen. De nieuwe 
site heeft een andere “look and 
feel” gekregen en het bestuur 
verwacht hierdoor beter met de 
leden/donateurs en met 
belangstellenden te kunnen 
communiceren.  

Nieuwe website: 

www.werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 

Emailadressen leden/donateurs 
Van een groot deel van onze leden/donateurs ontbreekt een emailadres in 
de administratie. Wij komen graag toch in het bezit van uw emailadres want 
daarmee kunnen we je digitaal berichten en daarmee kosten besparen. Doe 
het nu gelijk dus even. Geef s.v.p. je emailadres door aan: 
penningmeester@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl  

W B L   O N L I N E 
www.werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 

www.facebook.com/WerkgroepBehoudLopikerwaard 

Uw gift als aftrekpost  

Contributie/donatie 2018 
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door Jan Kooijman 

 
Bronnen en foto’s:  
SOVON Vogelonderzoek 
Nederland (project 
Vogelatlas), 
Vogelbescherming 
Nederland en 
Waarneming.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aanwezigheid van 
halsbandparkieten als 
broedvogel en als wintergast 
in Nederland is op pagina 28 
in beeld gebracht. 
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Hoelang nog afwezig in de Lopikerwaard? 

De halsbandparkiet 
Bent u ook zo blij verrast als tijdens 
een bezoekje aan familie of 
kennissen in een stedelijk gebied, 
vooral in de grote steden, in het 
westen van ons land opeens op 

luidruchtige wijze kleurige 
exoten zich tonen. Aan 
de schrille roep had je 
ze al herkend. Het zijn 
de halsbandparkieten 

(Psittacula krameri) die 
al sinds de laatste 
decennia van de vorige 
eeuw in onze steden 

hun leefgebied hebben. 
Inmiddels zijn ze daar een 

“normale” verschijning. 
Maar dat zijn ze niet altijd 

geweest. De halsbandparkiet is 
een succesvolle exoot die 
afstamt van inheemse 
populaties in India en Pakistan 

en Centraal-Afrika.  
 
Vandaag de dag hebben zich 
minstens 90 populaties van 
Halsbandparkieten gevestigd in tien 
Europese landen. En de meeste van 
deze populaties nemen in omvang 
toe. Ook het leefgebied breidt zich 
gestaag uit. De soort wordt dan ook 
belangstellend gemonitord. De 
Lopikerwaard blijft echter een witte 
vlek.  
 
Er zijn volop waarnemingen uit de 
stad Utrecht en de omliggende 
plaatsen zoals o.a. Maarssen, waar 
de halsbandparkiet zich vanuit 
Amsterdam via de Vecht-route 
blijvend lijkt te hebben gevestigd. Er 
zijn waarnemingen geweest vanuit 
de stedelijke omgeving van de 
Lopikerwaard in bijv. Nieuwegein en 
Woerden en slechts een paar 

meldingen uit IJsselstein zijn te 
vinden. Ook vanuit Montfoort 
(Polder IJsselveld) is op 20 augustus 
van dit jaar een waarneming gedaan. 
Maar daar blijft het dan ook wel bij. 
De Lopikerwaard lijkt niet 
aantrekkelijk genoeg voor de 
halsbandparkiet. Geen 
voedselaanbod? De halsbandparkiet 
voedt zich voornamelijk met zaden 
en vruchten en je zou verwachten 
dat de boomgaarden in de 
Lopikerwaard in een bepaalde tijd 
van het jaar voor een aantrekkelijk 
voedselaanbod kunnen zorgen. De 
halsbandparkiet is in Nederland voor 
een zeer belangrijk deel afhankelijk 
van bijvoedering. Zonder die hulp 
zouden halsbandparkieten de 
voedselschaarste in de winter niet 
overleven. Daarom komen zij buiten 
de stedelijke gebieden niet veel voor. 
Geen slaapplaatsen? Geen 
broedgelegenheden? Stadsparken en 
tuinen zijn bij de soort veruit 
favoriet. Het nest wordt in een 
solitaire boom gemaakt, vaak in een 
oud spechtenhol op flinke hoogte. Je 
zou verwachten dat dat aanbod toch 
ook in de Lopikerwaard wel te vinden 
is.  
Om een beeld te kunnen vormen van 
de aanwezigheid kunnen 
waarnemingen van 
halsbandparkieten via bijvoorbeeld 
waarneming.nl en telmee.nl worden 
gemeld. Deze meldingen vormen dan 
een nuttige bron om de uitbreiding 
en de vestiging op nieuwe locaties te 
signaleren. We kijken uit naar de 
eerste exemplaren in onze tuin en 
zijn benieuwd of onze omgeving 
aantrekkelijk genoeg zal blijken om 
deze luidruchtige exoot blijvend een 
plaatsje te bieden.  

http://www.waarneming.nl/
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Emailadressen 
Een aantal functionarissen bij de Werkgroep Behoud Lopikerwaard zijn nu 
ook via de WBL per email bereikbaar: 
 
voorzitter@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 
secretaris@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 
penningmeester@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 
redactie@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 
webmaster@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 

 
 
 
 

De landbouwstructuur ten noorden 
en ten zuiden van de Lange 
Linschoten is aanzienlijk verbeterd! 
Door het vertrek van een 
melkveehouder naar Drenthe 
ontstond de mogelijkheid om de 
vrijgekomen grond in te zetten 
voor een kavelruil. 
 
In totaal is ongeveer 44 hectare 
geruild. Daarnaast laat de 
vertrekkende veehouder ook 40 
hectare pachtgronden achter op het 
Landgoed Linschoten. Deze zullen 

ten goede gaan komen aan de 
overige pachters op het landgoed. 
Daarnaast kan het landgoed 
hierdoor inspelen op de behoefte 
aan waterberging die in het gebied 
aanwezig is. Voordeel van de 
kavelruil is dat het agrarisch verkeer 
op de kwetsbare wegen langs de 
Lange Linschoten zal afnemen. 
De kavelruil is begeleid door Kees 
Vernooij in opdracht van de 
Gebiedscommissie Utrecht-West. 
Met behulp van een subsidie van de 
Provincie Utrecht kan de 
Gebiedscommissie Utrecht-West de 
proceskosten en de notaris- en 
kadasterkosten van kavelruilen 
vergoeden. 

De aanwezigheid van 
halsbandparkieten als 
broedvogel (links) en als 
wintergast in Nederland. 
Opvallend is de afwezigheid 
in de Lopikerwaard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het volgende WBL 
Magazine verschijnt eind 
maart 2018. Stuur uw 
kopij s.v.p. vóór 31 
januari 2018 naar de 
redactie. Het mailadres 
staat hiernaast.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebiedscommissie Utrecht West (oktober 2017) 

Succesvolle kavelruil Linschoten 

http://www.werkgroepbehoedlopikerwaard.nl
http://www.werkgroepbehoedlopikerwaard.nl
http://www.werkgroepbehoedlopikerwaard.nl
http://www.werkgroepbehoedlopikerwaard.nl
http://www.werkgroepbehoedlopikerwaard.nl
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door Willemien Veldhuizen  
foto’s: Gert van Leusden       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘De schapen kunt u zien 
lopen in Lopik, Montfoort, 
Oudewater, IJsselstein, 
Benschop of Linschoten.‘ 
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Grazen in de Lopikerwaard 
Een kudde raszuivere 
Schoonebeekers en Veluwse 
heideschapen (met lange staart) 
wordt al sinds enige jaren ingezet 
voor ecologisch landschapsbeheer 
in de Lopikerwaard. De schapen 
staan alle ingeschreven bij de 
‘Schaapskudde Eiland van 
Dordrecht’. Zij begrazen 
natuurterreinen, dijken en 
uiterwaarden waarbij zaden van 
planten en kruiden worden 
verspreid. Zij zorgen voor 
biodiversiteit en als extra wordt op 
deze manier de natuur in de stad 
gebracht. Het is de bedoeling dat de 
mensen op deze wijze meer in 
aanraking komen met de natuur. 
Het werkt goed en educatief. Het 
Streekfonds Lopikerwaarden wil de 
biodiversiteit graag nog meer 
vergroten en daarom grazen er 
steeds vaker kuddes schapen in de 
Lopikerwaard. Hierdoor komen er 

verschillende planten weer tot leven 
en wordt het groen tegelijkertijd 
goed onderhouden. Voorheen werd 
vooral de grasmaaier ingezet en dat 
had negatieve gevolgen. Bij twee 
maal per jaar maaien, krijg je heel 
grof gras en eenzijdige vegetatie.  
Doordat er 3 á 4 maal per jaar 
schapen in de natuurgebieden 
grazen, krijgen langzaam groeiende 
planten meer kans. Er dan komt er 
kleur in het groen.  Daarom graast 
de kudde steeds vaker in de 
Lopikerwaard.                                                                                                                                              
De schapen kunt u zien lopen in 
Lopik, Montfoort, Oudewater, 
IJsselstein, Benschop of Linschoten. 
Zij zijn present in de Lopikerwaard 
tijdens het hele begrazingsseizoen 
van 7 maanden. 5 Maanden per jaar 
staan ze op stal. 
De winteronderkomens van de 
dieren staan in Meerkerk en in 
Ottoland. Een groep jonge schapen 
verblijft ’s winters in Benschop. De 
mooie vachten van de schapen zijn 
‘harig’ van structuur met mooie 
lange lokken. De wol is zeer geschikt 
voor het vilten en spinnen.  
 
Ontmoeting met de herder 
De schapen van herder Huug 
Hagoort had ik al eens zien lopen in 
de Lopikerwaard maar het duurde 
een tijdje voordat ik op een dag 
kennis maakte met Huug.  
Ik reed naar huis langs de 
Provinciale weg in Lopik en ik zag 
Huug met zijn schapen in de 
Lopikerhout. Ik keerde om  en ik 
parkeerde mijn auto dicht bij de 
schapen.  
Op mijn vraag of ik hem eens 
interviewen mocht, reageerde Huug 
direct heel positief.  

Schaapskudde ‘Eiland van Dordrecht’  

Huug Hagoort, schaapherder 
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‘Zoek mijn nummer maar op onze 
website: schaapskooiottoland.nl en 
bel me voor een afspraak. Een 
ontroerende ontmoeting met Huug 
en zijn schapen. 
 
De eerste afspraak die ik samen met 
de fotograaf, Gert van Leusden, 
maakte met Huug was in de Ruige 
Weide bij Oudewater. Het was even 
lastig om de weideplek te vinden 
waardoor we Huug voor de 
zekerheid belden. Natuurlijk kon hij 
goed uitleggen waar de schapen 
graasden maar Huug vertelde 
meteen dat hij zelf niet komen kon. 
Op verschillende plekken lopen 
namelijk schapen van de grote 
kudde die onder de 
verantwoordelijkheid van Huug 
vallen. In totaal heeft Huug de 
verantwoordelijkheid over 1200 
schapen die allen dus staan 
ingeschreven bij de ‘Schaapskooi 
Eiland van Dordrecht’. Er bleek een 
noodsituatie elders. Een aantal 
schapen was in een sloot beland uit 
angst voor   loslopende honden. 
Natuurlijk was Huug vooral daar 
nodig. Wij mochten de schapen in 
Oudewater fotograferen en we 
maakten voor later in de zomer een 
nieuwe afspraak. 
 
De tweede afspraak in Benschop 
lukte. De schapen waren vanuit 
Oudewater per veewagen al naar 
het natuurgebied ‘het Bosplan’ in 
Benschop gebracht.  

De 
schaapskuddes 
in de andere 
gebieden zoals 
in de 
Alblasserwaard, 
Dordtse Biesbos 
en Noordwaard 
lopen altijd van 
plek naar plek.  
 

De schapen kunnen op één dag wel 
20 km lopen.                                                                                                                                                       
We troffen Huug met zijn schapen in 
het natuurgebiedje. Die dag was er 
ook een stagiaire aanwezig, Gert 
Jan, die enthousiast vertelde over 
zijn werk.  
 
Hij had kort geleden de ‘Royal 
show’, een grote landbouw- 
tentoonstelling, in Wales bezocht. 
Volgens Huug komt Gert Jan over 
zijn ervaringen daar niet uitgepraat! 

Een echte schaapherder in wording.  
 
De stagiaires moeten de handen uit 
de mouwen leren steken en vooral 
leren omgaan met de dieren. Voor 
de meesten is dit moeilijk en 
ontbreekt er een praktisch inzicht 
maar dat geldt zeker niet voor Gert 
Jan, zegt Huug. 

Huug en Gert Jan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gwen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast Huug is er één man 
in loondienst en zijn er 
twee zzp-ers voor 7 
maanden werkzaam. In 
de lammertijd komen er 
extra stagiaires helpen. 
Verder zijn er nog vijf 
vrijwilligers die allen een 
vaste dag in de week 
komen werken. Kortom, 
het is voor iedereen 
inclusief  Gwen, hard 
werken geblazen om de 
kudde op een goede 
manier te begeleiden. 
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Knap werk wordt verricht door 
Gwen 
Het is een mooi gezicht om te zien 
hoe Gwen, de bordercollie, de groep 
bij elkaar houdt. Er zijn in totaal acht 
bordercollies in dienst voor de 
gehele kudde. Zij variëren in leeftijd 
van één tot negen jaar.  Gwen houdt 
zijn baas Huug supergoed en heel 
enthousiast in de gaten. Geen 
opdracht zal hem ontgaan. Met 
passie doet Gwen zijn werk.   
Als de schapen acht of negen jaar 
oud zijn, kunnen zij niet meer mee 
in de kudde en wacht hen, het is 
niet anders, de slacht.  
Met enkele oude schapen die bij 
Huug thuis lopen, heeft Huug een 
speciale band.                                                                                                                                            
De lammertijd begint rond de kerst 
tot begin april. Er zijn dan meestal 
500 ooien die lammeren in die 
periode, een superdrukke tijd.        
                                               
Van geitenhouder tot schaapherder 
17 Jaar geleden is Huug overgestapt 
van geitenhouder naar 
schaapherder.  
Hij werd  gevraagd om te gaan 
werken als herder in de Dordrechtse 
Biesbosch. Het werk als 
schaapherder bevalt Huug goed, 
alhoewel het intensief is en veel tijd 
vraagt. Huug vertelde nog 
tussendoor dat hij  het geluid van de 

grazende schapen en het geschuifel 
van de kudde prachtig vindt klinken. 
De vergoeding voor Huug komt van 
de gemeentes en van het 
Streekfonds: ‘De gemeentes betalen 
mijn boterham en het streekfonds 
betaalt mijn beleg’, zegt Huug 
nuchter. De meeste mensen denken 
trouwens bij het beroep van 
schaapherder aan de romantiek van 
het werk.  
 
Altijd in de natuur, heerlijk 
wandelen met het geblaat van de 
schapen als begeleiding. ‘Maar ja, 
glimlacht Huug, een schaapherder 
met een dag mooi weer is 
romantiek, tijdens een regendag 
komt de reumatiek en na een week 
regen is het dramatiek. Maar voor 
alle duidelijkheid, aan de hele 
houding van Huug is te merken dat 
hij zijn werk met veel ervaring, met 
deskundigheid en zeer veel plezier 
doet.    
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Door Paul Planken,  
Secretaris Duurzaam 
Lopikerwaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Heb je intresse of wil je iets 
betekenen voor Duurzaam 
Lopikerwaard neem dan 
contact op via 06-51498300 
(Dick Nederend) of mail:  
info@ 
duurzaamlopikerwaard.nl 
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Laat ik beginnen met goed nieuws: 
wist u dat Lopik van alle gemeenten 
in de provincie Utrecht  procentueel 
gezien de meeste duurzame energie 
opwekt? Om precies te zijn 5.9 
procent. Dat percentage komt voor 
het grootste deel voor rekening van 
de drie Lopikse windmolens, die al 
zo’n tien jaar duurzame stroom 
opwekken. Het slechte nieuws is dat 
94.1 procent van de energie die we 
met zijn allen gebruiken niet 
duurzaam is. Ik was nogal verbaasd 
toen ik dit hoorde en wel om twee 
redenen. De eerste is natuurlijk dat 
Lopik relatief gezien zo goed scoort. 
De tweede is dat het percentage 
duurzaam opgewekte energie, 
namelijk 5.9 procent, zo laag is.  
 
Ons energieverbruik 
Het is zo laag omdat ons 
energieverbruik meer is dan alleen 
de stroom die uit het stopcontact 
komt. Het is ook het aardgas dat we 
verbranden om te koken en om 
onze woningen en bedrijven te 
verwarmen en de brandstoffen 
(benzine, LPG en diesel) die we 
nodig hebben om onze voertuigen 
te laten rijden. Al deze vormen van 
energie, leiden direct (aardgas en 
brandstoffen) en indirect 
(elektrische stroom)  tot de uitstoot 
van CO2. Zoals we allemaal weten, 
zorgt dit voor het versterkte 
broeikaseffect, met als gevolg een 
stijgende temperatuur op aarde: nu 
en in de toekomst.  
 
Duwtje in de goede richting 
Deze cijfers gaan over Lopik, maar 
ook voor de meeste andere 
gemeenten van Nederland kunnen 
we een vergelijkbaar sommetje 

maken. Omdat veel burgers vinden 
dat het realiseren van duurzame 
doelen nogal traag verloopt, zijn in 
veel gemeenten burgerinitiatieven 
ontstaan om de zogenaamde 
energietransitie te versnellen. Ook 
in de Lopikerwaard  vinden steeds 
meer mensen dat de overgang van 
een door fossiele brandstoffen 
gedomineerde economie naar een 
door duurzame energie 
aangedreven economie wel wat 
sneller mag. In navolging hiervan 
hebben meerdere bewoners,  met 
steun van de Utrechtse Natuur en 
Milieufederatie, een stichting 
opgericht: de Stichting Duurzaam 
Lopikerwaard, met als doelstelling:   
 Het optreden als regisseur, 

aanjager, ondersteuner en 
initiator tussen de gemeente 
Lopik, particulieren en 
bedrijven om een beweging 
op gang te brengen die het 
transitieproces van 
verduurzaming in de 
gemeente Lopik versneld.  

 Het verrichten van allerlei 
handelingen, die hiermee 
verband houden of daartoe 
bevorderlijk zijn.  

De stichting groeit, is ambitieus en 
geeft graag een duwtje in de goede 
richting bij het vergroten van de 
hoeveelheid duurzame energie in de 
Lopikerwaard. Dit heeft de grootste 
kans van slagen als zoveel mogelijk 
bewoners meedoen. Ik vraag 
daarom iedereen die onze 
doelstelling (h)erkent en 
ondersteunt, zich aan te sluiten! 
Want de stichting bruist van de 
energie en alleen samen met u 
kunnen we de Lopikerwaard een 
flink stuk duurzamer maken! 

Nieuwe stichting bruist van de energie 

Duurzaam Lopikerwaard 
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