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Stichting WBL
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
cultuurhistorische waarden in samenhang
met de leefomgeving.
De Stichting WBL is een erkende Algemene
Nut Beogende Instelling (ANBI).
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Panta Rhei (‘alles stroomt’) is een uitspraak
die wordt toegeschreven aan de Griekse filosoof Heraclitus. Hij gaf hiermee uitdrukking aan zijn opvatting dat alles voortdurend aan verandering onderhevig is. De
waarheid van deze uitspraak heeft u de
laatste jaren ook kunnen aflezen aan de
WBL Nieuwsbrief. Hij heeft kleur gekregen
en stijl en inhoud zijn meer aan de tijd en
de tijdgeest aangepast.
Panta Rhei beperkt zich echter niet tot de
nieuwsbrief alleen. Zijn dynamiek laat zich
nu ook gelden binnen onze redactie zelf.
Eise Jongsma, redactielid sinds 1995, neemt
afscheid. Hij vindt het na 20 jaar wel welletjes en wil graag plaats maken voor een jongere redacteur. Voor ons was dit de aanleiding om onze vliegende reporter op hem af
te sturen voor een interview. Onder de titel
‘Stadsmens met een groot groen hart’ krijgt
hij de gelegenheid om nogmaals zijn licht
te laten schijnen over verleden, heden en
toekomst van de WBL. Wij willen bij deze
Eise graag bedanken voor zijn inzet binnen
ons redactieteam en hem veel plezier en
succes toewensen bij de reeks van activiteiten die hij verder nog op zijn ‘to do’-lijstje
heeft staan.
IJs en weder dienende en bij de gratie van
tijdige bezorging door PostNL zal de WBL
Nieuwsbrief nog vóór de feestdagen op uw
deurmat vallen. Wij hebben ons best gedaan om u weer een interessante en gevarieerde mix van onderwerpen aan te bieden.
Veel leesplezier!
Tenslotte wil ik u namens de redactie graag
prettige feestdagen toewensen. Geniet van
de kerstdagen en laat 2016 een gelukkig
jaar voor u zijn.
Jan Reijnders, hoofdredacteur

Uit het bestuur
In de rubriek ‘uit het bestuur’ snijdt de voorzitter een of meerdere actuele thema’s aan, die
van invloed zijn op de ontwikkeling van het cultuurlandschap van de Lopikerwaard. Wegens
een verre reis van de voorzitter is ditmaal de secretaris aan het woord.

Cope landschap

Acht eeuwen
Meer dan acht eeuwen lang hebben onze
voorouders het landschap gebouwd en in
stand gehouden. Nog steeds is aan de ontginningslinten en de verkaveling goed te
zien hoe dit cultuurlandschap is ontstaan.
Een wijds landschap met een bijzonder slotenpatroon, bebouwingslinten met mooie
doorzichten en historische gebouwen. Dit
is niet alleen een mooi landschap maar ook
waardevol erfgoed. Dat vindt niet alleen de
WBL. Het beleid van de Provincie Utrecht en
de gemeenten in de Lopikerwaard is gericht
op behoud en - waar mogelijk - verbetering
van de kwaliteit van het landschap. Om aan
dat beleid uitvoering te geven zijn er regels
opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke
Verordening (PRV) en de gemeentelijke bestemmingsplannen. Zo wordt het vermin-
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deren van de verstening beoogd door bij
verandering van de agrarische bestemming
in bedrijfsbestemming voor te schrijven dat
50% van de agrarische schuren moet worden gesloopt. Omdat niet alles in bestemmingsplannen kan worden geregeld heeft
de Provincie ook een landschapsverordening. Mede door inbreng van de WBL is
daarin opgenomen dat sloten niet gedempt
mogen worden en dat er van de weg af gezien geen zicht mag zijn op een zogenaamd
‘rommelterrein’. Men zou nu kunnen denken “Als de overheid ons unieke landschap
zo goed beschermt, waarom dan nog een
WBL?”.
Noodzaak
Het antwoord op de vraag of de WBL een
nuttige functie vervult, dient bevestigend
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beantwoord te worden. Dit omdat beleid
en regels niet in beton zijn gegoten. De Provincie en de gemeenten behartigen ook andere doelen. Zo is het stimuleren van een
leefbaar en vitaal platteland een belangrijke
taak van zowel de Provincie als de gemeenten. Leefbaarheid en vitaliteit zijn gebaat
bij een florerende lokale economie. Dat
kan soms strijdig zijn met de bescherming
van de landschappelijke kwaliteit. Daarom
wordt er bij de besluitvorming over ruimtelijke plannen een afweging gemaakt tussen
belangen zoals bijvoorbeeld het behoud
van het landschappelijk cultureel erfgoed
versus werkgelegenheid of recreatie. Nu
lijkt in de praktijk een vitaal platteland belangrijker te zijn dan het behoud van landschappelijk cultureel erfgoed. Nog steeds
worden ten behoeve van bouwplannen
kavelsloten gedempt. Nog steeds neemt de
bebouwing in ontginningslinten toe. Zelden
worden agrarische gebouwen na bedrijfsbeëindiging gesloopt. Dus er ligt nog steeds
een schone taak voor de WBL om het behoud van het landschappelijk cultureel erfgoed op de agenda te houden.

Kentering
In de laatste jaren is gelukkig ook te zien
dat de kwaliteit van het landschap beter
in ogenschouw wordt genomen. Bij bouwplannen in het landelijk gebied wordt nu
meer rekening gehouden met de streekeigen kenmerken van het gebouw, het erf en
de beplanting. Bouwplannen met grotere
inbreuk op de landschappelijke kwaliteit
krijgen meer aandacht, zowel van een gemeenteraad als van het publiek.
Dat werkt positief. Zo is, na lange discussie
in Montfoort besloten een manege niet te
verplaatsen naar een locatie midden in de
open polder tussen Willeskop en Blokland.
Het gevolg van dit besluit is dat er nu een
locatie gevonden is tussen de Hollandse
IJssel en Willeskop in waarbij de landschappelijke kwaliteit niet in het geding is. Ook
positief is dat de Provincie, na druk van de
gemeente en de WBL afziet van de aanleg
van een carpoolplaats bij de rotonde bij
Willeskop. De grond die eigendom is van de
Provincie is nu ingericht als natuurterrein.
De WBL is gevraagd een fysieke bijdrage te
leveren aan het onderhoud.
Herman Boonekamp

Natuurterrein bij rotonde Willeskop
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WBL jaarverslag 2014-2015
Op de WBL jaarvergadering van 19 november 2015 presenteerde WBL-secretaris Herman
Boonekamp zijn verslag van activiteiten 2014-2015

Natuurgebied Willeskop in november

Inleiding
De WBL zet zich in voor het behoud en de
verbetering van de kwaliteit van het karakteristieke landschap van de Lopikerwaard.
Dat doet zij door belangenbehartiging, het
kritisch volgen van ontwikkelingen, het verzorgen van excursies en de uitgave de WBL
Nieuwsbrief. Dit kan zij al meer dan 35 jaar
doen dankzij haar vrijwilligers en uw steun.
De WBL ontvangt geen subsidies en kan
derhalve niet zonder uw donaties. Om de
inkomsten uit donaties te verhogen zonder
extra kosten voor de donateurs heeft de
WBL nu ruim een jaar de ANBI-status. Extra
donaties heeft dat in 2015 nog nauwelijks
opgeleverd. Reden om daar meer bekendheid aan te geven. De donateurs van de
WBL zijn bijzonder trouw. Door verhuizing
en vergrijzing zijn er opzeggingen, maar
daar tegen over staan aanmeldingen van
nieuwe donateurs. Per saldo bedraagt hun
aantal ruim driehonderd. Zoals gebruikelijk
op de jaarvergadering een kort verslag over
de afgelopen twaalf maanden.
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Belangenbehartiging
De belangrijkste opdracht van de WBL is
het opkomen voor het behoud van het culturele erfgoed en de natuurwaarden van
de Lopikerwaard. Daarom neemt de WBL
deel aan organisaties die invloed hebben
op ontwikkelingen in het gebied en zoekt zij
samenwerking met andere ‘groene’ organisaties. De belangrijksten daarvan zijn:
• De WBL nam deel aan de adviesgroep
recreatie van de Gebiedscommissie
Utrecht West. De Gebiedscommissie
fungeert de komende jaren als stimulator en klankbord voor plattelandsontwikkeling in de Vechtstreek, Ronde
Venen en de Utrechtse Waarden. Er
wordt gewerkt aan de realisatie van een
Hoogstambrigade, wandelroutes en het
visualiseren van de bodemdaling in het
veenweidegebied; ondermeer bij het
natuurgebied Willeskop.
• De plaatselijk groep Weidse Veenweiden van Leader. De rol van deze groep is
het enthousiasmeren en ondersteunen
van partijen bij het maken van een door
5

Europa te subsidiëren projectplan dat
bijdraagt aan plattelandsontwikkeling.
Dit programma is in 2015 afgerond. Een
van de laatste projecten was het maken
van het netwerk van wandelknooppunten, aangeduid met de vierkante gele
bordjes. De WBL was ook betrokken bij
plannen voor de Leaderperiode 20152020. De aanjaaggroep voor deze periode is in oprichting. Zij beoogt het unieke platteland van het westelijk deel van
Utrecht toekomstbestendig te maken
met een veerkrachtige regionale economie en werkgelegenheid.
• Natuur en Milieufederatie Utrecht
(NMU). De WBL heeft zitting in de
klankbordgroep.
• De stichting Hugo Kotestein. Deze stichting zet zich in voor het behoud van
monumentale waarden in stad en landschap.
• De Vrijwillige Weidevogelbescherming
• De Agrarische Natuurvereniging
• De natuurkoepel ‘De Groene Waarden’
in IJsselstein waarin lokale natuurorganisaties hun krachten kunnen bundelen.
• IVN
• Staatsbosbeheer
• Landschap Erfgoed Utrecht
De rode draad voor deelname van de WBL
is het benutten van het landschappelijk cultureel erfgoed en natuurwaarden bij het vitaal houden van de Lopikerwaard en de Linschoterwaard. Tenslotte is te melden dat de
WBL, wanneer nodig, overleg heeft met de
gemeenten in het gebied, de Provincie, het
Waterschap, de Natuur en Milieufederatie
Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en de
Stichting Groene Hart. Naar verwachting
gaat het de komende jaren over duurzame
energie, bescherming tegen overstroming
en maatregelen tegen verzilting.
Kritisch volgen
Kritische geluiden laat de WBL horen bij
plannen die kunnen leiden tot verlies van
landschappelijke en cultuurhistorische
kwaliteit. In het verslagjaar had dat betrek6

king op de volgende plannen:
• Slootdemping te Polsbroek houdt de
WBL al sinds 2009 bezig. Aan de uitspraak van de Raad van State eind
2013, om de sloot terug te graven, is
nog steeds geen gehoor gegeven. Tegen het voorstel, mede op aandringen
van het Waterschap, de sloot beperkt
terug te graven heeft de WBL bezwaar
aangetekend. Inmiddels is de bodem
op verontreiniging onderzocht. Het waterschap heeft nu geen bezwaren meer.
De Provincie wil de sloot terug; nu de
eigenaar nog.
• Rotonde te Willeskop. Het plan van de
Provincie voor de aanleg van een carpoolplaats aan de oostzijde van de rotonde bij Willeskop is definitief van de
baan. In plaats daarvan is natuur aangelegd. Op verzoek van de Provincie is de
WBL betrokken bij het beheer daarvan.
• Opslag containers. Opnieuw heeft de
WBL de gemeente Lopik verzocht handhavend op te treden tegen de opslag
van containers aan het Boveneind te
Benschop. Inmiddels is dat gebeurd.
De eigenaar heeft nu gevraagd de agrarische bestemming om te zetten in bedrijfsbestemming. De gemeente wil
daar aan meewerken met de beperking
dat er buiten niets opgeslagen mag
worden.
• Kernrandzone. De Provincie nodigt
de gemeentes uit met plannen te komen om de ruimtelijke kwaliteit in de
stads- en dorpsranden te verbeteren.
Mogelijk heeft dat aantasting van het
landschap tot gevolg. De WBL kijkt dan
ook zeer kritisch naar ontwikkelingsplannen voor kernrandzones. De WBL
heeft bedenkingen bij de provinciale en
gemeentelijke keuzes voor te ontwikkelen kernrandzones.
• Manege. In Montfoort moet de manege
op het bedrijventerrein naar het buitengebied of een kernrand worden verplaatst. In 2014 hebben de WBL, NMU,
Stichting Hugo Kotenstein en bewoners
ernstig bezwaar gemaakt tegen het

plan die manege te plaatsen in het buitengebied van Willeskop. De WBL heeft
daarbij gepleit voor een plek in de uiterwaard van de Hollandse IJssel tegenover het bedrijventerrein IJsseloord.
Uiteindelijk heeft de gemeenteraad de
verplaatsing naar het buitengebied tegengehouden. Nu zijn er plannen om
de manege te plaatsen in de uiterwaard
tegenover het tuincentrum Overvecht.
In 2012 heeft de WBL samen met het
NMU bezwaar gemaakt tegen de plannen om het agrarisch perceel Heeswijk
120 te gaan bestemmen voor een loonbedrijf met opslag van houtsnippers.
Door toedoen van de bestuursrechter
en een procedure bij de Raad van State heeft het plan drie jaar stil gelegen.
Het plan wordt nu, zij het gewijzigd, opnieuw in procedure gebracht. De WBL
heeft de gemeenteraad al te kennen
gegeven tegen twee aspecten van het
nieuwe plan bedenkingen te hebben.
Het betreft de aantasting van de historische cope-verkaveling en de grootte
van het bouwvlak.

sante excursies georganiseerd. Een daarvan
was speciaal voor kinderen bedoeld.
De jaarvergadering op 27 november 2014
in het buurthuis de Triangel te Polsbroekerdam met een boeiende dialezing over
weidevogels in de Lopikerwaard werd goed
bezocht.
Tijdens de jaarlijkse donateursmiddag werd
het Touwmuseum in Oudewater bezocht,
gevolgd door een wandelexcursie naar Más
Mik bij Abrona te Benschop voor een gezamenlijke maaltijd. Het was een leerzame en
geanimeerde bijeenkomst.

Excursies, donateursdag, jaarvergadering
Met excursies en lezingen wil de WBL het
landschap met haar natuur en cultuurhistorie onder de aandacht brengen. Immers
‘bekend maakt bemind’. In 2015 zijn, met
dank aan de excursiecommissie, zes interes-

Tot slot
Het bestuur is dankbaar voor de inzet van
de vrijwilligers en het vertrouwen van allen
die de WBL een warm hart toedragen.

•

Herfst in het Oerlemansbosje

Media
Voor het contact met de donateurs was er
driemaal een uitgebreide WBL Nieuwsbrief.
Dit dankzij de auteurs en de redactiecommissie. De WBL heeft ook dit jaar daar weer
veel complimenten over mogen ontvangen.
Frequenter contact met de donateurs vindt
plaats via e-mail. Helaas zijn niet van alle
donateurs de e-mailadressen bekend. Tenslotte is te melden dat men de WBL heeft
weten te vinden op haar website www.
WBL-web.nl

Herman Boonekamp

Foto: Herman Boonekamp
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Verslag WBL donateursdag 2015
De WBL donateursmiddag voerde ons dit jaar via Benschop naar het Touwmuseum in Oudewater en daarna via het natuurgebied Willeskop terug naar Benschop. Eise Jongsma rapporteert.

Gerard David: Virgo inter Virgines (Maagd onder Maagden), 1509

Oudewater
Bij stralend weer ontmoeten onze leden/
donateurs elkaar op zaterdagmiddag 29 augustus bij boerderij De Haan in Benschop.
Het doel was de versteviging van de onderlinge contacten en kennismaking met
nieuwe leden/donateurs. WBL’s jaarlijkse
donateursdag is traditioneel een cultureel
treffen met landschappelijke beleving. Met
Wim Boesten en Leo van den Berg als gids
zet het gezelschap koers richting Oudewater, dat dit jaar zijn 750-jarig bestaan viert.
Het is daar een komen en gaan van toeristen die zich vergapen aan de Heksenwaag,
het prachtige oude Stadhuis en aan de middeleeuwse altaarstukken van de in Oudewater geboren schilder Gerard David (ca.
1450/1460–1523). Reproducties van zijn
werk hangen op 26 plaatsen door het stadje verspreid. Bovenstaand werk de ‘Maagd
onder de Maagden’ uit 1509 schonk Gerard
aan het Convent van de Karmelietessen in
8

Musée des Beaux Arts, Rouen

Brugge.
Parkeren in de stad is moeilijk. Ook na het
bezoek aan het Touwmuseum worden we
vastgezet omdat de ‘Fietsronde van Oudewater’ langsflitst. Onder de vrijwilligers
die ons rondleiden in het Touwmuseum is
Nettie Stoppelenburg, de historica van Oudewater. Nettie en haar collega’s weten op
boeiende wijze te vertellen over de oorsprong van de hennepteelt en de productie van scheepstouw: het product waarmee
Oudewater rijkdom vergaarde tijdens de
periode van de VOC.
We luisteren naar de gidsen, hun anekdotes en hun interpretatie van de historie van
het stadje. Ze beantwoorden onze vragen:
Waar komt de carnavalsnaam ‘geelbuik’
vandaan? Wat is een ‘braakveld’ zoals bij
Abrona? Produktieprocessen worden geïllustreerd en gedemonstreerd.
Het 750-jarige Oudewater dankt veel aan
haar touwindustrie. Tot aan de overname

twee jaar geleden was Touwfabriek G. Van
der Lee (opgericht in 1545) het oudste familiebedrijf van Utrecht. De laatste eigenaren
Gijsbert en Saskia waren (14e generatie) nazaten van de oprichter Jan Pieterszoon van
der Lee. Heden zijn nog 20 werknemers in
dienst voor het vervaardigen van sleeptrossen, sloepstootranden en klimtouw voor
sporthallen bijvoorbeeld. De herinnering
aan de touwfabricage wordt levend gehouden. De oude fabrieksgebouwen worden
omgebouwd tot wooneenheden. Daarbij
blijven de contouren van het oude bedrijf
zichtbaar. De karakteristieke schoorsteen
en de zogenaamde ‘shed’-daken worden
gehandhaafd in het ontwerp van de architect, die ook bij de herontwikkeling van de
Westergasfabriek in Amsterdam betrokken
was.
Overslaghaventje
Na het ’Touwmuseum’ gaat de excursietocht verder met onze eigen gidsen, Wim
en Leo. Leo, was jaren geleden met zijn be-

drijf aan het begin van de Oude Utrechtsestraatweg in opdracht van huisarts Meijerink aan het werk met zijn graafmachine,
toen hij de dokter uit zijn spreekuur haalde. ‘Hoe durf je mijn patiënten te laten
wachten?’ ‘Die zitten lekker warm’ vond
Leo, ‘maar dit moet u even komen zien’.
Vol enthousiasme toonde Leo de houten
palen van wat eens een haventje geweest
moest zijn, gegraven langs de ‘Pijpe Vliet’
omstreeks 1300. De Pijpe Vliet bestaat niet
meer maar is nog wel zichtbaar op Hattinga’s kaart van de Lopikerwaard uit 1771.
Het was een overslaghaventje waar de
vracht werd overgeheveld naar andere boten in de Hollandse IJssel en/of naar paard
en wagen. Uit het achterland kwamen de
producten (die nu nog steeds in WBL’s werkgebied verbouwd worden) bestemd voor
consumptie in de grote steden. Men denke
aan: vee, gevogelte, eieren, vis, groenten,
fruit, melk, vlees en wilgenteen voor het
vlechten van manden. Voor Oudewater zelf
was er natuurlijk hennep uit Benschop en

Pijpe Vliet (bij rode pijl). Detail: Hattinga’s kaart van de Lopikerwaard (1771)

Bron: Nationaal Archief
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Bij het voormalige stoomgemaal aan de Korenmolenvliet

Polsbroek. Ook turf kwam aan boord en later pootgoed uit Aalsmeer.
Molens en gemalen
Onze gidsen hebben heel wat te vertellen
als het gezelschap richting Damweg wandelt. Op de hoek van de N228 en De Meent
meldt Wim Boesten: ‘Hier passeerden vroeger de boten uit Polsbroekerdam. Er waren
vijf waterwipmolens in deze omgeving.’ Ook
richting Willeskop is bijzonder. Hier lagen
toentertijd veel eendenkooien naast elkaar.
De reden hiervoor was dat aan de voet van
de stroomrug het water veel later bevroor.
‘De naam van de Korenmolenvliet’ vervolgt
onze gids ‘herinnert aan een maalfunctie in
vroeger tijden’. Bij het voormalige stoomgemaal aan de Korenmolenvliet houden
we halt. Het is één van de stoomgemalen
die de 41 wipwatermolens verving na de
Industriële Revolutie. De WBL maakte zich
sterk voor restauratie en conservering van
het gemaal toen het Hoogheemraadschap
met afbraak dreigde. Het financiële plaatje
was moeilijk rond te krijgen. Er werd een
compromis bedacht waarbij een kapitaalkrachtige particulier en liefhebber van industrieel erfgoed de financiering voor zijn
rekening nam. De buiten-architectuur blijft
redelijk behouden en de bewoners van het
gebouw kunnen genieten van een wel héél
bijzondere huisvesting. En dat terwijl het
10

Foto: Eise Jongsma

object toch de toeristische attractie blijft
waarbij men gaat nadenken over de waterhuishouding in de Lopikerwaard.
Rustmoment
Een eenzame fietser begeleidt de wandelaars naar het natuurgebied van Willeskop.
Voor dit gebied zijn de ‘WBL landschapsui�tjes’ ontwikkeld (zie: www.landschapsmenu.nl). Er wordt een rustmoment ingelast
bij de van een vorige donateursdag bekende zelf-op-de-markt-brengende zuivelproducent Hoogenboom. Zijn Turkse yoghurt
smaakt nog steeds perfect. De zuivelboerderij is een pleisterplaats voor landschapstoerisme tegen een geringe vergoeding.
Dan op naar ‘Más Mik’ in de achtertuin van
Abrona-boerderij De Haan. Hier wacht de
barbecue. We missen de prachtige inventaris met de geheel op de Lopikerwaard
afgestemde tentoonstelling. Het zou kapitaalvernietiging zijn als deze fraaie inventaris niet elders een nieuwe plek zou krijgen. Wie denkt mee? De barbecue is goed
verzorgd. Men loopt en zit door elkaar. Een
prima moment voor nader onderling contact. Ook voor onze twee nieuwe bestuursleden Wilma Rison en Jos Timmermans, die
er maar kort bij konden zijn in verband met
andere verplichtingen op deze dag.
Eise Jongsma

Stadsmens met een groot groen hart
Zijn vrouw vroeg hem weleens plagend of hij met haar of met de WBL getrouwd was. Eise
Jongsma (bestuurs- en redactielid) stopt na een lange staat van dienst met zijn vrijwilligersactiviteiten voor de werkgroep. Maar niet voordat hij in deze nieuwsbrief nog eens terugblikt op dit ‘huwelijk’.

Eise Jongsma (1938) in herfsttooi bij de Nedereindse plas

Hoe komt een assurantieman uit Amsterdam in Benschop terecht?
‘Onze dochters zijn alle drie in Amsterdam
geboren. Op een dag keken mijn vrouw
Corrie en ik elkaar aan. Het bleek dat we
het allebei zat waren om ons tussen rijen
auto’s door te wurmen als we de meisjes
naar school brachten. Of dat we weer langs
de zoveelste etalage van een pornozaak liepen. Ook schrok ik ervan hoe verstedelijkt
ik was, want voor mijn gevoel nam ik niet
eens meer de overgangen van de seizoenen
waar. Ook raakte ik los van God. De schepper is in de stenige stad minder makkelijk
te vinden. Ik ben opgegroeid in Rotterdam
IJsselmonde, maar volgens mijn moeder
ben ik van kleins af aan al dol op de natuur.
Corrie is groot geworden in Ouderkerk aan
de Amstel, dus de keuze voor het platteland

Foto: Miranda Spek

was snel gemaakt. Onze zoektocht naar een
betaalbare woning bracht ons uiteindelijk
in Benschop. Via de kerk en de school en
sportvereniging van de kinderen hadden
we vrij snel contact met buurtgenoten. We
hebben nooit het gevoel gehad dat we ons
als import extra moesten bewijzen. Later
zijn we naar IJsselstein verhuisd en daar
wonen we nu al weer achttien jaar.’
Wanneer en hoe ben je bij de WBL terecht
gekomen?
‘In 1977 ben ik lid geworden van de knotgroep Benschop Lobeke. Tijdens een knotdag kwam de WBL een keer ter sprake en
iemand vroeg mij of ik misschien lid wilde
worden van de adviesraad. We stonden
toen aan het begin van de ruilverkaveling.
Het was een spannende en enerverende
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tijd, waarin de WBL regelmatig de barricade opging. Veel mensen waren bang dat de
hele Lopikerwaard op de schop zou gaan.
Gelukkig is het karakter van dit bijzondere
stukje Nederland behouden gebleven. En
ik ben niet meer bij de werkgroep weggegaan. Als bestuurslid en later ook als (eind)
redacteur van de nieuwsbrief heb ik het
altijd reuze naar mijn zin gehad. Maar nu
wordt het tijd voor iets anders.’
Wat betekent de Lopikerwaard voor jou?
‘Heel veel. Tijdens de vele wandelingen
met de hond ben ik erg van het landschap
en de Lek gaan houden. Het heeft iets van
de schilderijen van Ruysdael. Het is een
uniek stukje Nederland waar ik continu van
geniet. Langzaam leer je ook de bevolking
steeds beter kennen. Hardwerkende mensen, die soms wat rechtlijnig en kortzichtig
zijn, maar altijd allerhartelijkst. Ik word nog
steeds gegroet of staande gehouden voor
een praatje als ik Benschop ben, terwijl we
daar toch alweer achttien jaar weg zijn.’
Vind je dat de WBL de belangen van de
Lopikerwaard genoeg behartigt?
‘Ik vind van wel. Natuurlijk kan het altijd beter, maar als bestuur proberen we dat wat
we noodzakelijk achten zo goed mogelijk te
doen. En volgens mij lukt dat aardig, want
de meeste leden zijn ons nog altijd trouw.
De ruilverkaveling ligt allang achter ons,
maar er blijft genoeg om voor te vechten.
Er wordt namelijk constant aan het Groene
Hart geknaagd. Neem het Zenderpark. Dat
was vroeger allemaal natuurgebied, maar
er zijn de afgelopen decennia toch wel heel
wat stenen bijgekomen. Soms voelde het
als vechten tegen de bierkaai. Maar dat
ondervindt volgens mij iedereen die idealistisch is.’
Noem eens een voorbeeld waaruit blijkt
dat de WBL er echt toe doet.
‘Dan blijf ik toch even bij het Zenderpark.
Wij hebben kunnen bewerkstellingen dat
daar een groene strook omheen kwam te
liggen die fungeert als scheiding tussen de
nieuwbouwwijk en het agrarische natuurgebied. Ook het doortrekken van de pro12

vinciale weg N210, ook wel bekend als de
Ingenieur van Enschedeweg, is een mooi
voorbeeld. Als compensatie voor de ecologische hoofdstructuur hebben we toen een
natuurstrook gekregen langs deze weg. Als
laatste wil ik nog de natuureducatie op de
scholen noemen. Helaas is dat nu wegbezuinigd, maar we hebben met veel plezier
jarenlang zo’n twaalf basisscholen bediend.’
Je hebt veel artikelen geschreven voor de
nieuwsbrief. Waar ben je het meest trots
op?
‘Dat is een artikel over Herman de Man,
dé schrijver van de Lopikerwaard. Natuurlijk is ook het honderdste nummer van de
nieuwsbrief noemenswaardig. En mijn stuk
over de terugkeer van de zalm op Salmsteke.’
Wat vind je van de metamorfose van de
nieuwsbrief van gestencild krantje naar
full-color blad?
‘Daar ben ik erg tevreden over. Je moet met
je tijd meegaan. Dus het is een goede stap
geweest van Jan Reijnders, onze huidige
hoofdredacteur. Ik hoop dat we met dit blad
ook de jongere lezers aanspreken. Volgens
mij is de nieuwsbrief een prachtig voertuig
om onze liefde voor de Lopikerwaard over
te brengen en te koesteren. Ik wil nog wel
even kwijt dat ik het begrijpelijk maar erg
jammer vind dat onze jeugdredacteur Yvette Boele is gestopt. Hopelijk komt er een
opvolger, want ik heb altijd erg genoten van
de jeugdrubriek.’
Het wordt steeds moeilijker om jonge
mensen aan een verenging te binden. De
WBL kampt daar ook mee. Is het eind van
de WBL in zicht?
‘Dat vind ik een realistische vraag, maar
erg lastig om te beantwoorden... (denkt
lang na). Volgens mij zijn er twee antwoorden mogelijk. Door de vergrijzing zakt ons
ledenaantal zo dramatisch, dat we geen
bestaansrecht meer hebben. Het bestuur
heft de WBL op. Of, en dat is de positieve
variant, we vinden een manier om aantrekkelijker te worden voor de jeugd. Misschien
moeten we dit onderwerp eens op de al-

gemene ledenvergadering aan de orde stellen.’
Stilzitten is niets voor jou. Wat zijn je toekomstplannen?
‘Stilzitten is inderdaad niets voor mij (lacht
hard). Maar daarvoor heb ik gelukkig mijn
hobby’s als tuinieren, fietsen, knotten,
zwemmen en zingen. Verder ben ik een
boekje aan het schrijven over mijn vader en
dat wil ik op termijn uitgeven.’

Wat wens je de WBL toe?
‘Dat we ooit weer een bijdrage mogen leveren aan de natuureducatie op de Lopikse
scholen. Dat de nieuwsbrief blijft klinken
als een klok. Jonge aanwas. En last but not
least een ‘natuurlijk’ kerstfeest voor al onze
lezers.’
Miranda Spek

Feest van het licht
Al van ver zijn de twinkelende lampjes van de grootste kerstboom ter wereld te zien. Hij
brandt dit jaar voor de achttiende keer. Maar het is allang niet meer de enige boom die
straalt in de Lopikerwaard. Steeds meer mensen decoreren hun huis en tuin. De familie
Borst maakt er elk jaar een groter spektakel van.

In huize Borst straalt een in een kerstsfeer gehuld Oostenrijks dorp je tegemoet

Het begon ruim vijftien jaar geleden met
de aankoop van drie Oostenrijkse huisjes
op een Kerstmarkt in Valkenburg. Sindsdien zijn Bertus en Christa Borst niet meer
te stoppen. ‘Er komt elk jaar wel weer een
halve meter bij’, bekent Bertus. Met een
schalks lachje kijkt hij zijn vrouw aan. Vindt
zij het wel leuk dat de woonkamer zo vol

Foto: Miranda Spek

staat? ‘Ik vind het prachtig!’, zegt ze met
een licht hoorbaar Oostenrijks accent. ’Elk
jaar zeggen we tegen elkaar dat we er nu
wel genoeg hebben, maar steeds zien we
weer iets dat we nog niet hebben.’
Een hele klus
Zodra de Sint vertrokken is, gaat Bertus met
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zijn zoon aan de slag. ‘We zijn zeker vier dagen bezig voor het hele dorp staat. Ik wil
dat alles het met één druk op de knop doet,
dus we moeten van alles doorlussen. Dat is
veel werk. Maar als het dan eenmaal weer
brandt en draait, zijn we zo blij als een kind.
Die sfeer is geweldig!’ Hoe langer je kijkt,
hoe meer je ontdekt. Een zingend koortje, grazende koeien, houthakkers, vrouwen in dirndls, Bierstubes, kerststallen, de
Kerstman op zijn arrenslee, besneeuwde
sparren, auto’s en een treintje dat door
het dorpje tuft. Hoe komen ze aan al die
spullen? We bezoeken elk jaar zo’n zeven
tuincentra die een uitgebreide kerstafdeling hebben’, legt Bertus uit. ‘De Intratuin in
Duiven is veruit de mooiste. Daar staat een
veelvoud van wat wij hier in de kamer hebben staan. Ook gaan we naar verschillende
Duitse Kerstmarkten.’
Tegelijk aan met de Zendmast
Ze kijken daar trouwens niet alleen naar
huisjes, maar ook naar sfeerverlichting
voor de tuin. Want ook buiten gaat de familie Borst helemaal los. Meters lichtslang

worden er gebruikt. Over de brug, langs de
beschoeiing, in de vlaggenmast. ‘Daar heb
ik ook nog zo’n vier dagen werk aan’, vertelt
Bertus trots. ‘Soms doet ineens een halve
meter slang het niet meer, dan ben ik uren
bezig om dat weer op te lossen. Ook hier
kan ik alles met een knop aan en uit doen.
We doen dat altijd tegelijk met de Zendmast. Daarna brandt alles tot begin januari.
Met Kerstmis en Oud en Nieuw zijn we altijd
thuis, want we willen er zoveel mogelijk van
genieten. Steeds vaker stoppen er mensen
om snel een foto te maken met hun mobieltje. Dat vinden we erg leuk. Ze zijn welkom
om ook binnen een kijkje te nemen. Iedereen mag meegenieten van onze hobby.’
Er schiet een poes naar binnen. Oh jee, als
dat maar goed gaat…. Bertus lacht. ‘Nee
hoor, onze poes heeft er geen interesse in.
Hij loopt netjes met een boog om de huisjes heen. Eén keer heeft hij bij gebrek aan
aandacht het treintje eraf geslagen met zijn
poot, maar dat heeft hij geweten.’
Miranda Spek

Historisch archief Willeskop toegankelijk
Het Regionaal Historisch Centrum (RHC)
Rijnstreek en Lopikerwaard heeft het historische archief van de voormalige gemeente Willeskop toegankelijk gemaakt
voor belangstellenden.Het archief van
het gemeentebestuur Willeskop is in zijn
geheel geïnventariseerd. Het archief begint in 1816 en loopt door tot 1988, waarna de gemeentelijke herindeling volgde.
Willeskop werd daarbij grotendeels bij de
gemeente Montfoort gevoegd.   Vanuit
de historie waren de banden nauw tussen
Willeskop en Montfoort. Beide gemeenten kenden al eerder een gemeenschappelijke secretarie. Van 1899 tot 1988 zijn
de burgemeesters van Willeskop ook
burgemeester van Montfoort geweest,
terwijl zij daarnaast meestal ook nog de
functie van secretaris en gemeenteontvanger bekleedden. In de inventaris staan
tal van onderwerpen waarmee de ge-
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meente bemoeienis heeft gehad: de huur
van de raadskamer in hotel De Zwaan, de
gemeenschappelijke begraafplaats met
Hoenkoop, de danslessen in café Buitenlust en bestemmingsplan Vogelzangh.
Ook over de Tweede Wereldoorlog zitten
er stukken in het archief. Zo is er in 1940
gecorrespondeerd met de commissaris
van de koningin over een luchtaanval en
was er in 1943 een vliegtuig neergestort.
Daarnaast kunnen in de notulen de beraadslagingen van het gemeentebestuur
worden gevolgd. Het archief werpt een
goed licht op wat er zich allemaal afspeelde in het verleden in een kleine plattelandsgemeente. Belangstellenden zijn
van harte welkom bij het RHC in Woerden
om naspeuringen te doen in het archief:
www.rhcrijnstreek.nl
Frank van Rooijen

Burgerinitiatief
Onder druk van de bezuinigingen nemen overheden soms hun toevlucht tot verwaarlozing
van het onderhoud. In Lopik komen wakkere burgers met initiatieven om de lange termijn
schade die dit beleid oplevert te beperken.

Johan van den Hoek aan het werk

Voorheen was er een particuliere brug in
Lopik die de Lopikerweg West verbond met
de Wielsekade, de Wielebrug genaamd. Iedereen maakte er gebruik van, niet altijd
tot genoegen van de eigenaar.
In het kader van de ruilverkaveling is er in
de jaren tachtig een nieuwe brug gekomen,
breed en vlak. Het onderhoud was voortaan voor de gemeente. Iedereen was (en
is) nog steeds tevreden.
Maar mede onder invloed van de economische crisis heeft het verval toegeslagen. De
stoepen aan beide zijden van de brug zijn
verzakt en praktisch voegenloos geworden.
Voor de gemeente heeft het onderhoud
blijkbaar geen prioriteit en dus is er ook
geen budget voor. Voor de bewoners is het
een grote ergernis. Zeker voor gerijpte en
ervaren vaklui uit de bouw.
Johan van den Hoek is een dergelijke bewoner. Hij is onlangs gepensioneerd, hoewel je
dat niet zou zeggen. Hij heeft het initiatief
genomen om het probleem van de Wiele-
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brug bij de gemeente aan te kaarten. Zijn
voorstel was dat hij het reparatiewerk zou
willen doen mits de gemeente de stenen en
het cement zou betalen.
Aldus geschiedde. Johan is aan de slag gegaan. Alles bleek verzakt te zijn. Het oog
van de vakman duldt geen onregelmatigheden, dus heeft hij heeft de zaak weer geheel rechtgetrokken.
Iedere bewoner die de brug nu passeert
kan weer genieten van het vakkundige
restauratiewerk. Ik sprak hem daarop ook
persoonlijk aan om mijn waardering uit te
spreken voor dit eigen initiatief en over
de kwaliteit van het geleverde werk. Gelukkig werd ik meteen vriendelijk verzocht
om geheel vrijwillig een eenmalige donatie
van tien euro te doen net als al die andere
Wielsekade-bewoners. Ik was blij om deze
bijdrage te mogen doen: geen geld voor dit
deftige onthaal op de Wielsekade.
Wim van der Putten
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De toestand van de wegen in de Lopikerwaard aan het einde van de 19e eeuw is duidelijk af
te lezen van dit schilderij uit 1890 van de hand van Jan Willem van Borselen. Het werk getiteld
‘De weg van Polsbroekerdam’ maakt deel uit van de collectie van Teylers Museum in Haarlem.
(Redactie)
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Vervoer en verkeer in de Lopikerwaard in
vroeger tijden
In de tegenwoordige tijd is het vervoer van personen en goederen in onze streek op een
snelle en comfortabele manier geregeld. We reizen met onze eigen vervoermiddelen en met
het openbaar vervoer wanneer we maar willen. Het transport van goederen gaat efficiënt
over de weg of via het water (De Lek). Dat was in vroegere tijden wel anders. In dit artikel
wordt ingegaan op het vervoer en transport in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw.
Hierbij ligt het accent op de diensten die beurtschippers in Lopik en Jaarsveld verzorgden in
het gebied tussen Utrecht en Schoonhoven. Enkele van deze ondernemers die generaties
lang het beroep van beurtschipper uitoefenden, zullen voor het voetlicht treden.

J.H. Verheijen (1821): Het verladen van goederen bij de Tolsteegpoort in Utrecht

Geografische ligging
De Lopikerwaard ligt ingeklemd tussen
twee rivieren: de Lek en de Hollandse IJssel.
Het gebied zelf wordt ook weer doorsneden
door kleinere stromen en talloze sloten. Tot
de 20ste eeuw waren er nauwelijks verharde wegen in het gebied. Deze wegen (zie
schilderij op pagina 16) waren bovendien in
de winter slecht of helemaal niet begaanbaar, zodat men vooral was aangewezen op
de vaarwegen. Eeuwenlang hebben de be-

Bron: Beeldbank Utrechts Archief

woners van deze streken meer gevaren dan
gelopen. Het is overigens een wonder dat
de Lopikerwaard er nog zo betrekkelijk ongeschonden bij ligt. In het verleden zijn er
meerdere plannen gemaakt om dit gebied
te doorsnijden met brede verkeerswegen
en/of internationale spoorverbindingen.
De Gedeputeerde Staten van Utrecht publiceerden in 1939 een plan voor een betere
verbinding tussen Schoonhoven en IJsselstein. Daarvoor zou de bestaande weg door
17

de kernen Lopik en Cabauw verbreed moeten worden van 3 naar 14 meter, waarbij de
Lopikerwetering grotendeels gedempt zou
worden om ruimte te maken voor een brede verkeersweg. Het plan is gelukkig nooit
uitgevoerd.
Het belang van een goede verbinding met
Utrecht
Al in de Middeleeuwen trokken veel mensen naar Utrecht omdat daar de belangrijke
kerkelijke feesten en plechtigheden bijgewoond konden worden. Tijdens die feestdagen kwamen veel mensen van heinde en
verre naar de stad. Ze kochten dan meteen
de goederen die op het platteland niet te
krijgen waren. Boeren brachten er hun producten op de markt en kochten ook weer
allerlei goederen. Utrecht was ook van belang als centrum van de provinciale rechtspraak en het provinciale bestuur. Het bleef
altijd veel mensen trekken vanwege de
gunstige ligging en goede bereikbaarheid.
Aan alle handel die daar bedreven werd,
waren vele regels en voorschriften verbonden waar men zich aan te houden had. Zo
werd in 1429 bepaald dat ‘die wive ende
deernen, die waskeersen verkopen ende
in de kerken te gaen plegen’ om daar hun
producten te verkopen, zouden worden gestraft. Zij gedroegen zich ongepast en brutaal en leidden de vrome kerkgangers maar
af. Ook waren er allerlei controles op maten
en gewichten, op de kwaliteit van vlees en
vis en nog vele andere zaken.
Reizen in vroeger tijden
In de voorbije eeuwen was het reizen lang
niet altijd comfortabel en ook niet zonder
gevaar. Vreemdelingen werden niet altijd
in een stad of dorp toegelaten als zij niet
betrouwbaar werden geacht. Dat ondervonden in 1522 meester Jacob Crol, doctor in de medicijnen, en zijn zoontje. Toen
zij van Utrecht naar Oudewater reisden,
bleven de poorten voor hen gesloten. De
poortwachter gaf te kennen dat lieden uit
Utrecht niet welkom waren in de stad. Na
een korte woordenwisseling mocht alleen
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de jonge Crol, die bij de schoolmeester van
Oudewater in de kost moest om te leren,
naar binnen. Maar al na acht dagen kreeg
hij bevel de stad te verlaten.
Tot in de 20ste eeuw werd er in deze streek
ook nog gebruikt gemaakt van bijvoorbeeld
hondenkarren. Zo is er een verhaal bekend
van een goud- en zilversmid in IJsselstein,
ene heer Teunissen. Enkele dagen per week
ging hij met zijn hondenkar op pad om sieraden, klokken, wekkers, horloges enzovoorts te verkopen. Op een dag was hij op
pad met kleinzoon Jan, die op de kar mocht
zitten. Teunissen liep er naast. Bij een boerderij in Benschop werd halt gehouden en
belandden ze in de keuken bij de boerin. Er
werden daar dan een paar gouden oorhangers gekocht voor de dochter die binnenkort jarig zou zijn, terwijl een zakhorloge ter
reparatie werd meegegeven. Er was in die
tijd een levendige handel in trekhonden. In
advertenties werden deze dieren te koop
aangeboden.
De beurtveren
Zo’n drie eeuwen geleden begon men op
grote schaal het waterwegennet aan te passen aan de eisen van de tijd. Tussen 1650 en
1750 werden vele kanalen gegraven, zodat
ontoegankelijke gebieden voor de scheepvaart ontsloten werden. Zo werden in die
tijd ook de beurtveren ingesteld. Al vóór
1500 was er zo’n veerdienst tussen Utrecht
en Amsterdam. Omdat de schippers om de
beurt voeren, kreeg zo’n dienst al gauw de
naam ‘beurtveer’. De veren waren onderhevig aan nauwgezette voorschriften, zoals
de dagen van vertrek, de plaatsen van afvaart en aankomst, de prijzen voor vervoer
van goederen en voor personen etcetera.
Ook het gedrag van de schipper werd voorgeschreven: hij mocht niet vloeken of te
veel drinken op straffe van een geldboete.
Om een idee te krijgen van de drukte in- en
om Utrecht: vanuit de omliggende dorpen
voeren wel zo’n 60 tot 70 dorpsschuiten op
Utrecht.
De veerboten vervoerden van alles: zand,
grind, teen, steen, hennep etcetera. Ook

Trekschuit. Detail uit: Gezicht op Den Haag vanaf de Delftse vaart, Cornelis Springer, 1852

pakjes, brieven en stukken voor de overheid
werden aan de beurtschipper meegegeven.
Sommige schippers hadden een brievenbus
aan hun schip. Vaak bracht de schipper deze
op het juiste adres, maar er waren steden
die daar bodes voor aangesteld hadden.
De beurtschipper werd door de schout, later de burgemeester, aangesteld. Toen er
nog geen motorboten waren, werden deze
voortgetrokken met mankracht over een
jaagpad. In dat geval had men een brede
riem over de schouder en die riem zat met
een vast touw aan de schuit.
Het was natuurlijk van groot belang dat het
waterpeil in de Lopikerwetering steeds op
de juiste hoogte werd gehouden. Met regelmaat waren hierover klachten, want de
waterhoogte was afhankelijk van vele factoren. Zo moest Schoonhoven de waterhoogte regelen met de sluis in de Voorhaven en er tevens voor zorgen dat de schuif
bij het koffiehuis niet lekte en duikers en
heulen goed onderhouden werden. Er
werd bepaald dat ‘jaarlijks de schouwen
plaatsvinden op de eerste donderdag van
juli en de eerste donderdag in oktober door
gecommitteerden uit de districten, zulks in
een gemeenschappelijke schuit, welke des

Rijksmuseum

morgens precies ten half 8 uren op de kerkklok van Lopik van daar voor het gerecht
zal afvaren’. Ook moest ‘een ieder der Gecommitteerden te allen tijde en bij iedere
gelegenheid zijne eigene vertering betalen’.
Op vrijdag 7 juni 1806 werd in het Rechthuis te Jaarsveld vastgelegd dat een passagier van het benedeneinde van Jaarsveld
naar Utrecht en herwaarts in de roef en
in de stuurstoel 3 stuivers moest betalen.
Bleef men buiten dan was dat een halve
stuiver goedkoper.
In het jaar 1821 voerden het gemeentebestuur en de schout van Lopik een briefwisseling met hogere bestuurders over nieuw
aan te stellen marktschippers. Uiteindelijk
maakte de schout van Lopik op 23 juli 1821
bekend wie de nieuwe schippers waren.
Voor de zaterdagse marktschuit op Utrecht
werden dat de gebroeders Klaas en Thomas
Borst. Zij vervingen Nicolaas Schippers die
zijn ontslag kreeg. Als marktschipper op
Schoonhoven werd Cornelis Rietveld aangesteld in plaats van Cornelis Ligtvoet.
Bram van Oort
Wordt vervolgd .......
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De vos neemt bezit van de Lopikerwaard
Het afgelopen jaar zijn er in de Lopikerwaard achttien vossen door jagers afgeschoten. Vijf
daarvan alleen al in Cabauw. Het lijkt alsof de vos ook in de Lopikerwaard in opmars is.

De ‘snoodaard’ heeft het loodje gelegd

Boer pas op je kippen! De vos heeft zijn
eerste slag al geslagen. Al jouw kippen om
zeep geholpen en dat terwijl hij er slechts
één heeft meegenomen. Dat past bij zijn
leefstijl en overlevingsdrift: pakken wat je
pakken kan, al het voedsel benutten dat in
je buurt komt, voor vandaag en, wie weet,
ook alvast voor de dag van morgen. De boer
is de pineut. Hij wordt de volgende ochtend
geconfronteerd met een bloederig tafereel
en een enorme ravage.
Kleine kans
Het is een uitzondering als je de vos met
zijn lange pluimstaart ergens ziet rondstruinen. Overdag houdt hij zich meestal schuil.
Bij voorkeur onder dicht struikgewas, uit
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het zicht van de mens, zijn gevreesde en
enige vijand. Zwangere moedervossen en
haar latere kroost maar ook de jonge vosjes
verkiezen een hol. Soms gebruiken ze daarvoor een oud konijnenhol of anders graven
ze er zelf een. De vos wordt pas actief in de
avondschemering en de nacht om te gaan
jagen. Zijn zintuigen zijn daar ook perfect
voor toegerust: een uitstekend reukvermogen, een vlijmscherp gehoor en ogen die de
werking hebben van een nachtkijker. Een
groot gedeelte van zijn hersenen is dan ook
ingericht als reukcentrum.
Hij is altijd op zoek naar voedsel om te
kunnen overleven en ook om zich voort te
kunnen planten. Het aanbod van voedsel is
helaas beperkt of misschien zijn er te veel

vossen. Dat is wellicht dan ook de reden
dat de vos zijn territorium richting Lopikerwaard is gaan uitbreiden. Een vos kan in een
nacht wel 40 km afleggen; dus de afstand is
geen probleem. Tot nu toe hield hij zich in
Nederland vooral op in de hoger gelegen
gebieden, het oosten en het zuiden van ons
land. Ook de duinen vallen daar onder. Op
de Waddeneilanden komt hij niet voor. Zijn
opmars lijkt niet te stuiten. Hij houdt zich
nu ook al schuil in dorpen en steden.
Maatregelen
De vos is het meest voorkomende en wijdst
verspreide roofdier van de wereld. Het hele
Noordelijk halfrond tot in het noorden van
Afrika behoort tot zijn domein. Alleen al
in Duitsland zijn vorig jaar 500.000 vossen
door jagers gedood. De grote vraag is of het
zin heeft de vos op deze manier te bestrijden.
Voor- en tegenstanders van de jacht kunnen weinig begrip opbrengen voor elkaars
standpunten. In 1994 heeft de toenmalige
minister van landbouw in het voordeel van
de jagers beslist. Boeren waren bang voor
hun kippen en de jagers voor hun wild. De
vos is wat zijn voedselpakket betreft een
beetje de concurrent van de mens. Hij is
niet alleen gek op kippen maar ook op hazen, konijnen en fazanten. Maar ook weidevogels en hun eieren staan op zijn menu.
Met zijn vlijmscherpe hoektanden weet hij
behendig een klein gaatje in de eieren te
prikken om ze vervolgens zorgvuldig leeg
te zuigen. Niets gaat daarbij verloren. Hij is
ook in staat egels te verorberen. Hij is een
ware acrobaat in het ontrollen van dit stekelige dier. Hield de vos zich alleen maar bij
het bestrijden van muizen en ratten, dan
zou zijn toekomst tot in lengte van dagen
verzekerd zijn.
Een ander gevaar is en blijft hondsdolheid,
een dodelijke ziekte voor mens en dier.
Hierbij speelt de vos een sleutelrol. In Nederland hebben we dat probleem efficiënt
bestreden door in de natuur aas met entstof neer te leggen om de vos langs deze
weg te vaccineren. Maar in het buitenland,

ook in onze buurlanden, is deze ziekte nog
steeds actueel. Er sterven ieder jaar nog
zo’n 50.000 mensen aan deze vreselijke
ziekte.
Ook de vossenlintworm is besmettelijk
voor mensen. Deze kan bij de mens een
ernstige ziekte van de lever veroorzaken.
De besmetting loopt via de ontlasting van
de vos. Dus geen bosvruchten eten en een
omheining om je groentetuin zetten. Maar
misschien is een goede hygiëne ook al voldoende.
Toch komt het er allemaal op neer dat de
toenmalige minister van landbouw ook niet
anders had kunnen beslissen.

De vossenjeugd heeft toekomst

Foto: Flabber.nl

Vos rukt op
Ondanks de intensieve bejaging blijkt de
opmars van de vos niet te stuiten. Hij is
de mens toch nog te slim af. Bovendien
is hij ook nog erg vruchtbaar. Bij voldoende voedselaanbod kan een vossenmoeder
wel van 8 en meer jongen bevallen. Helaas
haalt 80% van de jonge vosjes het eerste
levensjaar niet eens, meestal door voedseltekort. Ditzelfde geldt echter ook voor
de 10 roodborstjes die elk jaar weer door
moederroodborstje worden voortgebracht.
De kans bestaat dat u vandaag of morgen
bij uw avondwandeling een hondachtig
dier, niet veel groter dan een flinke kat, met
een spitse snuit en een lange pluimstaart
ziet rondsluipen. Is dat dier ook nog een
beetje roodbruin van kleur, dan is de kans
groot dat het om een vos gaat.
Wim van der Putten
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Parel in de polder
De Lopikerwaard kent vele plekjes die een bezoek meer dan waard zijn. Willemien Veldhuizen ging langs bij het Natuurmuseum ‘De Wielewaal’ en sprak met de oprichters ervan. Zij
was bijzonder onder de indruk van het museum zelf en de sfeer er omheen.

Natuurmuseum ‘De Wielewaal’

Marijke en Lou Rijneveld vertellen enthousiast over hun natuurmuseum ‘de Wielewaal’ in de schilderachtige omgeving van
Willige Langerak in de Lopikerwaard, een
prachtig gebied dicht bij de rivier de Lek.
De ‘Wielewaal’ is genoemd naar de waterplas ontstaan door een dijkdoorbraak, die
wiel of waal genoemd wordt. En het is ook
de naam van een prachtige vogel die in de
jaren 60-70 in deze omgeving voorkwam.
Vooral vogels die voorkomen in de omgeving maar ook andere dieren hebben hier
in hun museum een plek gekregen.
Bij binnenkomst gaat er een wereld voor
je open. Een ware parel in de polder. De
sfeer in en om het museum biedt rust en
inspiratie aan de gasten die het bezoeken
en natuurlijk ook aan Marijke en Lou zelf.
Al bij de entree van het terrein ervaar ik de
natuurlijke stilte en harmonie die deze plek
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als vanzelf uitstraalt. Lou is hier geboren en
getogen. Marijke is ook zeer gehecht aan
Willige Langerak. In 1971, toen zij acht jaar
was, verhuisde zij samen met haar ouders
en drie jongere zussen vanuit Linschoten
naar de Lekdijk in Willige Langerak.
Natuurmens
‘Wij waren thuis gewend mee te helpen in
en om de boerderij’, vertelt Marijke. ‘Heel
gewoon was het om met elkaar te werken.
Dat geeft verbinding zoals wij dit later ook
ervaarden met onze eigen kinderen. We
voelden ons met elkaar verantwoordelijk,
we sjouwden langs de Lek en door de polder en ondertussen telden we de schapen.
We waren altijd buiten en onderweg en we
genoten van de vrijheid. De natuur in Willige Langerak is me dierbaar. Toen ik Lou
leerde kennen, merkte ik dat ik door hem

nog anders naar de natuur ging kijken. Hij
is een op en top natuurmens. Als peuter in
de box zag hij het moois in de natuur al om
hem heen. Hij wees toen al naar de vogels
rond het huis. En altijd ziet hij als eerste
wat er loopt en vliegt. Hij ‘scant’ de natuur
met zijn scherpe opmerkingsvermogen. Ik
leerde van Lou de vogels en andere dieren herkennen en bij naam noemen. Als je
weet wat er vliegt, geniet je nog meer. Dat
is ook wat we belangrijk vinden om over te
brengen aan jong en oud. De schoonheid,
de stilte en de betekenis van de natuur als
inspiratiebron geven verbinding over en
weer.’
Lou voegt aan de woorden van Marijke toe
dat hij als vanzelf, sinds hij kon lopen, belangstelling en verwondering had over alles
wat er in de natuur te zien en te beleven
valt. ‘Toen ik net kon lopen, zocht ik al in de
natuur en vond ik dieren rond het huis. Zo
is het begonnen. Ik was zo onder de indruk

De torenvalk

Foto: Gert van Leusden

van de vogels en andere dieren die ik vond,
dat ik later de beslissing nam om de dieren
te laten opzetten door een preparateur. Het
eerste exemplaar was een torenvalk. Zo
ontstond mijn hobby.
In 1985 zijn Marijke en ik getrouwd en langzaam aan groeide de verzameling vogels. Ik
vond ze langs de kant van de weg als ik op

weg was naar mijn werk. Omdat wij beiden
het idee hadden onze verzameling ook te
laten zien aan mensen in onze omgeving,
verhuisden we de opgezette dieren naar de
lege varkensschuur.
Ik maakte de muurschilderingen waarin de
dieren zich meteen ‘thuis voelden’. In 1998
is het museum geopend voor publiek. Natuurlijk hebben we ons van tevoren wel nader georiënteerd om zeker te weten dat we
niemand voor de voeten zouden lopen met
ons initiatief.
Later zijn er in onze omgeving meer projecten gekomen op recreatief gebied. Wij
voelden ons echte pioniers en we zijn trots
en dankbaar dat we zoiets moois konden
starten.
Uitbreiding
Ons natuurmuseum hebben we steeds
meer uitgebreid. Alle voormalige stallen
van koeien, varkens, kippen, geiten en konijnen zijn nu in gebruik door het museum.
Dat is voor ons ook bijzonder. Alles komt zo
beter tot zijn recht. Sinds drie jaar werk ik
nu helemaal op eigen terrein. We blijven
ons door ontwikkelen. Vanaf 2013 hebben
we geïnvesteerd in duurzame energie en nu
kunnen we ‘energieneutraal draaien’ door
de zonnepanelen op het dak van ons museum.’
Marijke geeft aan dat zij beiden hun eigen
taken hebben en dat zij elkaar aanvullen:
‘Nu Lou al zijn tijd aan het natuurmuseum
kan wijden, is de buitenboel ook veranderd.
Lou heeft opnieuw gezaaid en geplant. Hij
heeft nu meer tijd om het terrein rond het
museum bij te houden. Al het hout is natuurlijk onderhoudsgevoelig. Er zijn altijd
dingen te doen. Ik houd het vlechtwerk bij
en ik vlecht eendenkorven.
Ik verzorg ook de winkel die we op ons terrein hebben. Er is van alles te koop, van
klompen en laarzen tot touw, borstelwerk
en ouderwetse huishoudelijke artikelen.
We proberen zo veel mogelijk harmonie te
houden in en rond ons natuurmuseum, ook
wat onze werkzaamheden betreft. ’s Winters nemen we de tijd voor onderhoud en
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Marijke en Lou

ordening. We kunnen dan goed kijken of
alles nog klopt.
Het museum is van maart tot en met oktober geopend. De winkel het gehele jaar
door van dinsdag tot en met zaterdag. Onze
kinderen helpen ons waar nodig bij het
knotten of bij andere klussen. Alle drie zijn
zij ook geraakt door de natuur. Onlangs hebben onze zoons de oude ambachten “vlechten en hout draaien” gedemonstreerd op
de open monumentendag. Zij hebben dit
met veel plezier gedaan. Ze hebben daarmee vele bezoekers geïnspireerd. Dit soort
extra dingen kunnen het museum nog beter in het licht zetten. Dat maakt ons blij.
Het natuurlijke staat voor ons op de eerste
plaats. We willen voor onze gasten de omgeving echt in beeld brengen zodat zij zich
blijven verwonderen over al wat hier zo
dichtbij leeft en geleefd heeft. Het is merkbaar dat de mensen hier op adem komen.
We willen het niet al te mooi maken want
we streven naar zo oorspronkelijk mogelijk.
We ontvangen hier vele soorten groepen,
schoolkinderen, senioren en gezinnen. Komend voorjaar doen we weer mee aan een
scholenproject van basisscholen in de Lopi24
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kerwaard.’
Vak apart
Tijdens ons gesprek is Lou even weg om
een gevonden lepelaar bij de politie aan te
geven. De doodsoorzaak wordt dan vastgesteld en het dier kan vervolgens naar de
preparateur.
‘We doen hier bijna alles met ons tweeën,
alleen het prepareren besteden we uit’, zegt
Lou bij terugkomst, ‘dat is een vak apart.
Wel geven we de preparateur aanwijzingen
welke houding de vogel moet aannemen.
Het is van belang dat de ‘beweging’ past
in de muurschilderingen van de omgeving,
dus zo ‘levendig’ mogelijk. Elk dier dat in
‘de Wielewaal’ een plaats krijgt, heeft een
eigen verhaal.
De zomerstorm van juli 2015 zal ik niet
gauw vergeten. Er zijn toen door de harde
wind twee buizerdkuikens uit het nest gewaaid. Buizerdnesten zijn uiteraard groot
en vangen veel wind. De jonge buizerds
waren nog in donskleed. Zij hebben het helaas niet gered maar zij krijgen binnenkort
een eigen stekje in het museum. Normaal
gesproken maken we zoiets niet gauw mee.

IJsvogel

Foto: Gert van Leusden

Zo’n storm in de zomer is uitzonderlijk. De
vogelpopulatie is sowieso veranderd de
laatste jaren. Er zijn nu regelmatig groene

In de winkel

spechten, zilverreigers, nijlganzen en ijsvogels te spotten, zomaar cadeautjes tussendoor.
De ijsvogel wordt ook wel ‘blauwe pijl’ genoemd. Het water is schoner geworden
sinds we riolering hebben. Daar profiteren de vogels, de vissen en de bodemdieren van. De ‘vreemde’ maar mooie vogels
waren nog niet in ons gebied te zien toen
wij startten met ons museum. Er zijn zelfs
reeën in de omgeving gesignaleerd. Wij
hebben een ree in ons museum staan. In
de rivier de Lek wonen ook bevers in een
burcht.
De tijd heeft sowieso grote veranderingen
met zich meegebracht. Vroeger leefde hier
bijna iedereen in de voetsporen van zijn
vader en moeder. Economisch en sociaal is
in de vorige eeuw een kanteling gekomen
waardoor alles sneller lijkt te gaan. Dit is
een extra reden om ons in de inspiratiebron
van de cultuur, de natuur en de stilte te
verdiepen. We willen onze bezoekers hier
graag in meenemen.’
Willemien Veldhuizen

Foto: Gert van Leusden
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Geschiedenis van de diergeneeskunde 6
In de vorige aflevering van onze geschiedenis van de diergeneeskunde was er aandacht voor
mond- en klauwzeer dat al eeuwenlang de veestapel teisterde. In deze aflevering worden
nog twee besmettelijke runderziektes toegevoegd die niet alleen de diergeneeskunde maar
ook de reguliere geneeskunde ernstige zorgen baarden: miltvuur en tuberculose.

Tuberkelbacillen (mycobacterium tuberculosis)

Miltvuur
Naast mond- en klauwzeer speelde ook
miltvuur al die jaren een rol. Zo ver we nu
kunnen nagaan was miltvuur er al vanaf
de oudheid. In tegenstelling tot bij monden klauwzeer lag in dit geval de keuze van
hoe te handelen veel eenvoudiger. Brak
miltvuur uit op jouw bedrijf dan had jij een
probleem, de buren niet. Het verspreidde
zich niet als vuur over een bedrijf, al lijkt de
naam dit wel te suggereren, en al helemaal
niet over een groot gebied of het gehele
land. Het woord ‘vuur’ in de naam miltvuur zegt meer over de aard van de ziekte: vandaag ziek, morgen dood. Soms had
de boer niet eens gemerkt dat zijn koe ziek
was, zo acuut kon het ziekteproces verlopen. Bovendien had het als oorzaak slechts
microscopische kleine bacteriën, waarvan
er een miljard in een speldenknop passen.
Het zijn de enorme aantallen bacteriën
die een sterk beest als een koe binnen 24
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uur weten te vellen. Denk niet dat met de
dood van de koe ook de bacterie met haar
gastvrouw voor altijd dood in de aardbodem zal verdwijnen. In vroeger tijden werden deze runderen begraven achter in het
land ver van de boerderij, in zogenaamde
‘pestbosjes’ die tot op de dag van vandaag
her en der door de Lopikerwaard verspreid
liggen. Als spore bleek de bacterie soms na
100 jaar nog levensvatbaar in de grond te
zitten. Hij kwam soms bij graafwerkzaamheden boven of sijpelde via het grondwater door in de sloot om weer opnieuw te
kunnen toeslaan (zie ook het artikel over de
boutvuur uitbraak in Lopikerkapel in WBL
Nieuwsbrief 32-102, zomer 2012, p. 16
e.v.). Nu we dat allemaal weten worden de
kadavers verbrand en de omgeving minutieus ontsmet. Daarom komt de ziekte niet
zoveel meer voor. Hier in de praktijk gedurende mijn periode als dierenarts heb ik het
slechts één maal meegemaakt. Bacillus an-

trax is de officiële naam voor deze bacil, logaritmisch snel in zijn vermenigvuldiging en
met zijn miljardental in staat te zorgen voor
dood en verderf. Merkt de eigenaar dat het
dier ziek is en hoge koorts heeft, dan is hulp
al te laat. Is het dier gestorven en de diagnose miltvuur bevestigd, dan moet de boer
al zijn koeien drie maal per dag temperaturen en bij de geringste verhoging direct
handelen. Een flinke spuit met penicilline
is dan levensreddend. Voor zulke heftige
infectieziektes is dit machtige antibioticum
dan ook op de wereld gekomen en niet voor
het bestrijden van al die onzinnige miniontstekinkjes. Die zijn er om het afweerapparaat van mens en dier te trainen en niet om
de waardevolle penicilline te misbruiken en
op den duur onwerkzaam te maken.
Tuberculose
In het laatste deel van de 19de eeuw trok
ook tuberculose van het rund zeer sterk
de aandacht, vooral vanwege de betekenis die zij had voor de gezondheid van de
mens. Tuberculose, ook wel parelziekte genoemd, is ook dankzij wetenschap en met
veel teleurstellingen gedurende de laatste
eeuw in Nederland succesvol bestreden.
Toen men in 1850 ontdekte dat men met
tuberculosemateriaal van de koe ook een
konijn of cavia met tuberculose kon besmetten, wist men dat er een oorzakelijk
agens moest zijn. Toch duurde het nog
meer dan 30 jaar voordat opnieuw de, in de
vorige aflevering besproken, Duitse onderzoeker Robert Koch, de tuberkelbacil wist
te isoleren uit een tuberculeus proces. Hij
dacht overigens dat de mens en het rund
ieder hun eigen specifieke bacil hadden. Dit
bleek echter slechts gedeeltelijk te kloppen. Toen aan het licht kwam dat de mens
en de koe door dezelfde bacterie besmet
konden worden, moest er actie komen.
Politici en beleidsmakers buitelden over elkaar heen over de te nemen maatregelen.
De meeste oplossingen waren te haastig
bedacht, boerenorganisaties verzetten zich
hevig en toonden aan dat de wetenschappelijke basis ervan ook niet klopte. Tuber-

culose was in die tijd een veel voorkomende ziekte bij de mens en kende een hoog
sterftepercentage. Geneesmiddelen waren
er nog niet en mensen lagen jaren te rusten in een sanatorium of een zomerhuisje
naast de boerderij, in de hoop op genezing.
Helaas liep dit vaak verkeerd af. Toen bleek
dat het rund ook een besmettingsbron voor
mensen was, moest deze bron zo snel mogelijk worden uitgeschakeld. Ongeveer 10%
van de tbc-gevallen van de mens kwamen
voort uit de mycobacterium bovis, de verwekker van runder-tbc. Bij de andere 90%
was de menselijke tbc-bacterie, mycobacterium tuberculosis, de oorzaak. Toch ging
het nog om 1000 sterfgevallen per jaar bij
de mens met koeien als besmettingsbron.
Helaas was aan de buitenkant van een koe
niet te zien of deze aan tbc leed behalve
in de meest extreme gevallen. Die werden
dan ook wel afgevoerd. Echter al die andere dragers, waar je aan de buitenkant niet
veel merkte, moesten opgespoord worden.
Gelukkig had Robert Koch nog meer gedaan
met de tuberkelbacil. Hij had namelijk ‘tuberculine’ gemaakt, een soort extract van
gedode tuberkelbacillen. Hij hoopte met
dit concentraat mensen en dieren te kunnen genezen van de ziekte. Dit lukte echter
niet. Wat wel bleek was dat je de tuberculine kon gebruiken om aan te tonen of een
dier of mens al dan niet besmet was met
de tbc-bacil, ook de dragers die nog geen
ziekteverschijnselen vertoonden.
Helaas bleek tuberculine niet helemaal betrouwbaar te zijn. Dit was een gevolg van
slechte kwaliteit van het medium en van
ondeskundig gebruik. Bij veel runderen die
bij een positieve test werden afgevoerd en
geslacht, was achteraf bij sectie geen spoor
van tbc te ontdekken. Boeren en hun organisaties kwamen massaal in verzet. Toen
de onderzoekstechnieken en de kwaliteit
van de tuberculine verbeterd werden, was
Nederland na een decennium tbc vrij. De
boeren wilden echt wel mee werken. De
gezondheidsbelangen van iedereen stonden immers op het spel. Op het hoogtepunt van de ziekte was bijna 100% van de
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Nederlandse rundveebedrijven besmet en
leed 30% van de runderen aan een of andere vorm van tbc. Hoe groter het bedrijf,
hoe groter de infectiedruk was. In die tijd
speelden de vaak bedompte huisvesting
en langdurige stalperiodes een grote rol
bij het in stand houden van de besmetting.
In de grote extensieve weidegebieden van
over de hele wereld, waar de runderen veel
buiten lopen, komt rundertuberculose niet
voor.
De besmettingskansen op een boerderij
waren groot, omdat er vaak een open vorm
van tbc bestond. ‘Open tbc’ was de benaming voor die vorm van tbc waar de mogelijkheid bestond dat de bacillen zich vrij
konden verspreiden in de directe omgeving.
Vooral de open long- en de uiervorm van
tbc waren zeer gevaarlijk. Door het hoesten
van het rund verspreidde zich een wolk van
tbc bacillen, die mens en dier in haar omgeving op hun beurt weer konden inademen.
Ook de massale verspreiding via de melk
door de open uiervorm van tbc was een

Buiten is beter
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belangrijke verspreidingsbron. Veel kalfjes
maar ook kinderen werden op deze manier besmet. Pasteuriseren of aanzuren van
melk voor de kaas- of yoghurtbereiding kan
de tuberkelbacil overleven, koken daarentegen niet. Harde oudere kaas maken was
ook een manier om de bacterie om zeep te
helpen maar zachte verse kaas weer niet.
Vermeldenswaard is dat de toen ontwikkelde tuberculine nog steeds in gebruik is
voor onderzoek op tuberculose in de vorm
van de bekende Mantoux test. Brengt men
een beetje tuberculine in de huid dan reageert iemand die in het verleden besmet is
geweest met tbc daar zeer heftig op. Een
soort allergische reactie met roodheid en
zwelling, af en toe zelfs een beetje koorts.
Soms heeft het lichaam zich al weer ontdaan van de besmetting maar niet altijd,
dat vereist dan verder onderzoek.
Wim van der Putten
Wordt vervolgd .....

Foto: Wim van der Putten

Prettige Feestdagen

Foto: Jan Reijnders

De redactie van de WBL Nieuwsbrief, het WBL Bestuur en de leden van de WBL Excursiecommissie wensen u Prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar. Wij hopen dat het nieuwe
jaar u alles zal brengen wat u ervan hoopt en verwacht.
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WBL uitgaven
WBL-Natuurwijzer Dieren
WBL-Natuurwijzer Planten
Vouwkaart (6-vouws, geplastificeerd) of
poster. Ledenprijs € 4,-- p.st. (winkelprijs is
€ 5,-- p.st.) en € 7,50 per set
Biotoop Knotwilg
Poster die overzicht geeft van wat er zoal
leeft in, om en van de knotwilg. De ledenprijs is € 5,-- per stuk (A3 formaat) of
€-1,50 per stuk (A4 formaat).
Mythe van het Groene Hart
(2006) - 100 pagina’s-in kleur
Door Harm Hoogendoorn
Ledenprijs € 10,-Dierenarts in de Lopikerwaard
(2003) - 60 pagina’s - fotoboek
Door Gé Tielens en Peter Arno Broer
Ledenprijs: € 5,-Holland in Touw
(2002) - 120 pagina’s - 70 foto’s
Door B.R. Feis, H. Hoogendoorn en
P. Stoppelenburg
Ledenprijs: € 13,-- (winkelprijs € 15,75)
Oude Bedrijven in de Lopikerwaard
96 pagina’s - 60 foto’s
Door B.R. Feis. Deel 5 Waardenreeks
Ledenprijs: € 8,-- (winkelprijs € 10,--)
Tuinen in de Lopikerwaard
226 pagina’s - 130 foto’s
Door P.A.W. Broeders
Ledenprijs € 10,-- (winkelprijs € 15,--)
Wandelen in Oudewater
45 pagina’s
Door C.J.H. Meijerink
Ledenprijs: € 6,25 (winkelprijs € 7,50)
Routekaart Lopikerwaard (€ 0,50)
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Willem van Bezooijen, de laatste machinist van het gemaal ‘De Batuwe’, (2006).
52 pagina’s. Cultuurhistorisch en persoonlijk verslag van de bemaling in de polder
‘Batuwe’ Lopikerkapel. Met foto’s en oud
kaartmateriaal. Door Lydia Blom. € 5,--.
Ook te verkrijgen rechtstreeks via Lydia
BLom: Lydia@lopikerkapel.org
Genoemde uitgaven zijn af te halen bij:
• Het WBL secretariaat, Herman Boonekamp, Lekdijk West 8 te Lopik, tel. 0348553632.
• Eise Jongsma, Frankrijkstraat 156, IJsselstein, tel. 030-6874217.

Contributie/Donatie 2016
Sinds 1 januari 2014 heeft WBL de ANBI
status. Dat betekent dat u uw contributie/donatie voortaan van de belasting
kunt aftrekken. Dit kan als ‘gewone gift’
of als ‘periodieke gift. Voor de gewone
gift geldt een onder- en bovengrens.
De periodieke gift heeft dit nadeel niet.
Deze variant vergt wel dat een schenkingsovereenkomst wordt gesloten met
de WBL. Een standaard onderhandse
schenkingsovereenkomst kunt u downloaden van de website van de belastingdienst: 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. Dat bespaart ons veel onnodig zoekwerk.
Dank voor uw medewerking.
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H.A.L. Boonekamp
Lekdijk West 8
3411 MT Lopik
Telefoon 0348 553632
halboonekamp@hetnet.nl

WBL lid/donateurschap
WBL leden/donateurs dragen minimaal
€ 15,-- per persoon of € 20,-- per gezin
(één woonadres) bij. Het contributiejaar
loopt van januari tot en met december. U
kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL39INGB0001053029, ten name van
‘Penn. Stichting WBL’. Graag onder vermelding van uw naam en adres.
Indien u zelf uw bijdrage aan het begin van
het jaar overmaakt dan bespaart dit ons
kosten.

Redactie Nieuwsbrief
Kopij en info aan:
Redactie WBL
Koperwiekweg 19
3403 ZT IJsselstein
06 19674710
Redactie@wbl-web.nl

Leden/donateurs ontvangen drie keer per
jaar de WBL Nieuwsbrief, uitnodigingen
voor lezingen / excursies en korting op diverse uitgaven van de WBL.
Opzegging van het lid/donateurschap graag
melden vóór 1 november van het lopende
jaar. Schriftelijk bij het WBL-secretariaat.

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

De volgende WBL Nieuwsbrief verschijnt
eind april 2016. Kopij, maximaal 2 pagina’s
in Word (incl. afbeeldingen als los jpg-bestand bij te leveren), vóór 25 maart 2016
naar: Redactie@wbl-web.nl

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

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

Excursiecommissie
Ingeborg Geensen
Piet Mulder
Ruud Vringer

Gedrukt bij Drukkerij
van Midden, Benschop
31

Winterwandeling
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