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WBL Nieuwsbrief 36-114. Zomer 2016

Dit keer een gast in onze Nieuwsbrief. Voor 
de rubriek ‘Uit het bestuur’ heeft de voor-
zitter de ervenconsulent van Landschap Erf-
goed Utrecht uitgenodigd om een uiteen-
zetting te geven over haar werk. De WBL 
ziet de ervenconsulent als een figuur die 
uitstekend past bij haar streven naar be-
houd van natuur-, landschaps- en cultuur-
historische waarden van de Lopikerwaard. 
Het is de bedoeling dat de rubriek ‘Van het 
front’ voortaan een vast onderdeel van de 
Nieuwsbrief wordt. Daarin wordt verslag 
gedaan van lopende WBL-activiteiten op 
het gebied van ruimtelijke ordening, na-
tuurbeheer en bescherming cultureel erf-
goed.
In deze aflevering is het eerste deel opge-
nomen van een jaarlijks terugkerend the-
ma: de tuinen in de Lopikerwaard. ‘Groene 
vingers’ worden opgeroepen zich aan te 
melden om de resultaten van hun noeste 
arbeid aan het volk te tonen.
Voor het overige treft u in deze Nieuwsbrief 
een mix van interessante onderwerpen aan 
die variëren van het vijfde leven van Huis 
te Vliet; een middeleeuwse boekschrijver 
uit Lopik; de herinneringen van een echte 
‘Waarder’; een wandeling door de Krim-
pener- en Lopikerwaard vanuit Haastrecht; 
een verdediging van de koe, die ervan ver-
dacht wordt een van de grootste milieu-
vervuilers te zijn; tot last but not least het 
Lopikse burgerinitiatief waarbij vrijwilligers 
een jeu de boulesbaan realiseerden in het 
hart van het dorp.
Wij wensen u veel leesplezier toe. En voelt 
u zich geroepen om zelf een bijdrage te le-
veren aan de Nieuwsbrief? Aarzel dan niet 
en neemt contact op. In het colofon op pa-
gina 31 staat beschreven hoe dat gaat.  

Jan Reijnders, hoofdredacteur

Van de redactie

De Stichting WBL heeft als doel: het be-
houd en de versterking van het eigen ka-
rakter van de Lopikerwaard en naaste om-
geving: te weten de natuur-, landschaps- en 
cultuurhistorische waarden in samenhang 
met de leefomgeving.
De Stichting WBL is een erkende Algemene 
Nut Beogende Instelling (ANBI). 
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Even voorstellen
Mijn naam is Jolanda van Looij. Ik ben opge-
groeid als vlassersdochter in Zeeuws-Vlaan-
deren. Na mijn middelbare school ben ik 
Tuin- en Landschapsinrichting gaan stude-

ren in Velp. Vervolgens heb ik in Wagenin-
gen de opleiding tot landschapsarchitect 
afgerond. Ruim 10 jaar heb ik als zzp-er ge-
werkt aan uiteenlopende projecten, waar-
binnen het boerenerf een steeds terugke-

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. Dit keer 
is er aandacht voor taak en functie van de ervenconsulent.

Jolanda van Looij Foto:  Alfons van den Belt 

Een woord vooraf
Zoals bekend werkt de WBL regelmatig samen met de NMU (Natuur Milieufederatie Utrecht) 
en zijn er goede contacten met het LEU (Landschap Erfgoed Utrecht). Als voorzitter zit ik 
namens de WBL in de werkgroep Recreatie Landschap en Cultuurhistorie van de Provincie 
Utrecht. In deze hoedanigheid heb ik meerdere malen de positieve bijdrage van de ervencon-
sulent mogen ondervinden. Recent maakte ik bij een lezing bij het LEU kennis met Jolanda van 
Looij, één van de twee ervenconsulenten die de provincie Utrecht rijk is. Jolanda is van boeren 
komaf, heeft makkelijk toegang tot agrariërs en is goed op de hoogte van de opgaven die aan 
het agrarisch bedrijf worden gesteld. Het doet me plezier haar hier een podium te verschaffen 
om zichzelf en haar werk voor te stellen en haar licht te laten schijnen op haar taak, die niet 
alleen van nut is voor agrariërs, maar ook voor bestuurders en ambtenaren met een opdracht 
op het gebied van ruimtelijke ordening.

Wim Boesten
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rend thema was. 
In 2011 ben ik betrokken geraakt bij Het 
Nieuwe Veehouden. Nu werk ik al 3 jaar 
als Ervenconsulent bij Landschap Erfgoed 
Utrecht. Dit werk is mij op het lijf geschre-
ven want hier komen mijn agrarische ach-
tergrond en mijn werk als landschapsarchi-
tect samen.

Taak
Binnen het Ervenconsulentschap advise-
ren wij initiatiefnemers en gemeenten in 
het buitengebied over ruimtelijke kwali-
teit. Dit doen wij op zowel agrarische als 
niet-agrarische boerenerven. De opgaven 
zijn uiteenlopend: ruimte-voor-ruimte, her-
bestemming, functieverandering en agrari-
sche uitbreiding. 
Als een boer of initiatiefnemer iets wil, past 
het vaak niet in het bestemmingsplan. De 
Nota LopikerMEERwaard kan in zulke ge-
vallen mogelijkheden bieden voor onder-
nemers. Door op een bepaald perceel ont-
wikkelingen mogelijk te maken, wil men de 
kwaliteit van de bebouwingslinten en/of 
het landschap verhogen. 
De kwaliteiten en de kansen tot kwaliteits-
verbetering worden op het niveau van het 
landschap, het erf en  op het niveau van 
gebouwen en beplanting in ons advies be-
noemd. Vervolgens schetsen wij de ruim-
telijke randvoorwaarden om de beoogde 
kwaliteitswinst te behalen. Ruimtelijke 
kwaliteit laat zich niet in kwantitatieve re-
gels vatten. Wat op de ene locatie een bij-
drage voor het landschap oplevert, geeft 
nog niet vanzelfsprekend een kwaliteits-
winst op een andere locatie. Daarom leve-
ren wij maatwerk.

Werkwijze 
Het bezoeken van de locatie en het verken-
nen van de omgeving is cruciaal voor een 
goed advies. We kijken niet alleen op het erf, 
maar ook hoe je het erf vanuit de omgeving 
ervaart. Zijn de cultuurhistorische waarden 
uit de (kaarten)studie ook te ervaren in het 
veld? Het advies komt integraal tot stand: 
ik kijk vanuit het landschap en mijn colle-

ga Rob Hendriks van MooiSticht kijkt vanuit 
een stedenbouwkundig en architectonisch 
oogpunt. Samen met de initiatiefnemer 
en eventueel zijn adviseur onderzoeken 
we al schetsend zijn wensen en hoe deze 
kunnen bijdragen aan de ruimtelijk kwali-
teit voor de locatie en zijn omgeving. Het 
is belangrijk om je te kunnen verplaatsen 
in de ondernemer, in wat hij doet en hoe 
hij werkt. Dat wil niet zeggen dat we altijd 
alle wensen kunnen intekenen. Soms zijn 
de wensen namelijk strijdig met de ruimte-
lijke kwaliteit of passen ze niet binnen de 
ruimtelijke beleidskaders die de provincie 
Utrecht stelt in haar Provinciale Ruimtelij-
ke Verordening (PRV). Ruimtelijke kwaliteit 
is leidend in onze adviezen. Dit maakt dat 
onze adviezen onafhankelijk zijn.

Zichtbaarheid
Onze rol is om de initiatiefnemer goed op 
weg te helpen. We zijn maar korte tijd, en 
alleen tijdens de beginfase, bij het initia-
tief betrokken. Onze adviezen scheppen 
randvoorwaarden maar wij maken geen 
definitieve ontwerpen. Het doorlopen van 
een volledige bestemmingsplanprocedure 
kost veel tijd, waardoor het voor een initia-
tiefnemer beter is om vooraf te weten aan 
welke randvoorwaarden er voldaan moet 
worden, in plaats van achteraf de plannen 
aan te moeten passen.

Voorbeeld ontwerpschets Bron: Jolanda van Looij
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Door een goede landschappelijke inpassing 
en een passend kleur- en materiaalgebruik 
zouden de ontwikkelingen waarbij wij be-
trokken zijn geweest nauwelijks moeten 
opvallen in het landschap. Wij zoeken naar 
de juiste balans tussen bebouwing en be-
planting, het erfsilhouet. Een simpel grind-
pad is vaak minder opvallend en veel goed-
koper dan een dure tegelverharding. 
Onze adviezen gaan vaak over het kunnen 
behouden van bestaande bebouwing in 
plaats van nieuwbouw. Een voorbeeld is 
een prachtig historisch erf aan de Cabauw-
sekade. Middels het advies is het volledige 
erfensemble van hoofdhuis en bijgebou-
wen behouden en wordt de zonering van 
het voor- en achtererf versterkt. De tweede 
woonbestemming ten behoeve van de re-
novatie van dit rijksmonument wordt in de 
voormalige varkensstal gerealiseerd. Het 
behoud van het volledige ensemble en het 
versterken van de relatie tussen boerderij 
en landschap is een meerwaarde voor het 
erf en haar omgeving. 
Een ander voorbeeld is de bijzondere, maar 

niet beschermde, boerderij aan het Boven-
eind Zuidzijde. In de volksmond beter be-
kend als de ‘koeienkoppenboerderij’. Deze 
boerderij is in zeer slechte staat en dreigt 
hieraan ten onder te gaan, zeker gezien 
de agrarische (uitbreidings)mogelijkheden 
die deze locatie biedt binnen het huidige 
bestemmingsplan. Door middel van een 
proactieve gemeente, een welwillende 
boer en het erfadvies wordt de boerderij in 
oude luister hersteld in goede afstemming 
met de agrarische uitbreiding en inclusief 
een nieuwe bedrijfswoning. De renovatie 
is begonnen en zo wordt er gebouwd, en 
behouden, aan een landschap waar in ge-
woond, gewerkt en geboerd wordt. 

Voor meer informatie en leuke weetjes over 
het ervenconsulentschap, lees onze folder  
op http://www.wbl-web.nl/erco of ga voor 
extra informatie naar: http://www.land-
schaperfgoedutrecht.nl/boerderij-en-erf/
ontwikkel-boerderij-en-erf/

Jolanda van Looij

Monumentale boerderij op de Cabauwsekade Foto: Wim van der Putten
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Pestbosje en gedempte sloot
Recent werd de WBL door een van haar 
donateurs gewezen op aantasting van 
het landschap. Eerst werd er in de buurt 
van Willeskop een pestbosje gerooid; een 
maand later werd er een sloot gedempt. 
Zowel het pestbosje als de sloot zijn voor 
de Lopikerwaard typerende landschapsele-
menten. Ze zijn deel van de cultuurhistorie 
en behoeven daarom bescherming. 
Voor de bescherming van het landschap 
hanteert de Provincie een Landschaps-
verordening en de gemeente het bestem-
mingsplan. 
Het rooien van het pestbosje hebben wij ge-
meld aan de provincie en aan de gemeente; 
het dempen van de sloot alleen aan de Pro-
vincie. De Provinciale Landschapsverorde-
ning (PLV) verbiedt het dempen van sloten. 
De Provincie kan voor dat verbod een ont-
heffing verlenen. Voor kavelsloten of sloten 
evenwijdig aan de kavelrichting zal geen 
ontheffing worden verleend. Daarom is de 
eigenaar van het bovengenoemde perceel 
gemaand de demping van de sloot onge-
daan te maken. 
De bescherming van pestbosjes, geriefbos-
jes en rijen knotwilgen is minder sterk in 
de PLV geregeld. De PLV verwijst naar een 
zogenaamde waardekaart. Alleen de op die 
kaart aangegeven landschapselementen 
zijn beschermd. De pest- en geriefbosjes 
staan daar helaas niet op. De WBL wil daar 
graag verandering in aanbrengen. Dat kan 
het beste worden geprobeerd op het mo-
ment dat de PLV wordt herzien. Inmiddels 
hebben we Landschap Erfgoed Utrecht 
aan onze zijde. Ook zij vindt dat deze bos-
jes moeten worden beschermd. De geluk-
kige omstandigheid doet zich voor dat in 
het bestemmingsplan van de gemeente 
Montfoort de pest- en geriefbosjes wel be-
schermde landschapselementen zijn. 
Voor de Provincie is het ondoenlijk het uit-

gestrekte landelijke gebied continu in de 
gaten te houden en te bezien of er in strijd 
met de PLV wordt gehandeld. Daarom stelt 
zij het bijzonder op prijs dat de WBL mel-
ding maakt van overtredingen. Echter ook 
de WBL kan de polder niet continu in de 
gaten houden. Daarom is het zo belangrijk 
dat onze donateurs aantastingen van het 
landschap aan ons melden zodat wij daarop 
actie kunnen ondernemen. 

Zienswijze
Recent heeft de WBL een zienswijze inge-
diend over het plan voor het bouwen van 
een woning op grond met een agrarische 
bestemming. De woning zou gebouwd wor-
den op een perceel aan het Benedeneind. 
Als dat doorgang zou vinden, zou er weer 
een stuk doorkijk naar de polder verdwij-
nen. Alhoewel het bestemmingsplan dit in 
principe verbiedt, zou de gemeente toch 
willen meegaan met het voorstel op voor-
waarde dat het verlies van landschappelijke 
kwaliteit elders ruimschoots wordt gecom-
penseerd. In dat geval zou men moeten 
afzien van het recht tot het bouwen van 
een woning op een bouwperceel dat de be-
stemming van twee woningen heeft. Aan-
gezien door deze ‘truc’ de landschappelijke 
kwaliteit niet verbetert, vindt de WBL dat 
geen compensatie. 

Herman Boonekamp

Van het front
In de rubriek ‘van het front’ wordt verslag gedaan van WBL-activiteiten op het gebied van de 
ruimtelijke ordening, natuurbeheer en bescherming cultureel erfgoed. 

Aantasting melden
Noch de Provincie, noch de WBL kunnen 
de polder voortdurend in de gaten hou-
den. Daarom is het van belang dat onze 
donateurs aantastingen van het land-
schap aan de WBL melden zodat deze 
daarop actie kan ondernemen. Dit kan 
via e-mailadres: WBL@wbl-web.nl
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Dijkhuis
Hoofdmoot van de donateursdag was een 
bezoek aan het dijkhuiscomplex aan de Lek-
dijk Oost in Jaarsveld. Behalve het dijkhuis 
zelf omvat het complex: de woning van de 
kameraar, de paardenstallen, het dijkmaga-
zijn en een wachthuis.
Het dijkhuis is het voormalige kantoor van 
het waterschap. Vanaf deze plek is van 
1675 tot 1997 dijkbestuur gevoerd. Het 
functioneerde bij hoogwater als comman-
docentrum voor de dijkbewaking. In cri-
sisperioden boden de zeven slaapkamers 
van het pand plaats aan de dijkgraaf en de 
hoogheemraden. 
Het huidige dijkhuis is in 1903 in de Hol-
landse neorenaissancestijl gebouwd door 
de Jaarsveldse aannemer Cornelis de Bruijn 
naar een ontwerp van architect en hoog-
leraar J.F. Klinkhamer. Het verving destijds 

het oude dijkhuis uit 1675 dat op dezelfde 
plek gelegen was. 

Rondleiding
Vanwege het grote aantal deelnemers 
moest de groep in drieën worden gesplitst. 
Elke groep ging met zijn eigen gids op pad. 
Logischerwijs werd de rondleiding dan ook 
in drie delen verdeeld: het kleine museum, 
de dijk en het dijkhuis.
Op de zolder van het voormalige dijkma-
gazijn, de zogenaamde ‘zwarte schuur’ is 
een kleine tentoonstelling ingericht die ver-
beeldt hoe in de loop van de tijd de dijk-
bewaking en het bestrijden van calamitei-
ten in zijn werk ging. De uitstalling varieert 
van rijshout, palen, spades, teerfakkels, 
kruiwagens en zandzakken van vroeger tot 
afbeeldingen van de modernste meting, 
inspectie- en bewakings- en handhavings-

WBL donateursdag 2016
Alles zat mee: het aantal aanmeldingen was hoog, het weer prachtig, de organisatie perfect, 
de locatie fantastisch, de gidsen geweldig, het buffet subliem en de stemming opperbest. De 
WBL donateursdag 2016 was een doorslaand succes.

Het dijkhuis ligt verscholen achter de dijk. Op de voorgrond het peilhuisje. Foto: HDSR 
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technieken. In het voorste deel van het mu-
seum bevindt zich een uitstalling van oude 
en nieuwe kaarten van het gebied, oude 
prenten met afbeeldingen van o.a. de ramp 
van 1751 waarbij de Lekdijk bij Jaarsveld 
doorbrak en de Lopikerwaard onder water 
liep.
De tweede act vond plaats boven op de Lek-
dijk vanwaaruit men aan de ene kant een 
schitterend uitzicht over de Lek en zijn uiter-
waarden heeft en waar men aan de andere 
kant het dijkhuis ziet met zijn trapgevel, de 
kruisvensters en de natuurstenen details 
daarin. De gids verhaalt hoe in vroeger tij-
den het waterpeil werd gemeten en hoe bij 
het bereiken van de kritieke stand van het 
waterpeil, de zogenaamde ‘Clockeslag’, de 
kerkklok van Jaarsveld ging luiden om het 
2000 koppen tellende ‘dijkleger’ op te roe-
pen zich naar één van de wachthuizen langs 
de Lekdijk te begeven. 
De derde act was de rondleiding door het 
dijkhuis zelf. We bewonderden de entree-
hal met zijn rijk bewerkte panelen voorzien 
van de stadswapens van de dorpen en ste-
den uit het achterland en de imponerende 

raadszaal waarin de dijkgraaf en de heem-
raden hun vergaderingen plachten te hou-
den. Ook kregen we toegang tot de werk-
kamer van de dijkgraaf met het balkon van 
waaraf het prachtige uitzicht over de dijk, 
de uiterwaarden en de rivier nog meer tot 
de verbeelding sprak.

Finale
Het napraten bij een goed glas op het terras 
van de ‘Theeschenkerij Watertanden’ wees 
uit dat het gezelschap zeer te spreken was 
over het getoonde, de verstrekte informa-
tie en de kwaliteit en het enthousiasme van 
de gidsen van de Stichting Kunst & Cultuur 
Lopik. Zij maakten ons bezoek tot een waar 
genoegen. Daarmee was het echter nog 
niet gedaan. Ons wachtte nog het Zomerse 
Watertanden Buffet met Italiaanse gehakt-
balletjes, garnalen, quiches en diverse sma-
kelijke  salades. Het was genieten geblazen 
daar in de late namiddagzon op het terras 
van ‘Watertanden’. Een waardiger afsluiting 
kon de WBL donateursdag niet hebben.  

Jan Reijnders

Na de rondleiding was het gezellig tafelen in Theeschenkerij ‘Watertanden’. Foto: Jan Reijnders 
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Maatschappelijk gezien heeft de koe het 
niet gemakkelijk. Geen welbespraakte ad-
vocaat die haar kan verdedigen. Ze zal het 
moeten doen met haar koninklijke zwijg-
zaamheid. Niet door mensen bedacht maar 
desondanks zou zij door het leven moeten 
gaan met allerlei kinderziektes en gebrekki-
ge constructies. Het zou een miskleun zijn 
die onze atmosfeer een beetje zit te verpes-
ten en die melk produceert waar we met 
zijn allen alleen maar misselijk van worden. 
Volgens NOVA-TV van 26 september 2008, 
produceren al die 1,5 miljard runderen in 
de wereld bijna evenveel broeikasgas als 
alle personen- en vrachtauto’s samen en 
daarbij ook nog de vliegtuigen opgeteld. 
Marianne Thieme was nog veel duidelijker. 
In het Financieele Dagblad van 30 juni 2009 
stelde zij al dat een koe net zo vervuilend is 

als een auto die 70.000 km per jaar rijdt (er 
stond niet vermeld welk type auto). Toch 
zou ik liever een nacht in mijn garage door-
brengen met 10 koeien dan met één auto 
met draaiende motor. Ik verwacht dat me-
vrouw Thieme daar ook niet lang over hoeft 
te twijfelen. 
Waar men al deze populaire bronnen en 
die tot de verbeelding sprekende informa-
tie vandaan haalt, is vaak onduidelijk. Vol-
gens een wetenschapper produceert een 
vliegreisje naar de Canarische eilanden 
met je partner evenveel broeikasgas als het 
elektriciteitsverbruik van drie gemiddelde 
huishoudens. Bij het verteren van al dat 
gras in die enorme pens van de koe komt 
weliswaar methaan vrij, maar dat doet het 
al eeuwen, lang voordat er milieuproble-
men onderkend werden. 

De koe in de beklaagdenbank
In de vorige aflevering van de serie over de koe, werd deze geportretteerd als een geschenk. 
In de tweede aflevering wordt de stelling dat de koe in grote mate bijdraagt aan het milieu-
probleem aan een nader onderzoek onderworpen.

Hoe de G20 emissies bespreekt Bron:  The Sunday Times
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Uiteindelijk zal al het plantaardige materi-
aal toch ook in de natuur door micro-orga-
nismen afgebroken worden en zal er me-
thaan bij vrijkomen als er geen zuurstof bij 
kan komen. Methaan, CH4, beter bekend 
als ‘aardgas’ of ‘moerasgas’ is net als CO2 
een broeikasgas. Op alle plaatsen waar 
plantenmateriaal zich verzamelt en er geen 
zuurstof bij kan komen, zal dit methaangas 
gevormd worden. Dus ook in toendra’s, 
moerassen, rijstvelden, op de bodem van 
de zee en andere wateren, maar ook bij 
de rioolzuivering, biogasinstallaties en dus 
ook in de maag van het rund. De Neder-
landse staat verdient jaarlijks miljarden aan 
dit waardevolle methaangas, een activiteit 
waarvan Groningen nu de wrange vruchten 
plukt.
De laatste eeuw is de hoeveelheid methaan 
in de lucht verdubbeld. Of het aantal run-
deren op de aarde de laatste 100 jaar ook 

verdubbeld is, is moeilijk vast te stellen. De 
mens is welvarender geworden, eet meer 
vlees dus het aantal runderen moet wel 
toenemen, wordt er geredeneerd. Dat is 
wel wat kort door de bocht en niet bepaald 
wetenschappelijk onderbouwd. In Europa 
en vooral in Nederland wordt het aantal 
runderen goed geteld, vooral de laatste 
decennia. Van de landen op de wereld met 
enorme aantallen runderen zoals India, 
Brazilië en Argentinië heb ik geen aantallen 
uit het verleden boven water kunnen krij-
gen. Ik vraag me dan ook af of de vermel-
de huidige aantallen wel kloppen. Hier in 
Nederland zijn de melkveebedrijven veel 
groter geworden maar er zijn er nu ook 
minder. Vijftig jaar geleden waren er nog 
130.000 melkveebedrijven in Nederland. 
Nu zijn er daarvan nog 17.000 over. Zover 
ik kan nagaan is het totaal aantal runderen 
hetzelfde gebleven en recent zelfs afgeno-

Koe met methaanvanger op de rug voor onderzoek Bron: Reuters
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men van 5,2 miljoen in 1980 tot 4,1 mil-
joen in 2014 (Bron: Compendium voor de 
Leefomgeving). En dat terwijl wij wel een 
van de meest tot de verbeelding sprekende 
koeienlanden van de wereld zijn.
Vroeger was het rund misschien de enige 
die naast al die andere natuurlijke bron-
nen dit methaangas produceerde. Sinds de 
industriële revolutie zijn intrede heeft ge-
daan, heeft zij echter gezelschap gekregen 
van de grootschalige exploitatie van aard-
olie- en aardgasvelden over de gehele we-
reld. Zij produceren dit gas ook in niet mis 
te verstane hoeveelheden. Methaangas dat 
zich in de loop van honderden miljoenen 
jaren diep onder onze aardkorst heeft ge-
vormd uit vergaan plantaardig materiaal, 
wordt nu in korte tijd massaal naar boven 
gehaald. Er komen daarbij enorme hoe-
veelheden methaan vrij. Ook de steenkool-
exploitatie droeg en draagt er haar steentje 
aan bij. Daarnaast doen ook de 1,5 miljard 
auto’s en de duizenden vliegtuigen er en-
thousiast aan mee. Bovendien borrelt het 
gas overal ter wereld ook nog spontaan 
op uit moerassen, toendra’s, rijstvelden 
en zeeën. Rusland haalt enorme hoeveel-
heden van dit gas uit haar aardbodem en 
vervoert dit vaak door krakkemikkige en 
lekkende leidingen door Siberië. Een aan-
zienlijk deel van deze productie lekt weg en 
komt op die manier ook in onze atmosfeer 
terecht. Hoogstwaarschijnlijk voltrekt dit 
proces zich ook in Nederland en in de rest 
van de wereld maar we publiceren daar lie-
ver niet over. Helaas hebben al die enorme 
geld producerende industrieën een bete-
re PR en lobby dan de koeienboer die zijn 
hele leven nooit iets van al dat methaan ge-
merkt heeft. 
 En wat gebeurt er met al die proefboringen 
die te weinig aardgas of aardolie opleveren 
en die daarna eventueel blijven lekken? In 
Turkmenistan is een lekkende krater met 
een doorsnede van 100 meter, die nu wel-
iswaar afgefakkeld wordt, maar die daar-
door weer enorme hoeveelheden CO2 en 
andere verbrandingsgassen produceert. De 

hoeveelheid aardgas (vooral methaan) die 
wereldwijd door middel van ‘affakkeling’ 
wordt verbrand is gigantisch. Bij het winnen 
van aardolie komt het methaangas als bij-
vangst mee naar boven. Dikwijls is er geen 
infrastructuur om het ontsnappende gas op 
te vangen, laat staan te transporteren. Het 
kan ook niet opgeslagen of gebruikt wor-
den; dus dan maar affakkelen in de hoop 
dat dit allemaal goed gaat. We zien nu in 
eigen land welke  onvoorspelbare gevolgen 
al dat geboor in onze aardkorst kan heb-
ben.  Toon maar eens aan wat de precieze 
oorzaak is of lever achteraf maar eens het 
bewijs dat dit zo is. Onzekerheid en onvol-
ledigheid spelen een belangrijke rol in deze 
materie. Daarom  moeten wij het doen met 
heel veel beeldbuiswetenschap.
Gelukkig komt er uit een totaal onver-
wachte hoek toch nog steun voor de koe. 
Op meerdere plaatsen tegelijk is een me-
thaan-etende bacterie gevonden. Deze 
zogenaamde MOB, methaan oxiderende 
bacterie, zet het methaan weer om in CO2 
dat het gras op zijn beurt weer nodig heeft 
om te kunnen groeien, maar dan wel graag 
in combinatie met rundermest. Een prach-
tige cyclus die niet vervuilend is en waar 
de mensheid melk en vlees als restproduct 
aan overhoudt. Eeuwen heeft dit systeem 
al stand gehouden en was het in het be-
lang van de mensheid. Misschien moeten 
we nog kritischer blijven kijken naar al die 
rook- en uitlaatgassen en de enorme hoe-
veelheid afval die we produceren. Zelfs de 
paus heeft de mensheid gewezen op haar 
vervuilend en verkwistend gedrag. We zijn 
zondaars en laten we ons bekeren. Een ge-
meende boodschap van iemand die geen 
commerciële of politieke belangen heeft. 
Wordt hij ongewild opnieuw een wereldlei-
der waar naar geluisterd gaat worden? Om 
deze boodschap zal de mensheid toch niet 
heen kunnen?

Wim van der Putten

wordt vervolgd ......
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Fotokopie van de laatste pagina van de door Henricus Johanszoon van Lopik op perkament geschreven versie van Boëthius: ‘Troost 
der Wijsbegeerte’ Bron: Uppsala University Library, MS. C.914, f. 69r
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In de Middeleeuwen, voor Gutenberg rond 
1450 het boekdrukken uitvond, werden alle 
boeken helemaal met de hand geschreven. 
Dat ging niet om kleine aantallen. Zo tus-
sen 1300 en 1500 zijn er in Europa hon-
derdduizenden ‘handschriften’ geschreven 
(vele op perkament, maar nog veel meer op 
papier). Daarvan zijn er nog tienduizenden 
in grote bibliotheken bewaard gebleven. Er 
waren dan ook veel boekschrijvers: som-
migen werkten voor zichzelf aan een boek 
dat ze graag zelf wilden bezitten, veel an-
deren werkten op verzoek, of in opdracht 
voor anderen, en werden voor hun werk 
betaald. (Het idee dat boeken door monni-
ken geschreven werden, klopt min of meer 
voor de vroege Middeleeuwen maar niet 
voor de late). Aan het eind van zijn werk 
schreef de schrijver soms zijn naam, waar 
hij werkte, en de datum. Er is mij één schrij-
ver bekend die uit de Lopikerwaard kwam. 
Hij schreef (op perkament) een exemplaar 
van Boëthius: De troost der wijsbegeerte. 
Boëthius was rond het jaar 500 een zeer 
hooggeplaatst persoon in Italië en een 
groot geleerde. Hij viel echter in ongenade, 
werd gevangen gezet en in 524 ter dood 
gebracht. In de gevangenis schreef hij zijn 

Troostboek, dat meer dan duizend jaar lang 
tot de meest gelezen boeken ter wereld be-
hoorde. 
Het handschrift dat onze streekgenoot 
schreef is 21 x 14,5 cm groot, en telt 140 
bladzijden. Het schrijven ervan zou bij-
voorbeeld twee maanden kunnen hebben 
geduurd. Het bevindt zich nu in de Uni-
versiteitsbibliotheek van Uppsala, onder 
nummer C.914. Hoe het daar terecht is ge-
komen, is niet bekend. Na het eind van de 
tekst (zie nevenstaande pagina) plaatste de 
schrijver nog een kort grafschrift voor Bo-
ethius en een iets langer lofdicht op Boë-
thius (en vooral zijn eerste, jong gestorven 
vrouw), en onderaan (in het Latijn natuur-
lijk): ‘Einde in het jaar des Heren 1364, op 
25 juni (twee dagen voor Nieuwe Maan), 
door de hand van Henricus, zoon van Jo-
hannes van Lopik, God zij dank, bid voor 
hem tot de Heer’. Helemaal onderaan staat 
nog J. Catin, dat is magister Johannes Ca-
tin, die zijn naam een paar keer in het boek 
gezet heeft, en dus kennelijk eens eigenaar 
ervan was. Aangezien we verder niets van 
hem weten maakt dat ons niets wijzer.

J.P. Gumbert

Een Lopiks boekschrijver uit de 14e eeuw
Lopikse handschriftkundige ontdekt in de bibliotheek van Uppsala een handgeschreven 
boek uit 1364, vervaardigd door streekgenoot Henricus, zoon van Johannes van Lopik.

Waterschapsarchief Willige Langerak c.a.
Onlangs kwam bij het RHC Rijnstreek en 
Lopikerwaard de inventarisatie van de ar-
chieven van de Waterschap Willige Lan-
gerak, Cabauw en Zuid-Zevender, Vijf-
hoeven en  zijn rechtsvoorgangers gereed. 
De drie waterschappen werden in 1927 
samengevoegd. 
Het archief begint met stukken betreffen-
de de Polder Willige-Langerak in 1661 en 
beslaat de gehele periode tot en met 1973, 

het jaar waarin de waterschap werd opge-
heven.  De inventarisatie is voorzien van 
een inleiding met de geschiedenis van het 
waterschap en een overzicht van de be-
stuursleden in de periode 1864-1973.
Belangstellenden zijn van harte welkom 
bij het RHC om de archieven te raadple-
gen.

Frank van Rooijen, Streekarchivaris
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Huis te Vliet nu: aanzicht achterkant met toren Bron: Miranda Spek 
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Als je het niet weet, rij je er zo aan voorbij. 
Want Huis te Vliet ligt weliswaar midden in 
de dorpskern van Lopikerkapel, maar wel 
een flink stuk van de weg af. Het voormali-
ge kasteel staat er al meer dan zeven eeu-
wen. Dat blijkt uit een oorkonde uit 1375 
waarin de vierkante verdedigingstoren be-
schreven staat. De muren waren 2,5 meter 
dik en eromheen lag een gracht, vermoe-
delijk werd er ook in gewoond. Omstreeks 
1556, als de middeleeuwse bouwstijl uit de 
mode is geraakt, wordt het omgebouwd tot 
renaissancekasteel. In de daaropvolgende 
eeuwen ondergaat Huis te Vliet nog een 
aantal metamorfoses en wordt het uitein-
delijk in 1991 gekocht door de Kapellena-

ren Cees en Cobie van Lent. 

Totaal onderschat
‘Toen wij Huis te Vliet kochten, stond het 
al een jaar te koop’, vertelt Van Lent. ‘Voor 
ons bedrijf waren we op zoek naar bedrijfs-   
terrein voor opslag en het huis dat erop 
stond hoorde er bij. We overzagen toen 
niet dat het zo’n gigantisch project zou zijn. 
We hebben herhaaldelijk geprobeerd de 
restauratie aan te pakken, maar het schoot 
niet echt op. In 1995 moesten we zelfs een 
noodconstructie aanbrengen aan het dak 
om water en wind buiten te houden. Wat 
dat betreft hadden we het totaal onder-
schat. Het huis heeft de status van rijksmo-

Wonen in een ‘kasteel’ met vijf levens
Van een donjon uit de 13 eeuw naar een renaissancekasteel, een buitenhuis met landgoed 
en een bedrijfswoning. Huis te Vliet heeft al heel wat metamorfoses ondergaan. In mei 2014 
is het aan zijn vijfde gedaanteverwisseling begonnen als appartementencomplex. Op een 
kasteel gaat het niet meer lijken, maar er is zeker uit elke eeuw iets bewaard gebleven.

Huis te Vliet getekend door Roelant Roghman in 1646-1647 Bron: Wikimedia Commons 
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nument en dat maakt het nog eens extra 
gecompliceerd. Begin 2010 kregen we een 
BRIM-subsidie (rijkssubsidie voor instand-
houding en herbestemming van rijksmo-
numenten – red.) toegewezen van ruim 6,5 
miljoen. Samen met dorpsgenoot en aan-
nemer Cas van Rhenen hebben we een plan 
ontwikkeld voor cascorestauratie en het re-
aliseren van een appartementencomplex.’

Grondige restauratie
Hierna werden de plannen in gang gezet. 
Naast een appartementencomplex, zijn er 
ook nog negen oranjeriewoningen in op-
genomen. Het ontwerp is van Verlaan & 
Bouwstra architecten uit Vianen, die al sinds 
1991 betrokken zijn bij de plannen van Huis 
te Vliet. In 2012 werden door Van Lent alle 
aanbouwen gesloopt en in mei 2014 start-
te de restauratie van het bouwvallige huis. 
‘Huis te Vliet staat nu weer stevig op zijn be-
nen’, zegt Cas van Rhenen trots. ‘Maar toen 
we twee jaar geleden begonnen, was het 
echt in deplorabele staat. Zoiets had ik nog 
niet eerder meegemaakt. Ik vind het gewel-

dig dat ik aan dit project mag werken. Zeker 
omdat het huis voor mij altijd iets myste-
rieus heeft gehad. In Lopikerkapel wonen 
nog een paar mensen die er voor de oor-
log ‘in betrekking’ zijn geweest. Mijn eigen 
grootmoeder heeft er ook nog gewerkt. Het 
is toch fantastisch dat deze historische plek 
nu voor het nageslacht bewaard blijft!’

Angst wegnemen
Van Rhenen en Van Lent hebben veel ener-
gie gestoken in het contact met omwonen-
den. Want wil je zo’n herbestemming van 
de grond krijgen, dan is het belangrijk dat 
het plan breed gedragen wordt. ‘De ge-
meente Lopik is erg enthousiast en werkt 
op een positieve manier mee’, aldus Van 
Rhenen. ‘Dat geldt trouwens ook voor de 
agrariër hiernaast. Hij heeft zijn mestkalve-
ren opgegeven in ruil voor wat land. Hier-
door is de stankcirkel opgeheven, die tot nu 
toe altijd een belemmering vormde. Onder 
de bewoners die langs de toegangslaan wo-
nen, leven ook wat zorgen. Ze zijn bijvoor-
beeld bang dat er veel verkeer langskomt 

Huis te Vliet, interieur Foto: Miranda Spek 
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als alle woningen straks bewoond zijn. Met 
persoonlijke gesprekken hebben we gepro-
beerd die angst weg te nemen. Het is leuk 
om te merken dat de renovatie van Huis te 
Vliet steeds meer leeft in het dorp. Er zijn in-
middels al een aantal open dagen geweest 
waarop belangstellenden de vorderingen 
kunnen bekijken. De opkomst is iedere keer 
weer overweldigend. Ook de Facebookpa-
gina krijgt steeds meer volgers.’

Kaarten geschud
Na twee jaar keihard werken, liggen de 
werkzaamheden nu even stil. De bouwvak-
vakantie is begonnen en Van Rhenen en Van 
Lent kijken trots en tevreden terug naar het 
werk dat tot nu toe verzet is. ‘Na de zomer 
komt het definitieve bestemmingsplan ter 
inzage’, vertelt Van Rhenen. ‘Dan worden 
de kaarten geschud en wordt duidelijk of 
het plan inclusief de negen nieuw te bou-
wen woningen kan worden voltooid. Daar-
na moet er nog een omgevingsvergunning 
komen en dan kunnen we aan de slag met 
de tweede fase.’ Een prachtige partij ste-
nen voor de bestrating van de toegangslaan 
heeft Van Lent al in zijn opslag liggen. Het 
wordt een laan met allure die uitkomt bij de 

Holle brug. Een inwoner uit het dorp heeft 
aangeboden om twee klassieke lantaarns te 
sponsoren bij de brug. Samen met de om-
wonenden willen we straks bekijken hoe 
we de toegangslaan gaan inrichten. Het zou 
mooi zijn als daar dezelfde lantaarns ko-
men.’ Van Rhenen en Van Lent zien het al 
helemaal voor zich…

Miranda Spek

Huis te Vliet, gezien vanaf de holle brug Foto: Miranda Spek 

Online meeleven
De Facebookpagina ‘Huis te Vliet – 
Lopikerkapel’ is een geweldig chrono-
logisch verslag van de restauratie. Je 
volgt online niet alleen de werkzaam-
heden, maar leest ook van alles over 
bijzondere ontdekkingen, tegenslagen, 
belangrijke beslissingen, materiaalkeu-
zes en bezoekjes van de monumenten- 
en welstandcommissie, de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed en de gemeente 
Lopik. Ook staan er veel leuke weetjes, 
historische feiten en foto’s op. Een aan-
rader dus voor iedereen die meer wil 
weten over Huis te Vliet.



18

Met gesloten ogen
Als Antoon zijn ogen sluit ziet hij heel pre-
cies allerlei gebeurtenissen uit zijn leven 
voor zich. Hij ziet zich dan als kleine jongen 
met zijn vader op de kaasbrik op weg naar 
de kaasmarkt in Oudewater of Woerden 
gaan. Aan een soortgelijke passerende wa-
gen, hield hij zich wel eens vast op weg naar 
school, samen met andere schooljongens. 
Daar was de boer meestal niet blij mee en 
hij probeerde de jongens een mep te geven 
met zijn zweep. Alleen het fietspad tussen 
Montfoort en Oudewater was toen geasfal-
teerd. De middenweg was geplaveid met 
keitjes. Pas ruim na de oorlog is de Oude-
weg in Willeskop verhard. 
Verder ziet Antoon als hij zijn ogen sluit een 
blokwagen voor zich die door Willeskop 
rijdt met daarop kinderen uit de grote stad 
tijdens de oorlog in 1943.
Deze kinderen kwamen op initiatief van de 
pastoor naar Willeskop om aan te sterken. 

Zij werden geplaatst in verschillende gezin-
nen. Normaal gesproken werd een blokwa-
gen vooral gebruikt voor het vervoer van 
hooi en dergelijke. Maar veel leuker was 
het natuurlijk om er als kind op te klimmen 
en daar wat te ravotten met elkaar. De wa-
gens hadden toen nog houten wielen. Pas 
in 1950 kocht Antoon’s vader een ‘echte 
bandenwagen’. 

Willeskop 
Antoon werd in 1928 geboren in Willeskop 
als jongste in een katholiek gezin met vier 
jongens en drie meiden. 
Hij heeft zijn hele leven aan de Oudeweg 
gewoond en gewerkt. Zijn ouders hadden 
voor die tijd een flinke boerderij met 35 
koeien, mestvarkens, schapen en kippen. 
Na schooltijd was er altijd wel iets te doen. 
Antoon kleedde zich bij thuiskomst als zes-
jarige al om in werkkleding en ging aan het 
werk in de koeienstal of waar op het bedrijf 
zijn hulp dan ook nodig was. De kinderen 
deden alles na wat vader op het land deed. 
Speelgoed was er nauwelijks maar de kin-
deren leerden goed te improviseren. Van 
een varkensblaas werd bijvoorbeeld een 
rommelpot, een soort trommel, gemaakt 
waarmee de kinderen zingend langs de 

Een en al herinnering
De bijna 88-jarige Antoon Snoek uit Willeskop heeft een feilloos geheugen. Er zijn herinne-
ringen genoeg om moeiteloos een hele nieuwsbrief mee te vullen. 

Antoon Snoek Foto: Leon Snoek 

De kinderen Snoek in de 30er jaren Archief Antoon Snoek
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huizen liepen. Later leerde Antoon goed fi-
guurzagen en (na)tekenen. November was 
de slachtmaand. Meestal werd er dan een 
varken geslacht voor eigen gebruik. Sowie-
so was het gezin vooral zelfvoorzienend. 
Maar als er toch eens iets gekocht moest 
worden bij de kruidenier, de bakker of de 
slager, dan gebeurde dat in ieder geval bij 
een katholieke ondernemer: een onge-
schreven regel in een katholiek gezin (voor 
protestantse gezinnen gold overigens het-
zelfde). In de oorlogstijd vielen ‘geloofs-
grenzen’ voor een groot deel weg. Toen 
was er meer eenheid en solidariteit onder 
de mensen.

De boerderij
‘Ik was pas tien jaar oud toen mijn moeder 
plotseling overleed in 1939. De drie avon-
den voor de uitvaart kwamen familie, bu-
ren en vrienden bij ons thuis om gezamen-
lijk voor mijn moeder te bidden. Op de deel 
van de boerderij werden stoelen geplaatst 
met lange kaasplanken erover heen, waar-
op iedereen plaats kon nemen. De koeien 
lagen aan beide kanten van de deel stille-
tjes te herkauwen alsof zij uit eerbied mee 
lagen te bidden. Zo herinner ik het me. Mijn 
oudste zus Annie nam als vanzelf de taken 

van mijn moeder over. Het werd een pit-
tige tijd voor ons en voor mijn vader zon-
der moeder en vrouw. In het begin van de 
oorlog zat ik op de lagere landbouwschool 
in Montfoort totdat deze school overgeno-
men werd door leden van de NSB. Direct 
daarna kwam er van de aartsbisschop van 
Utrecht, Monseigneur de Jong, het bericht 
dat wij niet meer naar deze school mochten 
gaan. Mijn broer Richard verbleef toen al in 
het klooster. In mijn jeugd was het namelijk 
heel gewoon om als jongen óf het klooster 
in te gaan of je vader op te volgen als boer. 
Omdat mijn vader lange tijd ziek is geweest 
hadden mijn broer Wim en ik het werk op 
het bedrijf al overgenomen in 1952. Na 
enkele jaren hebben we na goed overleg 
besloten dat mijn broer op vaders bedrijf 
zou blijven en dat ik voor mezelf zou ver-
der gaan met varkens en pinken. Onze oude 
schoolmeester heeft ons nog geholpen om 
het financieel goed te regelen. Hij was onze 
vertrouwensman.
In 1957 liet ik een nieuw huis bouwen naast 
de boerderij, in hetzelfde jaar dat ik trouw-
de met mijn vrouw Greet. Ons gezin groei-
de gestaag. In 1966 hadden wij zes kinde-
ren waarvoor we heel dankbaar zijn. Door 
de ruilverkaveling veel later (1979), kregen 
wij ons land dichtbij huis.’ 

Tekening van de hand van Antoon Snoek uit 1941

Antoon met zijn varkens begin 50er jaren 

Melk monsteren
‘Mijn werk als melkcontroleur startte in 
1966. Ik werkte samen met een aantal col-
lega’s in de regio. Voor mij was dit een klei-

Archief Snoek
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ne bijverdienste. Het grote voordeel van 
deze job was dat mijn hele gezin meteen 
mee verzekerd was. Dat gaf dus geen ex-
tra zorgen meer. Het ging ons goed waar-
door we in 1967 een extra schuur konden 
bouwen. Ik kocht zelfs mijn eerste auto in 
1969 waardoor ik ruimer in mijn tijd kwam 
te zitten. De eerste jaren deed ik het werk 
als melkcontroleur namelijk op de fiets. Ik 
werkte in Willeskop, Blokland, Heeswijk, de 
Hoenkoopse buurt, Snelrewaard en in Lin-
schoten. Elke avond en elke morgen ging ik 
op pad met een kistje monsterflesjes ach-
terop mijn fiets. Zo ging ik letterlijk “de boer 
op”. 
Het kwam zelfs wel eens voor dat ik de 
boer ’s morgens nog moest wakker ma-
ken. Bij elke boer deed ik een avond- en 
een ochtendcontrole bij al zijn koeien. De 
kist met flesjes bleef bij de boer en ging op 
slot zodat er niet mee gesjoemeld kon wor-
den. ‘s-Morgens na mijn werk, bracht ik de 
flesjes met de melkmonsters erin naar de 
hoofdcontroleur hier in de buurt. Alle fles-
jes hadden een nummer dat gekoppeld was 
aan de naam van de koeien die gecontro-
leerd werden. 
In het melkcontrolebedrijf werd het vet– 

en eiwitgehalte van de melk gecontroleerd. 
Ook werd gekeken naar eventuele aanwe-
zigheid van bacteriën. Zelf had ik de hoe-
veelheid melk per koe en per keer al gewo-
gen met een weeghaak, de zogenaamde 
unster. Ik was van het begin van het melken 
tot het eind bij de boer, totdat alle koeien 
gemolken waren. In de tussentijd mocht ik 
niet weglopen of me af laten leiden. Het 
melken gebeurde de eerste jaren natuur-
lijk nog regelmatig met de hand. In weer 
en wind stond ik dan in de wei en later bij 
de weidewagen waaraan de koeien vastge-
bonden waren tijdens het melken. Als het 
vetgehalte te laag bleek en de hoeveelheid 
melk te weinig, werd de koe verkocht. 
De melkcontrole was in die tijd trouwens 
nog vrijwillig. De boeren moesten ervoor 
betalen. Voor hen was het namelijk van 
groot belang informatie te hebben over de 
kwaliteit van de koeien in verband met na-
geslacht en verkoop.
De hoofdcontroleur maakte ook nog schets-
jes van de kalfjes zodat duidelijk was of het 
juiste kalfje in het vizier was. Zij werden op 
papier uitgetekend en zij kregen een num-
mer. Dit was ruim voor de tijd van de ‘blik-
ken’ in de oren. Het mooie van mijn werk 

Wegen, bemonsteren, registreren zoals dat ging in de 60er jaren  Archief Antoon Snoek
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70-er jaren werd de melk nog in melkbus-
sen bij de boeren opgehaald, later werd dat 
de tankwagen.‘ 

Terugblik
‘Twee jaar geleden heb ik een pittige by-
passoperatie ondergaan. Toen besefte ik 
wel dat het ook mis had kunnen gaan. Ik 
was weliswaar aan de hemelpoort maar ze 
wilden me daar nog niet hebben. 
Ik kijk dankbaar terug op mijn leven. Ik ben 
de enige die nog in leven is van het gezin 
waarin ik geboren ben en van mijn vrien-
denkring. Ik vraag me vaker af waar ik dat 
aan te danken heb. 
Ik luister graag naar Gregoriaanse muziek. 
Deze muziek herinnert me natuurlijk ook 
aan mijn broer Richard die in het klooster 
zat. Als wij hem bezochten kwam het gezang 
van de paters ons meestal al tegemoet. Wat 
een schoonheid heeft deze muziek in zich. 
Luister maar…. Als ik alleen ben, zet ik re-
gelmatig deze muziek op. Ik loop dan om de 
tafel en kijk als vanzelf terug naar de cadans 
in mijn leven. Herinneringen te over.’ 
 
Willemien Veldhuizen 

Geboortehuis van Antoon Foto: Aschwin Snel

als melkcontroleur was de afwisseling en de 
vrijheid die ik had. Elke dag was ik weer bij 
een andere boer. Natuurlijk was het werk 
vertrouwelijk en mocht er geen informatie 
worden uitgewisseld. 
De varkens en de pinken waren onze hoofd-
verdienste. Zij hadden dagelijks onze aan-
dacht. Door de week sprongen mijn vrouw 
en mijn kinderen bij. Omdat ik vaak niet op 
tijd thuis was, gaf mijn vrouw de om voer 
gillende varkens te eten. Jammer genoeg 
kon ik door mijn werk meestal niet met 
mijn gezin samen aan tafel. 
Ik ben bijna 25 jaar melkcontroleur geweest. 
Er was voor mij de mogelijkheid om gebruik 
te maken van de VUT-regeling. Voortaan 
kon ik al mijn tijd besteden aan mijn bedrijf 
thuis dat later, in 1996, is overgenomen 
door mijn zoon Arno en zijn vrouw. 
Tegenwoordig gaan alle melkcontroles au-
tomatisch. Het is allemaal computerwerk 
waar nauwelijks nog een mens aan te pas 
komt. Wat is er superveel veranderd. Van 
met de hand melken, weidewagen, door-
loopwagen (semi-automatisch melken), 
ligboxstallen (met ‘glazen bollen’ die je kon 
aflezen) tot en met de melkrobot. Tot in de 
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Tijdens het jaarlijkse Open Tuinen week-
end in juni zetten leden van Tuinclub Lopi-
kerwaard hun tuinhekken wagenwijd open 
voor het publiek. Hordes tuinliefhebbers 
vergapen zich dan aan het resultaat van 
hun groene vingers. Anita van Leyden uit 
Polsbroek doet al heel wat jaren mee aan 
dit evenement. Daarnaast geeft ze op af-
spraak ook rondleidingen aan tuinclubs 
door haar tuin. Natuurlijk geniet ze van alle 
complimenten die ze dan krijgt, maar het is 
voor haar geen doel op zich. ‘Tuinieren is 
gewoon mijn allergrootste passie. Als het 
even kan, ben ik elke dag in de tuin bezig. 
Stilzitten is niets voor mij. Laat mij maar 
lekker met mijn handen werken.’ 

Drie verschillende delen
Haar tuin, die ze zelf omschrijft als een ‘lok-

tuin voor vogels en insecten’, is een waar 
lustoord. Het eerste deel is omringd door 
hagen en daardoor warm en windstil. In de 
borders bloeit van alles in de kleuren paars, 
roze en wit. Tientallen vlinders fladderen er 
van bloem naar bloem. Daarachter ligt een 
geel-witte tuin met een gigantische Catalpa 
als eye catcher. De boom is een stek van de 
Catalpa uit haar vorige tuin en doet inmid-
dels dienst als groene parasol. In het derde 
deel, dat geleidelijk overloopt in de polder, 
staan veel grote heesters, struiken en no-
tenbomen. Het romantische zitje langs de 
sloot kijkt uit op de grazende ‘leenschapen’. 

Stekken en landbouwplastic
‘Toen mijn man en ik twintig jaar geleden 
voor deze boerderij vielen, hebben we gelijk 
het ernaast gelegen perceel erbij gekocht. 

Een loktuin voor vogels en insekten
Strakke hagen, kleurrijke borders, boomgaardjes, grindpaden, verrassende doorkijkjes, 
moestuinen, terrassen met bloembakken. Je komt het allemaal tegen in de vele tuinen van 
de Lopikerwaard. In een nieuwe reeks geven tuineigenaren u een inkijkje in hun tuinleven.

Foto: Miranda Spek Anita van Leyden zoekt verkoeling onder de groene parasol in haar tuin



23

Een stuk weiland met alleen een oude gas-
betonnen schuur erop. Nog voor we in de 
boerderij trokken, had ik het ontwerp voor 
de tuin al klaar. Het moest een tuin worden 
die past bij de polder. Dus alleen maar blad-
verliezend groen, veel struiken en bomen 
met bloemen, bessen, noten en vruchten. 
Uit onze vorige tuin had ik heel veel stekken 
meegenomen en ik kon bijna niet wachten 
om aan de slag te gaan. Maar eerst moest 
ik kijken of het ontwerp dat ik bedacht had 
ook werkte. Met landbouwplastic dekte ik 
de plekken af waar de plantvakken en bor-
ders moesten komen. Zo kreeg ik een goed 
beeld van de vlakverdeling. Na een jaar was 
alles onder het plastic dood en kon ik aan 
de slag met de stekken. De hagen en bo-
men had ik ondertussen al aangeplant.’ 

Nooit klaar
Anita pakt wat er wat foto’s van de eerste 
jaren bij. Plaatjes van een groot, kaal wei-
land met een oude schuur, veel jonge aan-
plant en plantvakken vol stekken. Je kunt 
nauwelijks geloven dat daar deze prachtige 
tuin uit is ontstaan. Heeft ze in die twintig 

jaar nooit eens gedacht ‘waar ben ik aan 
begonnen…?’ Ze lacht en kijkt trots om zich 
heen. ‘Nee, dat nooit. Maar natuurlijk heb 
je wel te maken met tegenslagen. Storm- 
of vorstschade bijvoorbeeld. Een bepaalde 
soort in de border die het slecht doet of in-
eens verdwenen is. Of een beeldbepalende 
boom die doodgaat. Wat dat betreft ben 
je in een tuin nooit klaar. De gasbetonnen 
schuur werd steeds slechter en na tien jaar 
hebben we die afgebroken en vervangen 
door een nieuwe, houten schuur. En toen 
we recent de kans kregen om nog een stuk 
land van de boer te kopen, hebben we dat 
meteen gedaan. Nu hoeven we ons geen 
zorgen te maken dat het weidse uitzicht 
ooit verdwijnt. We hebben er alleen wat 
fruitbomen op gezet en in de zomer grazen 
er ‘leenschapen’.

Heerlijkheyd van Zuid Polsbroek
Als de tuin ‘volgroeid’ is, haar kinderen de 
deur uit zijn en Anita het iets minder druk 
heeft, speelt de gedachte van een bed en 
breakfast steeds vaker door haar hoofd. In 
2009 hakt ze de knoop door en begint in 

Foto: Miranda Spek Zeven jaar geleden begon Anita in haar schuur de B&B ‘Heerlijkheyd’
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de schuur B&B Heerlijkheyd. ‘De naam is 
geïnspireerd op vroeger tijden, toen dit ge-
bied nog een heerlijkheid was en in handen 
van de adel. Op oude landkaarten kwam ik 
steeds de Heerlijkheyd van Zuid Polsbroek 
tegen en vond dat wel een toepasselijke 
naam. Als er gasten zijn, probeer ik zo min 
mogelijk in de tuin te doen. Zij komen hier 
voor hun rust en ik gun ze hun privacy. Dat 
betekent dus dat ik tussen de wissels van 
de gasten door als een gek het gras maai, 
de hagen scheer en dorre bloemen en on-
kruid verwijder. Natuurlijk serveer ik bij het 
ontbijt eigengemaakte jam van vruchten uit 
de tuin, tomaatjes uit de moestuin en staat 
er altijd een vers bloemetje op tafel.’

Helpende hand
In het voorjaar heeft Anita het heel druk in 
haar tuin. ‘Ik laat in de winter alles staan. 
Zo’n kale tuin vind ik niks. Je ziet zo de sei-
zoenen heel goed en dat vind ik mooi. In 
het voorjaar is er dus veel werk. Alles moet 
afgeknipt worden, wat dood is moet ver-
vangen worden en soms verander ik hier en 
daar nog wat. Maar als het daarna weer al-
lemaal staat en groeit, hoef ik ’s zomers aan 
de plantvakken en borders niet veel meer 
te doen. Het gras groeit natuurlijk wel als 
een gek, dus maaien staat wel elke week 
op de agenda.’ Ook aan de moestuin, die 
op een beschutte plek naast de schuur ligt, 
heeft Anita nog wel haar handen vol. Op de 
vraag of haar echtgenoot nooit eens een 
handje toesteekt, antwoordt ze resoluut 
maar met een glimlach ‘Soms, maar het is 
míjn tuin. Af en toe trekt hij wat brandne-
tels uit. Of helpt me bij een heel zware klus. 
Maar verder doe ik het helemaal alleen. En 
dat vind ik heerlijk!’

Miranda Spek

Groene vingers gezocht
Tuinen zijn er in allerlei vormen, kleuren en maten. Kent u iemand met een tuin 
(klein of groot) die een redactioneel stuk in dit blad zeker verdient? Of wilt u zelf een 
keer meedoen aan deze rubriek? Stuur dan een berichtje naar haar e-mail adres:
miranspek@gmail.com. Zij neemt vervolgens contact met u op.
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Hoe er te komen
De wandeling start vanaf het Concordiaplein 
in Haastrecht, vlak bij het TOP (Toeristisch 
Overstap Punt) van Haastrecht. Haastrecht 
is te bereiken vanuit Gouda en Utrecht met 
bus 107. In Haastrecht kan men gratis par-
keren op het terrein voor cultureel centrum 
Concordia, Concordiaplein 1 in Haastrecht. 
Vanuit IJsselstein kan men naar Haastrecht 
met lijn 104 van IJsselstein naar Montfoort. 
In Montfoort stapt u dan over op bus 107 
van Connexxion naar Gouda/Haastrecht. 

Wandeling 
Vanaf het Concordiaplein (knooppunt 89) 
loopt u naar het fietspad aan de linkerkant 
van de Provinciale weg richting Gouda. 
Na 300 meter gaat u recht tegenover het 
museum Bisdom van Vliet door het hek 

het park in. Dit park loopt u door tot u bij 
een draaihek komt. Daar gaat u rechtsaf, 
de Korte Haastrechtse Tiendweg op, tot 
aan een bordje (geel met rode pijl) waar u 
linksaf door het weiland naar knooppunt 
78 wandelt. Daar het hek over, linksaf en 
dan weer rechtsaf naar punt 77, vlak bij de 
Bilwijkerweg. (Dit traject van punt 78 naar 
77 is in het broedseizoen van 1 maart tot 
15 juni gesloten. Een alternatieve route 
vindt u hieronder). Daar het pad naast de 
asfaltweg volgen tot u aan de overkant van 
de weg het hek ziet waar u het natuurge-
bied Bilwijk in kunt gaan. Dit pad inslaan en 
rechtdoor blijven volgen tot u opnieuw bij 
een hek komt. Hier omheen lopen en dan 
de Bergvlietkade naar punt 79 en 11 gaan 
volgen. Een prachtige ongerepte kade die 
wel modderig en glad kan zijn. Bij knoop-

Wandelen rond Haastrecht
De Krimpenerwaard en de Lopikerwaard hebben een wandelnetwerk met prachtige routes 
door weilanden en natuurgebieden. De grens tussen de beide waarden is het bekende veen-
riviertje de Vlist. De hier beschreven wandeling is in te korten en eventueel uit te breiden 
naar andere fraaie wandelpaden of routes.

Museum Bisdom van Vliet gezien vanuit het park Foto: Jan Reijnders 
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punt 79 gaat u linksaf, het Kraamvrouwen-
pad naar punt 85 volgen. (Dit traject van 
punt 79 naar 85 is in het broedseizoen van 
1 maart tot 15 juni gesloten. Een alterna-
tieve route vindt u hieronder). U komt dan 
op de Westvlisterdijk waar u rechtsaf gaat. 
Kort daarna kom u bij de Vrouwenbrug 
waar u linksaf overheen gaat. Direct na de 
brug rechtsaf slaan om de Oostvlisterdijk 
te volgen tot punt 26. Daar ziet u het begin 
van een boerenlandpad aan uw linkerhand 
(tussen huisnummer 12 en 14). Via een 
trapje het weiland in, rechts een brugge-
tje over en dan weer links een hek over en 
het pad (1500 m) door het weiland volgen 
tot aan het bruggetje over de Lange Vliet 
bij knooppunt 20. (Dit boerenlandpad is in 
2014 geopend en tot stand gebracht door 
wandelvereniging TeVoet in samenwerking 
met Stichting Het Groene Hart en de ge-
meente Vlist).
Bruggetje over, rechtsaf en meteen weer 
linksaf de grote brug over en gelijk weer 
links af, knooppunt 27. Het hek over en de 
Schenkelkade vervolgen naar knooppunt 
30. Na iets minder dan een km komt u bij 
knooppunt 30 op een fietspad uit, waar u 
linksaf gaat. Na ongeveer 200 m, bij knoop-
punt 28, gaat u dan rechtsaf een hek over 
(bordje met Hollandse Waterliniepad) om 
direct daarna weer rechtsaf een graskade 
te volgen naar knooppunt 39. Deze kade 
buigt na 40 m scherp naar links. De kade 
komt na 1,5 km uit op de Tiendweg tussen 
Haastrecht en Oudewater, knooppunt 39. 

Hier linksaf richting Haastrecht naar knoop-
punt 29 gaan. De tiendweg uitlopen tot aan 
de T-splitsing. Bij knooppunt 29 even naar 
rechts en dan meteen weer naar links. Daar 
het hek door. U bent nu in het natuurge-
bied De Hooge Boezem achter Haastrecht. 
Dit gebied is een paar jaar geleden aange-
legd. U kunt er het hele jaar door bijzonde-
re vogels spotten. Het pad volgen tot aan 
het fietspad. Dan rechtsaf het fietspad op, 
de brug over en weer rechtsaf het tegelpad 
volgen. U komt uit op de Beatrixlaan in de 
wijk Hofkamp. Rechtdoor blijven lopen. 
Aan het eind gaat u linksaf en meteen weer 
rechtsaf, het trottoir naast de Brede Weg 
volgen richting het centrum van Haast-
recht. Vlak voor de rotonde linksaf richting 
bushalte of parkeerterrein van Concordia. 
Deze wandeling is ongeveer 15 km lang.

Haastrecht is in de 12e eeuw ontstaan 
bij de uitmonding van de Vlist in de Hol-
landse IJssel. De Vlist is een veenrivier-
tje dat de Lek en Hollandse IJssel met el-
kaar verbindt. In 1433 kreeg Haastrecht 
stadsrechten maar is in tegenstelling tot 
de stad Gouda nauwelijks uitgegroeid. 
Bekend in Haastrecht zijn het fraaie 
stadhuis, het museum Bisdom van Vliet 
(geopend van 15 april t/m 14 oktober) 
en het poldergemaal De Hooge Boezem 
(geopend van 1 april tot 1oktober).

Kraamvrouwenpad
Dit pad is in 2014 aangelegd en verwijst 
naar een pad dat al eeuwen geleden 
van Vlist naar Stolwijk liep. In die tijd 
kwamen de dokter en de kraamvrou-
wen uit Stolwijk via de Bovenkerkse 
weg naar de Bergvliet en staken deze 
met een bootje over en liepen zo naar 
Vlist om daar bewoners en zwangere 
vrouwen te helpen. 

Inkorten van de wandeling
Bij de Vrouwenbrug, knooppunt 85 kunt u 
over de Oostvlisterdijk naar punt 23 rich-
ting Haastrecht wandelen. Een prachtige 
route langs de kronkelende Vlist. U moet 
wel oppassen voor fietsers. Daarna gaat u 
naar punt 86 en vervolgens naar punt 29 
langs het natuurgebied De Hooge Boezem. 
Bij punt 29 de vorige wandeling weer gaan 
volgen. Deze wandeling is circa 10,5 km. 
Vanaf de halte Vrouwenbrug op de West-
vlisterdijk in Vlist kan men ook terug naar 
Haastrecht met lijn 106 Gouda–IJsselstein, 
lijn 104 en 107 van Connexxion.

Wandelen in het broedseizoen
Deze route is ook te wandelen in het broed-
seizoen maar is dan wel bijna 4 km langer. 
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Vanaf knooppunt 89 gaat u de Bredeweg 
richting Vlist Schoonhoven volgen. Voorbij 
de Haastrechtse Molen gaat u rechtsaf de 
Bilwijkerweg volgen (wel oppassen: het is 
een smalle weg met auto’s en fietsers!). Na 
twee scherpe bochten (eerst links en dan 
rechts) gaat u het natuurgebied Bilwijk in. 
Hier kunt u een pad links of rechts nemen 
tot u bij een hek van de Bergvlietkade komt. 
Hier gaat u knooppunten 79 en 11 volgen. 
Bij punt 79 rechtdoor over een ronde hou-
ten vlonder in de Bergvliet. Bij punt 11 de 
Bergvlietkade rechtdoor blijven volgen. U 
komt bij een brug (punt 12) en gaat linksaf 
het fietspad, het Geerpad, volgen tot in 
Vlist, punt 84. In Vlist ga u door een kleine 
woonwijk naar de West Vlisterdijk. Steek 
het riviertje de Vlist over via een bruggetje 
naast café restaurant De Vlisterstee (hier 
kunt u desgewenst iets drinken of eten) om 
op de Oost Vlisterdijk te komen. Hier linksaf 
naar knooppunt 26 (tussen huisnummer 12 
en 14) om daar het boerenlandpad te vol-
gen. Dit sluit aan bij de hierboven beschre-
ven wandeling. Deze variant van de wan-
deling is circa 3,8 km langer dan de eerder 
beschreven wandeling. 

Horeca
In het centrum van Haastrecht zijn diverse 
horeca gelegenheden te vinden. Tijdens de 
wandeling vindt u in Vlist een café: restau-
rant De Vlisterstee. Vanaf knooppunt 26 
loopt u door naar knooppunt 84 in Vlist. 
Daar aan de overkant van de Vlist ziet u het 
restaurant al liggen. Door in Vlist het brug-
getje over steken, komt u bij de ingang. U 
kunt de wandeling weer vervolgen door te-
rug te keren naar punt 26.

Peter Both

Legenda

Gouda

Peter Both is vrijwilliger bij wande-
laarsvereniging TeVoet. Hij heeft zich 
de afgelopen jaren intensief bezig ge-
houden met de ontwikkeling van het 
wandelknooppuntennetwerk in de 
Lopiker- en Krimpenerwaard. Indien 
u nog ideeën of suggesties heeft om 
het wandelnetwerk uit te breiden of 
aan te passen, dan kunt u contact met 
hem opnemen, telefonisch via  06-
29625545 of via ptboth@hotmail.com
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Wat is er Franser dan een groep oudere 
mannen en soms een enkele vrouw, die vol 
overgave een spelletje jeu de boules aan 
het spelen zijn. Meestal op het centrale 
plein in een dorpje of stadje dat vaak om-
geven is door platanen, want de Fransen 
houden niet van een brandende zon boven 
hun hoofd. De passie straalt er vanaf en het 
is alleen al een genot om er naar te kijken. 
Fransen in alle maten, van groot tot klein, 
van dik tot dun, allen voorzien van typisch 
Franse hoofddeksels.
Sinds een jaar hoef je in Lopik daar geen 
1000 km meer voor te rijden. Ook hier is 
nu een dergelijke baan aangelegd, ook mid-
den in het dorp. Alleen is het plein hier niet 
omgeven door van die enorme platanen. In 
Nederland hebben we daar ook niet zoveel 
behoefte aan. Hier is elk zonnestraaltje wel-
kom.

Vrijwilligers
Het is allemaal bedacht en uitgevoerd door 

een groepje vrijwilligers. Ze zijn wel wat 
ouder maar ze zitten nog vol energie en le-
venslust. Ze zijn geïnteresseerd in het spel 
en dus ook wel belanghebbenden bij de 
baan. Allemaal ervaren kegelaars, een bal-
spel waarbij sportiviteit en balgevoel be-
langrijk zijn. Een nadeel van het kegelspel is 
dat het binnen gespeeld moet worden. Dat 
kan voor de winter wel ideaal zijn maar tij-
dens mooie zomerdagen is het een gemis. 
Het idee van een jeu de boules baan was 
dan ook niet zo vreemd. De vraag is echter 
wie dat allemaal gaat betalen en waar zou 
deze baan dan moeten komen? De locatie 
was al snel was gevonden: het plein voor 
dorpshuis ‘De Schouw’ waarin ook de ke-
gelbaan gelegen is. Er werd getekend, over-
legd en onderhandeld. Waar een wil is, is 
een weg. De vergunningen kwamen er, de 
materialen werden gratis ter beschikking 
gesteld en de bedenkers deden het werk 
zelf. Het zand en grind kwamen van Theo 
Manschot, de stenen werden geleverd door 

Burgerinitiatief: Jeu de Boules in Lopik
Kegelen is een binnensport. Maar wat doe je als het zomerweer je naar buiten lokt en de 
zomerse buitenlucht je zinnen streelt? Dan verzin je een alternatief. En als de faciliteiten 
ontbreken dan steek je zelf de handen uit de mouwen, desnoods met de Franse slag.

Franse toestanden in Lopik Foto: Wim van der Putten
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Peter Rekoert en de kraanwerkzaamheden 
werden gratis uitgevoerd door Rens de 
Bruijn. De Seniorenraad van de gemeente 
kwam met 100 euro subsidie over de brug.

Gelukt
Het resultaat mag er zijn, de baan ligt er nu 
bij als een biljartlaken!
De vrijwillige bedenkers en uitvoerders van 
het project zijn onze dorpsgenoten Leo 
Bennis, Jan Herrewijn, Mai Hoefs, Hendrik 

Hoogendoorn en Gerrit Vriezema. Wethou-
der Johan van Everdingen nam de officiële 
opening voor zijn rekening (zie foto). 
Iedereen kan gratis gebruik maken van de 
baan. De ballen worden beheerd door de 
beheerder van de bar in ‘De Schouw’. Het 
gebruik van een consumptie is niet ver-
plicht, maar wordt wel op prijs gesteld.

Wim van der Putten

De makers (vlnr): Leo Bennis, Jan Herrewijn, Hendrik Hoogendoorn, Mai Hoefs, wethouder Johan van Everdingen, Gerrit 
Vriezema Foto: Wim van der Putten
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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 le-
denprijs is € 5,-- per stuk  (A3 formaat) of 
€-1,50 per stuk (A4 formaat).

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

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

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

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

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

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

Routekaart Lopikerwaard (€ 0,50)

Willem van Bezooijen, de laatste machi-
nist van het gemaal ‘De Batuwe’, (2006). 
52 pagina’s. Cultuurhistorisch en persoon-
lijk 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 Boone-
kamp, Lekdijk West 8 te Lopik, tel. 0348-
553632.
• Eise Jongsma, Frankrijkstraat 156, IJssel-
stein, tel. 030-6874217.

WBL uitgaven

Geef s.v.p. uw e-mailadres door!
Portokosten vormen de grootste kosten-
post op de WBL begroting. Het versturen 
van een uitnodiging voor de donateurs-
dag bijvoorbeeld loopt al snel in de hon-
derden euros. Dit weerhoudt ons ervan 
om vlak voor die dag ook nog een her-
inneringsbrief te sturen. Mogelijk heeft 
u daardoor de donateursdag dit jaar ge-
mist. Om dit in de toekomst te voorko-
men en om ons kosten te besparen is het 
wenselijk dat u uw e-mailadres aan ons 
doorgeeft. Dit kan eenvoudig door uw 
e-mailadres, postcode en huisnummer 
in te vullen onderaan de webpagina: 
www.wbl-web.nl/lidmaatschap.php 

Probleem bij hotmail-adressen!
Ons is gebleken dat de hotmail server 
onze mailings niet doorlaat. Bijgevolg 
heeft u mogelijk geen uitnodiging (en 
herinneringsmail) ontvangen. Onze ex-
cuses daarvoor. Wij werken aan een op-
lossing van dit probleem.  
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Fotografie en illustraties
Archief Antoon Snoek, Alfons van den Belt, 
HDSR, Jolanda van Looij, Wim van der Put-
ten, Jan Reijnders, Reuters, Ashwin Snel, 
Leon Snoek, Miranda Spek, The Sunday 
Times, Uppsala University Library, Wikime-
dia Commons. ©Copyright berust bij be-
treffende fotograaf of illustrator en de WBL.

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

De volgende WBL Nieuwsbrief verschijnt 
eind december 2016. Kopij, maximaal 2 
pagina’s in Word (incl. afbeeldingen als los 
jpg-bestand bij te leveren), vóór 21 novem-
ber 2016 naar: Redactie@wbl-web.nl

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

Colofon 

Gedrukt bij Drukkerij
van Midden, Benschop



Vlinders houden van Buddleia Foto: Miranda Spek
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