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‘De tijd gaat snel, gebruikt haar wel.’
Een spreekwoord dat bij de 100-ste
editie van het WBL-Bulletin, dat u
nu in handen hebt, door het hoofd speelt.
De communicatie sinds onze start gaat
ook steeds sneller: electronisch sinds
jaargang 30, nummer 97.
Dit ‘collectors item’ 100 vindt u in volle
glorie op onze website, D.V. januari 2012.
Moge dit speciale nummer, na de 99 vorige WBL-Bulletins, verder bijdragen aan
uw leefomgeving in de Lopikerwaard en
‘Het Groene Hart’. ‘Pluk de dag’ zeer zeker toegewenst voor de 366 dagen van
2012. Ondanks recessie en Bleker.
Eise Jongsma, eindredacteur

Stichting WBL
De Stichting WBL heeft ten 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.

Van de bestuurstafel
Jubileumnummer 100
Voor u ligt het resultaat van ons 100-ste WBL Bulletin: een prachtig jubileumnummer!
Een fraai resultaat, dankzij de inspanningen van onze vrijwilligers, oud-bestuursleden en redactie, met name de inspanningen van Eise Jongsma als eindredacteur, verdienen een eervolle vermelding.
Er zijn prachtige bijdragen van oud-bestuurders, waarin de start van de WBL, het ontstaan
bij de ruilverkavelingplannen beschreven is. Verzet tegen verrommeling. De helaas mislukte
poging de oude steenfabriek in IJsselstein te behouden: tragisch dat die gesloopt is, gebrek
aan oog voor historisch perspectief in die tijd.
Het moge duidelijk zijn dat nu de ruilverkaveling is afgerond er nog steeds meer dan genoeg
redenen zijn voor de legitimiteit en toekomst van de WBL, met name gericht op het voorkómen van verrommeling.
Dankzij het werk van onze bestuurders nu en in het verleden staan we uitermate goed op de
kaart bij de Provincie en Gemeenten. We worden regelmatig voor inspraak gevraagd en betrokken bij plannen.
Zo komt de Provincie binnenkort met haar Structuurvisie (wettelijke kaders voor de komende 10 jaar), waarin ook wensen van de WBL gehonoreerd en zeker gesteld worden als het
gaat om behoud van natuur- en cultuurlandschap.
Al met al merken we dat op- en aanmerkingen vanuit de WBL serieus worden genomen en
zijn we gesprekspartner geworden.
Dus in theorie is heel veel bereikt en als alles door onze overheid zo goed geregeld wordt,
waarom dan de WBL??
Maar - en dat is zeker het bestaansrecht
van de WBL - hebben we wel zorgvuldig
vastgestelde regels .. maar zoals zo vaak,
knijpt de politiek een oogje dicht, vooral
bij met name economische activiteiten!
Wat dacht u van bouwplannen voor woningen in uw buurt, rode contouren oprekken, geschuif met sportvelden voor
bouwplannen of nog erger, wéér een industrieterrein, waar het nu nog groen is.
Gemeentes en projectontwikkelaars steken al te vaak de spa in onze kostbare
natuur- en landbouwgrond!!
Er liggen in onze werkgebieden industrieterreinen met leegstand, er treedt verloedering op. Sla de handen in elkaar,
waar een en ander met de gemeenten onderling op elkaar afgestemd kan worden,
om zo ons kostbaar groen te bewaren.
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Heeft u bij onze politici nog vragen en ideeën gehoord over de weidevogels in ons gebied?
De grutto, de scholekster en de kievit, we horen ze steeds minder of zelfs helemaal niet meer
in sommige regio’s.
Bij deze kwesties weten de mensen ons te vinden, ook niet-leden. En dan gaan we een gesprek met de overheid aan en als het moet schakelen we de rechter in.
Dit soort vraagstukken hebben er toe geleid dat we enthousiaste nieuwe kandidaten voor ons
bestuur gevonden hebben en een kring van gekwalificeerde adviseurs, die betrokken zijn bij
de WBL. Gelukkig hebben zich ook jonge kandidaten beschikbaar gesteld voor redactiewerkzaamheden, de website en de excursies.
Kortom een zeer levendige bloeiende Werkgroep met werk in de toekomst.
Mijn Nieuwjaarswens voor 2012 tenslotte: u weet wel van die footprint, dat hij zo klein mag
zijn als die van een egel:

Hartelijke groet,
Wim Boesten, Voorzitter WBL
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Jaarvergadering WBL
Verslag van de secretaris, 23 november 2011

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 verzorgen
van excursies en natuureducatie. Dit kan zij al meer dan 30 jaar doen dankzij haar vrijwilligers en uw steun en die van de gemeenten Lopik, Oudewater, Montfoort en IJsselstein.
Zoals gebruikelijk op de jaarvergadering een kort verslag over de afgelopen twaalf
maanden.
Ook dit jaar bleven de donateurs de WBL trouw. Door verhuizing en vergrijzing zijn er wel
opzeggingen, maar er hebben zich ook nieuwe donateurs aangemeld. Per saldo bedraagt hun
aantal nu ca driehonderd. Door bezuinigingen bij de gemeentes lopen hun donaties terug. Dit
heeft geen invloed op de contacten met de politiek. Die zijn goed. Voor het contact met de
donateurs was er driemaal een uitgebreide WBL-Nieuwsbrief. Dit dankzij de auteurs, de
redactiecommissie en de bladopmaker. Er zijn plannen om de nieuwsbrief aantrekkelijker te
maken. Daartoe heeft de redactiecommissie onlangs versterking gekregen. De contacten met
de pers zijn aangehaald. We hebben onze boodschap meerdere keren kunnen uitdragen. Ondermeer de artikelen over bloeiende bermen, de ongewenste bomenkap langs de provinciale
wegen en de vernietiging van het cultuurlandschap door het dempen van sloten. Tenslotte is
te melden dat men de WBL heeft kunnen vinden op haar website www.WBL-web.nl.

Belangenbehartiging
De belangrijkste opdracht van de WBL is het opkomen voor het behoud van het culturele
erfgoed en de natuurwaarden in ons mooie landschap. Dat doet de WBL door te adviseren en
indien nodig het laten horen van een kritisch geluid. Daartoe nam de WBL deel aan:
● de Gebiedscommissie De Utrechtse Waarden. Deze commissie fungeert de komende
jaren als stimulator en klankbord voor plattelandsontwikkeling in de Lopikerwaard en de
Linschoterwaard
● 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 Europa te
subsidiëren projectplan dat bijdraagt aan plattelandsontwikkeling
● de werkgroep Oudewater van de stichting Hugo Kotestein. Deze stichting zet zich in
voor het behoud van monumentale waarden in stad en landschap
● het Platform Kunst en Cultuur in Lopik. Het cultureel erfgoed waaronder het landschap
met haar lintbebouwing is van vitaal belang voor cultureel Lopik
● bijeenkomsten over ontwikkeling van bedrijvigheid in de bebouwingslinten
● bijeenkomsten over plattelandsontwikkeling en behoud van landschap en erfgoed
● inspraak op plannen van gemeenten en de provincie voor de ruimtelijke ontwikkeling
zoals bestemmingsplannen en de structuurvisie van de provincie
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.
De WBL kan dat ook doen door zelf het initiatief te nemen het landschap te verfraaien. Een
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zo’n initiatief is de proef met bloemrijk bermbeheer aan de Waardsedijk te Montfoort. Van
de zomer was het eerste resultaat te zien. We zijn benieuwd hoe flora en fauna zich op deze
berm ontwikkelt en of anderen dit initiatief overnemen. De WBL heeft dit jaar ook het
initiatief genomen om het Bezoekerscentrum de Utrechtse Waarden bij Abrona wat meer
leven in te blazen. Het meer kunnen beleven van de cultuurhistorie van het landschap aan de
hand van oude gebruiken en ambachten staat daarbij centraal. De uitvoering hiervan wordt
mede mogelijk gemaakt door subsidie van Leader en de provincie. Ten slotte is
vermeldenswaard de samenwerking tussen gemeente Montfoort, de stichting Hugo Kotestein
en de WBL voor het behoud van de Steenoven te Willeskop.
Kritische geluiden laat de WBL horen bij plannen die kunnen leiden tot verlies van
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit. In de afgelopen periode betrof dat
ondermeer het dempen van sloten en de bomenkap op de provinciale wegen. De vergunning
van de provincie voor het dempen van de kavelsloot in Polsbroek heeft de WBL met succes
aangevochten bij de rechtbank te Utrecht. Tijdens deze procedure is de Provincie tot inkeer
gekomen. Zij deelt nu de visie van de WBL. In onze bezwaren tegen de grootschalige
bomenkap langs de provinciale wegen stond de WBL niet alleen. Ook de gemeenten waren
verrast. Inmiddels is er overleg met de provincie over passende herplanting.
Tenslotte is te melden dat de WBL, wanneer nodig, overleg heeft met de gemeenten Lopik,
Montfoort, Oudewater, IJsselstein, de Provincie, het Waterschap, Natuur en Milieu Utrecht
(NMU), Landschap Erfgoed Utrecht en de Stichting Groene Hart.

Excursies, donateurdag en jaarvergadering
Met excursies en lezingen wil de WBL het landschap met haar cultuurhistorie en natuur
onder de aandacht brengen. Immers ´bekend maakt bemind´. In 2011 zijn in totaal acht
interessante excursies georganiseerd en begeleid met veel dank aan het excursiegroepje
Mieke Sinke, Willem Alsemgeest en Piet Mulder.
De jaarvergadering op 24 november 2010 met lezing over bloeiende bermen werd goed
bezocht.
Dit jaar geen traditionele barbecue op de jaarlijkse donateurdag maar op 27 augustus een
excursie in Montfoort en boottocht naar Linschoten en Oudewater. Die dag werd afgesloten
met een broodje bij Leo van den Berg. Zo konden we het landschap eens vanaf het water
beleven. Ondanks het slechte weer een zeer geslaagde bijeenkomst.

Natuureducatie
In 2011 heeft alleen Theo Hattink namens de WBL natuurlessen gegeven in IJsselstein. Wij
hopen dat de bezuinigingen bij de gemeenten niet ten kosten gaan van natuureducatie. De
WBL vindt het belangrijk dat de jeugd kennismaakt met de natuur en het landschap.

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

Herman Boonekamp
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Brief van de WBL aan de provincie: commentaar op de Structuurvisie

Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
25 oktober 2011
Voorontwerp structuurvisie 2013-2025
Zeer geacht College,
De Stichting Werkgroep Behoud Lopikerwaard (WBL) wil enkele kanttekeningen plaatsen
bij het voorontwerp voor de Provinciale Structuurvisie 2013-2025 en de bijbehorende
Provinciale Ruimtelijke Verordening. De WBL doet dit vanuit haar doelstelling de
cultuurhistorische, natuur- en landschappelijke waarden te behouden en te versterken.
De WBL is verheugd, dat het voorontwerp van de structuurvisie nadrukkelijk waarde hecht
aan het eeuwenoude cultuurlandschap van de Utrechtse waarden en nadrukkelijk de richting
wijst de kwaliteit van dit landschap in te zetten voor de toekomstige ontwikkeling.
Desondanks houdt de WBL zorgen over die bijzondere kwaliteit en dan met name als het
gaat om de lintbebouwing. Het open karakter van de linten, de cultuurhistorische bebouwing
en erfbeplanting en met als contrast het achterliggende weidse copelandschap vormen
gezamenlijk dit unieke landschap. Als een van deze dragers wordt beschadigd, gaat dat ook
ten koste van de andere waarden van de overige dragers. Daarom is het zo belangrijk dat de
linten niet op den duur dichtslibben. Ook is belangrijk dat (vervangende) bebouwing
zorgvuldig wordt ingepast in het huidige landschap.
De oorzaken van het dichtslibben van de linten zijn de schaalvergroting van de agrarische
bedrijven en een voorspoedige ontwikkeling van niet-agrarische bedrijven in vrijgekomen
agrarische opstallen.
De grootte van recentelijk gebouwde agrarische gebouwen is een dissonant in het landschap.
Daarom is een zorgvuldige landschappelijke inpassing zo belangrijk. Dat betreft niet alleen
de positie en oriëntatie maar ook de aanplanting. Daarom pleit de WBL voor een regel die
gemeenten verplicht om in het bestemmingsplan een bepaling op te nemen dat voor de
vergunning van nieuwe agrarische stallen in de linten het bouwplan vergezeld gaat van een
landschapsadvies.
Dat als gevolg van bedrijfsbeëindigingen binnen de contouren van de huidige agrarische
vrijkomende gebouwen andere bedrijven een passende huisvesting vinden is een goede
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ontwikkeling. Duidelijk moet echter zijn dat de betreffende locatie nimmer een
bedrijventerrein wordt. Ofwel, een bedrijf dat in het lint succesvol is zal ooit voor verdere
groei moeten verhuizen naar een regulier bedrijventerrein. Voorkomen moet worden dat het
Boveneinde van Benschop het voorland is van de overige linten. De bepaling in artikel 28
dat uitbreiding van de bebouwing met 20% is toegestaan, mits dat ten goede komt aan de
ruimtelijke kwaliteit komt neer op het openzetten van de deur op een kier. De regel dat meer
uitgebreid mag worden dan 20% als er een economische noodzaak is, is het zogenaamde hek
van de dam. Wie bepaalt wat economische noodzaak is? Dit is een zo rekbaar begrip dat
deze regel geen beperking opwerpt tegen het dichtslibben van het bebouwingslint.
De WBL hoopt dat deze inbreng mag bijdragen tot het behoud van het bijzondere karakter
van de Utrechtse waarden,
Hoogachtend
Stichting Werkgroep Behoud Lopikerwaard
H.A.L. Boonekamp
Secretaris

Founding fathers & mother van de WBL
Werkgroep Behoud Lopikerwaard geboren in de bedstee!
De Werkgroep Behoud Lopikerwaard dankt zijn ontstaan aan … de bedstede van Huis te
Hoenkoop. Dit is niet de inleiding op een spannende love story, maar wel een verhaal hoe
het toeval soms mensen met elkaar verbindt.
In het voorjaar van 1977 waren mijn vrouw en ik verhuisd naar het Huis te Hoenkoop, met
de fraaie gevelsteen Het Huis in de Ambachtsheerlijkheid van Honkoop (anno 1848). Het
was een schitterende langhuisboerderij, met o.a. een oude kaaskamer, kaaskelder en daarboven een opkamer. In die opkamer zat nog een vervallen bedstee, die ik wilde restaureren. In
het Utrechts Nieuwsblad had ik gelezen dat er in Lopik een jonge architect woonde die alles
wist van oude boerderijen, en vooral de vormen en kleuren van de streek. Ik stuurde deze
architect - een zekere Dick de Haan - een schetsje van de bedstee en hij stuurde mij prachtige
kleurenfoto’s terug. Zo ontstond een
contact dat zou uitgroeien tot een vriendschap. Een vriendschap die heeft geduurd tot het onverwachte overlijden van
Dick in 1998.
Gifschandalen
In die tijd speelden ook allerlei gifschandalen; containerwagens reden bij nacht
en ontij het afval uit de Rotterdamse haven in de sloten van Hoenkoop, het liefst
bij oude boeren die in financiële problemen verkeerden. Via politiek, persberichten en telefoontjes bracht ik deze

Dick de Haan
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kwalijke praktijken in de publiciteit.
Daar kwamen nog de plannen bij voor de ruilverkaveling Lopikerwaard, waarbij het eeuwenoude landschap op zijn kop werd gezet.
Dick de Haan, zijn vrouw Mieke en ik waren het roerend eens: hier moest iets aan gedaan
worden! En nog in hetzelfde jaar, in november 1977, werd de aanzet gegeven tot de oprichting van de WBL. Locatie: de voormalige kaaskamer van Huis te Hoenkoop(!). Bij die huiskamerbijeenkomst waren behalve Dick ook aanwezig: politica en biologe Thea Horsmans uit
Linschoten, eendenkooikenner Désiré Karelse uit IJsselstein, streekarchivaris J. Boon uit
Benschop en boerenzoon en natuurkenner Adrie Spruijt uit Haastrecht. Hiermee beschikte de
werkgroep in één klap over een uitgebreid locaal en regionaal netwerk in de Lopikerwaard,
belangrijke voorwaarde voor snelle successen.
Woelige start
Toen de WBL - in die tijd nog plechtig genoemd Werkgroep tot Behoud van de Lopikerwaard - een half jaar later naar buiten trad, was het netwerk verder uitgebreid met locale organisaties, agrariërs en deskundigen op het gebied van natuur, landschap cultuurhistorie.
Men richtte zich op actief landschapsbeheer, zoals onderhoud van houtkaden, knotwilgen en
eendenkooien, maar ook op planologische zaken en vooral de ruilverkaveling. Die ruilverkaveling was hoogst omstreden, doordat veel boeren in o.m. Montfoort zich tegen de grootschalige plannen uitspraken onder leiding van hun voorman Eimert Verkaaik. Vooral de
peilverlaging lag gevoelig, evenals de verplichte kavelruil. Maar er waren ook positieve kanten, zoals verbetering infrastructuur, natuurontwikkeling en herstel van oude bruggen. De
WBL zat in een moeilijk parket, zoals bleek tijdens een forum waarbij ik het als WBLvoorzitter moest opnemen tegen boerenvoorman Jan Bunnik in een forum van het Agrarisch
Jongeren Kontakt (AJK) in november 1978. Een van de 200 aanwezige boeren riep mij toe:
“Boer blijf bij je beest, schoenmaker blijf bij je leest!”
Uiteindelijk besloot de WBL - na enkele toezeggingen - geen stelling te nemen en een neutrale positie te kiezen. Voor de ruilverkaveling werd het een narrow escape: in januari 1979
werd het plan aanvaard met een zeer krappe meerderheid van 50,66 % tegen 49,34 %. Qua
oppervlakte lag het duidelijker: 60% voor. De WBL werd 'beloond' met een positie in de
Plaatselijke Commissie (later Landinrichtingscommisse genoemd), die werd ingenomen door
regiodeskundige Piet Broeders. Piet heeft deze invloedrijke positie met verve vervuld tot de
afronding van de landinrichting, ver in de 21e eeuw.
Historische bruggen
Na de woelige start kwam de WBL in rustiger vaarwater. Een hoogtepunt vormden
de huiskamerbijeenkomsten die Dick en
Mieke de Haan belegden in hun prachtige
eeuwenoude boerderij in Cabauw. De
boerderij was dan tot de nok toe gevuld
met groepen jonge boeren, knotters en bewoners, die daar ideeën uitwisselen over
behoud van het prachtige landschap. Deze
avonden resulteerden in prachtige rapporten zoals Plattelandsbouwen en het Bruggenrapport van Dick de Haan. Dankzij de
WBL en de steun uit de streek werden tal
van historische bruggen in Benschop en
Een van Dick's tekeningen: traditionele erfopzet in de
Lopik behouden of gerenoveerd.
Lopikerwaard. Uit Plattelandsbouwen.
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Soms stuitte de WBL ook op harde grenzen. Een van de dieptepunten was de afbraak van de
historische meubelfabriek van Van Rooijen in IJsselstein. De WBL had hiertegen een bezwaarschrift ingediend. Op een gegeven moment zat ik in het stadhuis van IJsselstein recht
tegenover Jan Bunnik, die naast ruilverkavelingsvoorzitter ook wethouder was. “Iedere keer
dat ik hier kom zie ik die prachtige fabriek verder aftakelen", zei ik tegen Bunnik. "Ja, en
iedere dag dat jullie je bezwaarschrift handhaven kost ons 3.000 gulden renteverlies” , antwoordde Bunnik...
De afloop is bekend: de fabriek werd gesloopt en er kwam een fantasieloze woonwijk. Twintig jaar later en met meer kennis en fantasie zou dit een prachtig hergebruiksproject zijn geworden.
Een ander dieptepunt was de afbraak in 1990 van de zomerwoning van de middelste molen
bij Cabauw. Gelukkig kunnen we hier vermelden dat de plannen om dit weer te herbouwen
bijna rond zijn.
Moraal van het verhaal: de WBL was met zijn ideeën voor plattelandsbouwen en hergebruik
van oude gebouwen zijn tijd ver vooruit. Daarmee heeft de WBL veel mensen geïnspireerd
in de strijd voor een betere leefomgeving!
Bernt Feis
Mieke de Haan

Memories
De jaren 60-70 waren roerige, maar ook boeiende tijden. Natuur & Milieu kwamen volop in
the picture, zoals de N70, de Club van Rome, het Conciliaire Proces, Brede Maatschappelijke Discussie (kernenergie....) en de opkomst dus van milieu- en actiegroepen.
Voor de jonge garde babyboomers een uitdaging om zich in al die discussies te mengen en
acties te voeren. Als milieu-biologe, neergestreken in Montfoort, kon ik mij al spoedig uitleven in actievoeren (voor de eerste glascontainer! in..1972). Ervaring bij de Stichtse Milieufederatie en in de lokale politiek kwamen mij bestuurlijk toen al goed van pas.
Hands-on-mentaliteit met veldwerk, knotten en inventariseren van planten, gerief- en pestbosjes, monumenten, fotograferen etc. waren de ideale bases om snel het gebied te leren kennen. Zo herinner ik me nog de boze, oude boer die met zijn hooivork ons, knotters, van zijn
kade verjoeg, omdat zijn wilde appelboompjes aldaar ook waren meegeknot.... (1975).
De plannen voor een ruilverkaveling, waarbij veel in de Lopikerwaard op de schop zou gaan,
waren de trigger om een heuse werkgroep op te richten, samen met Bernt, Dick en Désiré,
enthousiaste polderaars, die gezamenlijk velerlei deskundigheid in huis hadden. De WBL
profileerde zich in 1977 als een actiegroep, die zich zichtbaar bemoeide met ontwikkelingen
in de Lopikerwaard.
Er werd in de jaren daarna veel vrijwilligersenergie gestoken in allerlei projecten, van planologie, natuur- en landschapsplannen, milieu, bruggen, monumenten, tot (school) educatie.
Acties tegen de komst van een vinexwijk onder de Gerbrandytoren (de kerstboomzendmast
bij Lopik), een reservegebied voor het eigen IJsselsteinse bevolkingoverschot, tegen meerdere zendmasten (straling), Lekdijkverzwaring, sloop oude boerderijen, behoud gemalen, baanschuren, steenoven, veel te veel om op te noemen…
De WBL is van een lastige actiegroep, na jaren, inmiddels een serieuze gesprekspartner voor
gemeenten en provincie geworden.
Via publicaties, de nieuwsbrieven, thans de 100-ste!, WBL-boeken, themalezingen, studiedagen, talloze excursies, is altijd veel aandacht besteed aan het bijzondere karakter van de
Lopikerwaard.
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Daarbij werd de toenemende groep belangstellenden en donateurs ook niet vergeten. Intussen zijn er velen al ruim 30 jaar lid van de WBL, je kan er maar oud mee worden.…
Mijzelf heeft het altijd, ondanks een drukke onderwijsbaan en politiek, veel energie en voldoening gegeven om in mijn vrije tijd, actief bezig te zijn in het buitengebied. De WBL heeft
in al die jaren veel bijgedragen
aan de belevingswaarde (het Lopikerwaardgevoel....) van de polder, met zijn vele natuur- en landschapswaarden. Zij ligt goed op
koers voor een duurzame toekomst: zichtbaar aanwezig, met
kennis van zaken, steeds positief
kritisch; meedenken met nieuwe
ontwikkelingen, maar met behoud
van het eigen karakter.
Vanuit het Zeeuwse, wens ik het
bestuur, de redactie en alle donateurs veel succes! Op naar de volgende mijlpaal!
Thea Horsmans

Eigentijds ontwikkelen op basis van een eeuwenoud
landschap
Ik ken de Lopikerwaard vanuit vele perspectieven: ik ben er geboren, medeoprichter van de
WBL, student, beroepshalve bij toen nog het ministerie van LNV, bestuurder van school tot
waterschap, ondernemer en schouwmeester, van vogelaar tot jager, van kind tot vader. Kortom: het is ‘mijn achtertuin’ waar ik waarde aan hecht en van geniet.
Na 100 nummers terugkijken, waar ik zelf ooit mee ben begonnen, de tijd gaat voort, je blikt
terug en kijkt vooruit, een mens verandert, wordt ouder en wijzer. De maatschappij verandert. Ook de Lopikerwaard is niet hetzelfde gebleven, dat kan niet en dat hoeft ook niet.
Daarom wil ik vooral vooruitkijken maar wel voortbouwend op de geschiedenis die wij meekrijgen.

Korte terugblik
Een groepje mensen, kwam op een gegeven moment bij elkaar uit verzet tégen de ruilverkaveling en vóór het behoud van onze streek. Bezorgd en betrokken, visionair en grotendeels
gelijk gekregen, ook al kregen wij dat (toen) niet altijd. Dat was een voor die tijd bijzondere
combinatie van mensen van diverse pluimage, verschillende kennis en netwerken. Waardoor
wij veel van elkaar leerden en ook succesvol en deskundig werkten. Bewust van communicatie en PR. Er ging geen bewaarschrift uit, zonder persbericht. Een heel sterk punt was dat
we bereid waren tot samenwerken en compromissen. Ideëel en soms principieel, maar realistisch; traditioneel maar vernieuwend. Niet behoudszuchtig maar ontwikkelingsgericht, wij
zagen vooral kansen en probeerden bedreigingen te keren. De oprichters van de WBL delen
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in zo’n lange tijd het nodige. Persoonlijke belevenissen, van huwelijken, geboortes en van
afscheid nemen. Van het jonge vasthoudend enthousiasme, via symposia, boekjes uitgeven,
vergaderen, bezwaren inspreken en besturen. De Lopikerwaard was en is het waard, we zijn
er nog niet. De WBL blijft nuttig en nodig.
Betrokkenheid en binding
Wij voelden ons betrokken bij het landschap, de historie, onze roots, onze eigen leefomgeving, de planten en dieren. En niet te vergeten de mensen die er woonden en werkten, het
verhaal dat werd verteld door de bewoners (boeren, burgers, buitenlui…, de stedelingen en
ook de jeugd is nooit vergeten). Dus zeker de agrariërs die dit landschap gemaakt hadden (en
door de economische ontwikkelingen ook vaak weer teniet deden). Daar moest een middenweg in gekozen worden. Ruimte voor verschillende ontwikkelingen maar wel ruimte voor,
naast en met elkaar. Niet het één of het ander, verschillende mogelijkheden kunnen naast
elkaar een plek in de Lopikerwaard hebben.

Verantwoordelijkheid: regionale identiteit en lokale binding
Verantwoordelijkheid nemen voor een passende (ruimtelijke, economische en sociale) ontwikkeling dat kost tijd en geld. Veel vrije tijd van vrijwilligers, maar ook inzet van overheden met het juiste beleid én geld. De natuur lijkt wel slecht te liggen in de huidige tijd, maar
daar krijgen we nog eens stevig spijt van. De meerwaarde, het natuurgeluk, het streekverhaal, mag niet verdwijnen.

Samen sterker
Organisatorisch blijft het mijn wens dat de WBL een trekkersrol gaat vervullen om alle betrokkenen, zeg van het landelijke buitengebied tot en met de stedelijke binnenstadjes, te verenigen in één alliantie. Vogelwacht, IVN, Historische verenigingen, Agrarische natuurvereniging, knotgroepen, Wildbeheereenheid e.d. Natuurlijk, er zijn verschillen, maar de overeenkomsten maken het sterker. We moeten op zoek naar nieuwe allianties. Samenwerking
kan bijv. leiden tot een gezamenlijke visie en belang, bijv. één in het waterschapsbestuur.

Wat kan komen: een toekomstvisie
Ook bestuurlijk moeten we (gemeenten)
de samenwerking
zoeken. Om te beginnen maken we er bijvoorbeeld één bestuurlijke samenwerking van. Eén Lopikerwaardgemeente?
‘De Utrechtse Waarden’ is daar een
mooi voorbeeld van.
We moeten ons onderscheiden en weerbaar maken tegen de
stedelijke ontwikkelingen om ons heen.
Niet om af te zetten,
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niet met de rug naar de stad, maar laten zien dat onze kwaliteiten van toegevoegde waarde
zijn op de Randstedelijke wensen.
Een LopikerWaardVisie als kader voor ruimtelijke ontwikkelingen, stedelijk gebied en landelijk samen bezien. Niet alleen papier maar: uitvoeringsgericht en mensgericht. Vanzelfsprekend economisch, ecologisch en landschappelijk verantwoord: goed voor plant, mens en
dier. Werkende mensen, boeren, burgers en buitenlui gezamenlijk.

Investeren in de toekomst
Vooruitkijkend hoop ik dat er meer aandacht, tijd (en geld) komt voor het landschap, de kleine landschapselementen, van simpele knotbomenrijen, geriefhoutbosjes tot hoogstamboomgaardjes, de groene stoffering van ons buitengebied. Ruimte voor natuurontwikkeling maar
ook dat er gewerkt wordt aan de weidevogels. Meer aandacht voor het bermbeheer, laat de
fietser en wandelaar weer eens genieten van een kleurrijk berm. Combineer dit met meer toeristisch recreatieve ontwikkelingen en economische stimulans voor passende bedrijvigheid,
want wonen zonder werk is niet voldoende.
Het landschap, erfgoed en cultuurhistorie het is de basis van onze streekidentiteit. Landschapsontwikkeling en natuurbehoud, samenwerking tussen mensen en hun belangen. Geen
bezuinigingen op groen: in elk collegeprogramma een landschapsparagraaf!
Duurzaam waterbeheer, een groen dijkbeheer, mooie slootkanten, lange linten, met groene
erven en weidse poldervergezichten. Mét het geluid van weidevogels, een wegduikende haas
en een afspringende ree, van wilde natuurgebieden tot een veldboeket op tafel.
Maar zoals een bekende streekromancier al zei: “Nog niet.”
Désiré Karelse
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Boertjes, boeren en buitenlui
De boerenzwaluw is door Linnaeus Hirundo rustica gedoopt: de zwaluw van het platteland.
Hij is gemakkelijk te onderscheiden vanwege zijn gevorkte staart met twee uitstekende
staartpennen, zijn roestrode voorhoofd en keel en het ontbreken van een opvallend witte
stuit. Elegant, wendbaar, supersnel, ware acrobaten in de lucht, bij mensen zeer geliefd. In
de top tien van Gerda Verburg, onze vorige minister van Landbouw, wier beleid slechts de
achteruitgang van de boerenzwaluw leek te beogen, stond de boerenzwaluw op nummer
één…. Het kan verkeren.
In Nederland komen drie soorten zwaluwen voor: boerenzwaluw, huiszwaluw en oeverzwaluw. Als zangvogel kwettert de boerenzwaluw met prachtige trillers er lustig op los in de
stallen en schuren waar hij nestelt. De gierzwaluw valt onder een andere vogelfamilie.

Boerenzwaluw. Foto: www.vogeldagboek.nl (Adri de Groot).

De staartpennen variëren van 2 tot 7 cm. Hoe langer de staart hoe succesvoller bij de vrouwtjes. Een lange staart betekent blijkbaar een goede conditie, terwijl zo’n ding niet handig is
bij het vliegen en de pakkans door roofvogels alleen maar vergroot. Tijdens een wetenschappelijk experiment bleek dat zwaluwen, waarbij een extra stukje aan de staartveren werd geplakt, iets minder wendbaar werden. Hun succes bij de vrouwen nam echter toe! Werd er een
stukje van de staartveren afgeknipt, dan gebeurde het omgekeerde: ze konden soepeler jagen,
maar de interesse van de vrouwtjes nam af.
Boerenzwaluwen nestelen van half mei tot uiterlijk half september. Ze produceren twee tot
soms wel drie legsels, maar de laatste jaren komen veel boerenzwaluwen niet eens meer aan
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een tweede legsel toe. Wat hiervan de oorzaak is, is nog niet helemaal duidelijk. Gebrek aan
insecten (intensieve landbouw, weinig vee in de wei) wordt als een mogelijke oorzaak genoemd. De opmars van die lelijke loopstallen doet de soort bepaald geen goed.
Per broedseizoen vangt een paartje ‘boertjes’ een miljoen (!) insecten. In de maanden september en oktober, wanneer de insecten schaars geworden zijn, trekken zij naar Afrika om
een half jaar later weer terug te keren naar exact hetzelfde plekje in de stal of schuur. Een
ongelooflijk indrukwekkende prestatie voor een vogeltje van 20 gram!
Er broeden nog behoorlijk wat boerenzwaluwen in ons land, maar toch staat hij op de Rode
Lijst, omdat de stand in 40 jaar is gehalveerd! Dit geldt helaas ook voor vele andere vogelsoorten van het boerenland. Om wat meer inzicht te krijgen in de afname van deze fraaie
zwaluw heeft Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met SOVON, 2011 tot ‘Het
Jaar van de Boerenzwaluw’ uitgeroepen. Met behulp van vrijwilligers, boeren en buitenlui
wil men meer kennis verzamelen om zo de boerenzwaluw beter te kunnen beschermen.
Afgelopen mei mocht ik aanwezig zijn bij het ringen van jonge boerenzwaluwen. Ze waren
slechts 12 dagen oud. Zodra ik ze in het kommetje van mijn hand had gelegd vielen ze
prompt in slaap omdat dit manuele kommetje even behaaglijk was als een nestkommetje van
stro en klei…. Dit zijn ervaringen die ik zelfs als ik al dement ben nooit hoop te vergeten!
Heeft u heimwee naar bovengrondse telefoondraden, die zwart kunnen zien van de zwaluwen, spoed u dan naar Noordeinde in Gelderland. Daar woont “Barn swallow lover” Bennie
van den Brink. Hij heeft het voor elkaar gekregen dat een telefoonmaatschappij speciaal
voor de zwaluwen in zijn dorp een setje palen heeft laten staan! Of haast u naar Estland,
waar dit soort taferelen nog volop te bewonderen zijn. In 2007 althans…
Everdien M. Smeenk

Nostalgie: draden vol zwaluwen; in dit geval huiszwaluwen in Estland.
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Energiehout
Deze winter wordt in de polders rond Montfoort weer volop gesnoeid. Met het snoeimateriaal dat daarbij vrijkomt wist men vroeger wel raad. Het hout werd gebruikt als stookhout,
geriefhout of timmerhout. Maar tegenwoordig vormt het snoeimateriaal voor eigenaren/
landschapsbeheerders eerder een last, want het snoeihout wordt niet meer direct gebruikt op
het boerenbedrijf en moet dus op een andere manier worden ‘verwerkt’.
Lange tijd werd een
groot deel van het snoeimateriaal verbrand. Maar
verbranden is in vele gevallen niet meer toegestaan. Sinds 2003 is een
verbod op het verbranden van afvalstoffen in
de open lucht in de Wet
Milieubeheer opgenomen. Dit houdt in dat het
verbranden van snoeihout en andere afvalstoffen op wetniveau verboden is. Het college van burgemeester en wethouders kan nog wel ontheffing verlenen.
Tegenwoordig wordt snoeimateriaal veelal versnipperd en teruggeblazen in het element,
maar dit is natuur- en milieutechnisch niet verantwoord, want het versnipperde materiaal kan
de bodem verrijken met als mogelijk gevolg uitspoeling van voedingsstoffen of verruiging,
wat de specifieke biodiversiteit van landschapselementen aantast.
In het voorjaar van 2010 heeft Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) in opdracht van de gemeenten Lopik, Oudewater en Montfoort
het pilotproject Energiehout uit de Utrechtse Waarden uitgevoerd met het inzamelen
van snoeihout en het afzetten van houtsnippers als biomassa. De doelstellingen van dit
pilotproject waren:
● De aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen stimuleren
door een nieuwe gebruiksfunctie
aan het snoeihout te geven. Het
snoeihout kan afkomstig zijn uit
beeldbepalende elementen als knotwilgen, hakhoutbosjes en hoogstamfruitboomgaarden.
● Een milieuvriendelijk, duurzaam
alternatief aandragen voor het verwerken van vrijkomend
hout uit landschapselementen
en overige houtopstanden.
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● Inzicht krijgen in de hoeveel
heid m3 snoeihout die jaarlijks
vrijkomt uit landschapselementen, waarmee toekomstige
ontwikkelingen t.a.v. duurzaam gebruik uit landschapselementen gestimuleerd kunnen worden.
In totaal is 316 ton biomassa opgehaald.
De kosten hiervoor per ton (gemiddeld
€ 115,=) wegen vooralsnog niet op
tegen de opbrengsten.
De kosten zaten met name in het ophalen van het snoeihout en het transporteren van de houtsnippers. Bovendien is redelijk wat beperking van de CO2 -uitstoot weer teniet gedaan, doordat het hout naar
Cuyk getransporteerd moest worden.
Het pilotproject Energiehout uit de Utrechtse Waarden betrof slechts een eenmalig project,
waardoor snoeihout vanaf nu weer in de openlucht verbrand wordt of versnipperd. Er is echter veel vraag van eigenaren/ landschapsbeheerders om het project voort te zetten, omdat het
snoeihout een last is.
Afgelopen voorjaar heeft wethouder Rob Jonkers
van de gemeente
Montfoort aangegeven biomassa
als goede alternatieve energiebron
te zien. Naar aanleiding daarvan
hebben de politieke partijen Progressief
Akkoord en CDA
bij de gemeenteraad van Montfoort een motie
ingediend om een
inspanningsverplichting op zich
te nemen om met
ingang van 2012
snoeihout uit landschapselementen in te zetten voor biomassa. Immers, biomassastroom van
snoeihout kan bijdragen aan klimaat- en energiedoelen met als effecten een goed onderhouden landschap en geen verbranding van landschapshout in de open lucht meer (met alle daar17

aan verbonden negatieve gevolgen voor het milieu want een onvolledige verbranding is hier
de oorzaak van broeikasgassen in de lucht).
Bij de behandeling van de motie heeft de wethouder aangegeven het verstandig te vinden dit
in een breder kader op te pakken, waarbij alle facetten en toepassingen van biomassa in de
breedste zin van het woord aan bod moeten komen.
Inmiddels is in opdracht van de Milieudienst Noordwest Utrecht een onderzoek gedaan naar
de kansen van biomassa in de regio. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat er een potentieel ligt om energie uit biomassa - naast snoeihout ook slootmaaisel, bermgras en zelfs
mest - te genereren. Met houtgestookte installaties kan bio-energie (biomassastroom) worden
opgewekt voor de eigen energievoorziening of voor gemeentelijke gebouwen als zwembaden, scholen en zelfs woonwijken.
Door de gemeente Montfoort is nu een notitie over de kansen voor bio-energie in de gemeente en continuering van het pilotproject van LEU opgesteld. Het is zaak vraag en aanbod
van biomassastromen te bundelen. De notitie wordt meegenomen in het Milieuprogramma
2012, dat in december a.s. in de gemeenteraad wordt besproken. De wethouder heeft aangegeven dat er ook nog informatieavonden voor bedrijven en inwoners komen. Het is dus
nog even afwachten in hoeverre energie uit biomassa in Montfoort zijn intrede gaat doen en
of snoeimateriaal uit de Utrechtse Waarden weer energiehout gaat worden .......
Leon Snoek

Als contrast met de plaatjes op de schutbladen een ‘zomerse’ foto genomen bij de donateursdag op 27 augustus… Foto Leon Snoek.
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Open Monumentendag 2011
‘Kunst en Cultuur’ organiseerde in samenwerking met de Gemeente Lopik op zaterdag 10
september jl. de Open Monumentendag (OMD) 2011 op het Munitiemagazijncomplex Benschop.
In Jaargang 31/98 van dit bulletin gaven we een kijkje in de Flora & Fauna van het MOB(mobilisatie)-complex Benschop en in nummer 31/99 vertelde ons lid Johan de Jong over de
tijd van de Koude Oorlog, waarin in Nederland vele van dit soort complexen verrezen.
De zaterdag van de OMD werd een zonnige happening, niet alleen door de zon, maar ook
door de definitieve overdracht
van de MOB-sleutel van Defensie
(door een chique Majoor) aan
Burgemeester Renate Westerlaken-Loos. Voor hen uit Lopik, die
indertijd nog mee liepen in Den
Haag (o.l.v. ons lid Ton Strien) en
door Amsterdam naar het Museumplein, 11 november 1981 bij
de anti-kruisrakettendemonstraties, een extra kick. Afsluiten van
een doemdenkscenario. Alhoewel
de Ayatollahs op dit moment.
Of er ooit kruisraketten in de achterste bunkers opgeslagen zijn
geweest, blijft een Dienstgeheim.
De boekentafel vóór bunker A8.
De WBL had op de OMD de munitieloods A8 toegewezen gekregen. We presenteerden ons
daar met een quiz over de natuur. De akoestiek van het pand gebruikten we voor vogelgeluiden en quizvragen. Vervolgens powerpoint en een boekentafel met koffie en fruit voor de
kinderen. Kunst & Cultuur o.l.v. ons lid Dieny Scheffer, heeft honderden belangstellenden
een kijkje kunnen laten geven in dit jonge ‘monument van de Koude Oorlog’. De WBL deed
hier graag aan mee. Petje af voor K.& C-Lopik en de Gemeente Lopik, die het als nieuwe
eigenaar faciliteerde!
‘Onderling Genoegen’ uit Benschop testte de akoestiek van de bunkers D2 en D4.
Er reden militaire oldtimers uit de tijd, dat Canadezen, Engelsen, Polen en Amerikanen ons
bevrijdden van de Naziterreur op 5 mei 1945. Er was een bunker ingericht met kaarten en
bouwinformatie. Er waren films te zien en verhalen te horen.
De WBL wierf leden en showde de nieuwe banners.
Overigens is de akoestiek zeer recent ‘getoetst’ tijdens een clandestiene happening (via
Twitter stiekem voorbereid), met een zgn. ‘houseparty’ . Hiervan verschenen YouTubebeelden. De schade bleef beperkt, maar dit zal niet de bestemming worden. De Gemeente
heeft een groen bureau uit Utrecht in de arm genomen - zouden de gemeenten niet minder
gebruik van externen gaan maken? - om met een uitgewerkt plan voor de groene bestemming te komen. De WBL opteert voor een fietspad naar de Lopikerweg-Oost en opname in
de EHS-strook, die de WBL als compensatie voor het doortrekken van de provinciale weg
bewerkstelligde.
Eise Jongsma
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Terugblik excursies
Excursie fruittuin
Op een mooie zaterdagmiddag begin juli waren een vijftien deelnemers naar de Fruitwaard
in Jaarsveld gekomen. Op dit bedrijf, 3 hectare groot, worden al generaties lang met veel
zorg appels, peren, pruimen en vooral kersen geteeld. De boomgaard is gelegen op een zandige oeverwal, wat vooral voor de kers een ideale ondergrond vormt. Ons grillige klimaat
vormde in het verleden nogal eens een geduchte spelbreker en daarom vindt de teelt
van kersen thans op een moderne en geavanceerde manier plaats.
We werden verwelkomd door de familie
Stigter met een kopje koffie of thee en een
plakje cake en daarna meegenomen naar de
boomgaard. De kersenbomen zijn onder regendoek en vogelnetten geplaatst en met behulp van een drainagesysteem wordt de hoeveelheid water geregeld. Dit alles om ervoor
te zorgen dat de kers goed kan rijpen en niet openbarst door regen of erger. Op dit moment
worden een tiental rassen gekweekt en wij hebben ons ervan kunnen overtuigen, dat deze
kersen behalve groter ook veel smakelijker
zijn dan de vertrouwde importkers uit
de supermarkt. Jammer dat maar 10
procent van deze heerlijke kers voor de
Nederlandse consument bestemd is.
We hebben nog een verdere rondleiding over het bedrijf gemaakt en ook
kunnen zien wat een hagelbui in 2 minuten aan kan richten aan de appel. Na
afloop zijn we door de familie Stigter
verwend met een bakje kersen en konden we een bezoek brengen aan de
landwinkel met producten, vers van het
bedrijf en van de streek. Meer dan voldaan konden we huiswaarts keren. Een bezoek aan de
winkel kan ik een ieder van harte aanbevelen.
Mieke Sinke, excursieleider

Donateursdag 2011
Het bestuur van Werkgroep Behoud Lopikerwaard wilde de debiteurendag compleet anders
aanpakken. Geen succesverhaal van een ondernemer afgesloten met een barbecue, maar een
dag natuur en cultuur.
Een ieder zal het met mij eens zijn: het bestuur is in zijn opzet geslaagd.
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Terugblik excursies
Zelfs de weergoden deden extra hun
best om de dag anders te laten verlopen als gebruikelijk.
Op Waardsedijk 3 verzamelden we
ons en werd de groep ingescheept in 2
open boten.
Kort hierna begon het iets te spetteren.
Aangekomen in Montfoort barstte de
bui goed los. Gewapend met paraplu’s
en regenjassen werden we door gidsen
van het Gilde door dit oude stadje geleid.
‘Zomer 2011’ op en in het water
We hoorden over het rijke Roomse
leven en bewonderden de oude gevels en gebouwen. Dankbaar waren we met de open PKNkerk, waar we beschutting vonden tegen de nattigheid en een sanitaire stop konden maken.
De voordelen van een houten kerk in dit stenen gebouw konden we ons door het kille weer
goed voorstellen.
Om 16.00 uur stapten we welgemoed in de boten, richting Linschoten. En hoewel we steeds
natter werden, was de sfeer heel gezellig. Een fles Beerenburg, gescoord bij “Het wapen van
Linschoten” deed ook wel een duit in het
zakje.
De theetuin ‘De Kwakel’ moest wel erg
lang op onze komst wachten. Dit schoot
de uitbaatster aardig in het verkeerde
keelgat. Ze moest tegen deze en gene
wel even stoom afblazen.
Na een snelle, warme koffie, een deken
om de schouders en een lekker taartje,
moesten we opbreken want de sluis in
Oudewater sloot om 19.30 uur.
De sluis haalden we net en de zon brak
Als jullie er uit willen, zal je moeten betalen...
door.
We genoten van de doorkijkjes en de oevers van de IJssel. We realiseerden ons hoe anders
deze tocht was geweest met mooi weer. Het was op zich een prachtige vaartocht.
Een goed idee van het bestuur, een week later was achteraf beter geweest, of was het toen te
warm?
De magen knorden en bij de Familie Van den Berg stonden broodjes en soep klaar. Helaas
barstten onweer en slagregens weer los.
Het bleef een natte dag, dat was niet anders. Maar wat bleef hangen was de gezelligheid en
de saamhorigheid, die ontstond door de doorstane ontberingen.
Nely den Toom
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Met de dierenarts op stap (2)
‘Scherp In’
De boer schrikt wakker, hij hoort in de verte het geloei en gerommel van zijn melkkoeien.
De ligboxenstal ligt misschien wel 100 meter van zijn slaapkamer verwijderd, maar een boer
hoort zelfs in zijn slaap op die afstand nog zijn koeien. Ruim 60 melkkoeien staan te dringen
voor de deuren van de melkstal in de hoop gemolken te worden. Zij willen dat maar al te
graag, enkelen van hen hebben wel meer dan 2 emmers melk in dat uiertje zitten. Zij die wat
minder aandrang hebben verheugen zich er ook op omdat de koeien bij het melken van de
boer iets lekkers krijgen.
De boer springt zijn bed uit, wassen, scheren en eten komt later wel, en enkele minuten later
staat hij al in zijn melkstal. Het is buiten nog aardedonker en in de stal schemerdonker
verlicht door een enkel stoffig lampje. Maar zowel de boer als zijn koeien weten er
blindelings de weg en zijn feilloos vertrouwd met de rituelen van het dagelijkse melken.
De boer opent de beide deuren van de melkstal, en aan beide kanten stromen de eerste vier
koeien binnen. De eerste sessie kan beginnen. De boer weet haarfijn welke koeien aan welke
kant gaan komen. Er heerst een ongeschreven rangorde en regelmaat binnen de koppel en
elke koe weet exact haar plaats daarbinnen en wacht geduldig af tot zij aan de beurt is om
binnengelaten te worden. Voordringen wordt afgestraft, niet door de boer maar door haar
eigen soort- en koppelgenoten.
Het melken verloopt voorspoedig, geen afgeslagen melkstellen en geen koeien met
uierontsteking. Vooral koeien met uierontsteking kunnen een boer tot wanhoop brengen en
vormen steeds weer een groot probleem, niet alleen voor de zieke koe maar ook voor de
boer. De koe moet behandeld worden met penicilline en deze melk mag dan gedurende vijf
dagen niet in melktank terechtkomen. Is de koe al lang weer beter dan moet hij toch die vijf
dagen vol maken en soms honderden liters melk in de mestput laten lopen. Dit op straffe van
zeer hoge boetes van de melkfabriek die daar meedogenloos op controleert.

Probleem
De laatste ronde van 8 koeien zit er bijna al weer op. De laatste 4 staan nog te wachten om
de melkstal binnen te mogen komen. Van hongerklop heeft de boer nog geen last maar is
toch wel blij dat het melken er weer bijna op zit. De deuren gaan voor de laatste keer weer
open maar er verschijnen geen 4 maar 3 koeien. De boer schrikt en springt zijn melkput uit.
Helemaal achter in de ligboxenstal ziet hij in het schemerduister de schaduw van de
afwezige koe. Gelukkig, ze leeft nog. Hij hoort ze op afstand al licht kreunen. In enkele
seconden is hij ter plaatse en ziet meteen dat het Jacoba 131 is, een koe die hij niet graag zou
willen missen. Een van zijn oudste en meest dierbare koeien. Zij is een dochter van
Jacoba 130 en die stamt uiteindelijk weer af van Jacoba 1. Deze werd als kalfje door zijn
overgrootvader ooit vernoemd naar zijn vriendin, die later zijn vrouw werd en dus de
overgrootmoeder van de boer. Deze zou hij niet graag willen missen.
Het is niet pluis met zijn jacoba 131, dat is wel duidelijk voor de boer. Zij staat stokstijf en
kreunt van de pijn en het uier hangt er als een slappe dweil bij, terwijl ze gisteren nog goed
was voor wel 40 liter melk. Hier gaat hij niet mee wachten, hij belt meteen zijn veearts.
Deze is snel ter plaatse want hij kent zijn boeren en weet wel dat het hier menens is. De
dierenarts haast zich naar de zieke koe want soms telt elke minuut. Op afstand heeft hij al
een idee maar houdt deze mening voorlopig nog voor zich tot hij het zeker weet. Sommige
diagnoses zijn wat gemakkelijker te stellen dan andere, maar vooral schijn kan behoorlijk
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bedriegen. De boer kijkt hem vragend aan en na enige tijd komt de dierenarts tot zijn besluit:
‘Scherp In’. Traumatische reticuloperitonitis is de officiële naam, maar daar heeft de boer
niet zoveel aan. Voor de boer is het wel duidelijk.
De koe heeft met het ruwvoer wat scherps binnen gekregen. Bij aankomst in de maag is het
door de wand van de maag gedrongen. Een weg terug is er bijna niet meer. Het is niet alleen
heel pijnlijk, maar ook nog eens levensbedreigend, want door het steekkanaal gaat
maaginhoud lekken wat een min of meer heftige buikvliesontsteking gaat veroorzaken. Het
meest gunstige is nog dat het blijft bij een plaatselijke vorm daarvan, dus alleen in de
omgeving van het steekkanaal. Is het scherpe voorwerp wat langer, bijvoorbeeld ijzerdraad
van meer dan enkele centimeters lengte, dan kan dat verder de buikholte in dringen en daar
lever, milt, diafragma (middenrif), ja zelfs het hart aanprikken. Deze laatste opties zijn
allemaal dodelijk, wat de dierenarts ook gaat ondernemen.
Deze koe wordt behandeld door middel van een speciale magneet, die bij de koe ingegeven
wordt om vervolgens het scherpe voorwerp terug te kunnen trekken uit de maagwand. Na het
ingeven en doorslikken van de koe komt deze magneet in diezelfde netmaag terecht, zakt
door zijn gewicht naar de bodem daarvan en zou dan door zijn magnetische

Schrijver dezes met de speciale magneet.

aantrekkingskracht het scherpe voorwerp weer uit de maagwand terug kunnen trekken. Het
scherpe voorwerp moet dan wel magnetisch zijn en ook niet te vast zitten. Om de magneet,
die de grootte en de vorm van een grote kroket heeft zit een afgeronde plastic kooi waarin
het stuk ijzer opgeborgen kan worden.
De volgende dag was Jacoba ondanks de behandeling er nog slechter aan toe. Hoge koorts,
opgezwollen buik terwijl ze geen hap at en geen enkel oog voor haar omgeving. Gisteren
was er met haar hart nog niets bijzonders aan de hand nu waren de harttonen bijna niet meer
te horen. Wel hoorde je een zwak klotsend geluid op de plaats van het hart. De Fransen
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noemen dat: ‘Bruits de Glou Glou’. Het hart bonkt als een bezetene in een bad van pus en
ontstekingsdrab waardoor vervolgens dat klotsende geluid veroorzaakt wordt.
Een ding is zeker: Jacoba 131 gaat het niet redden! Vroeger was het lot van deze koe de
noodslachtplaats. Nu is dat euthanasie of een natuurlijke dood op het boerenerf. Zieke koeien
mogen het boerenerf niet meer verlaten op straffe van zeer strenge boetes. Dus ze moet
genezen of sterven, een tussenvorm is er niet meer. Jacoba stief al snel een natuurlijke dood
waar zowel de boer als zijn veearts wel blij mee waren, want zij leed intens van deze
dodelijke ontsteking aan haar hart. Hoogstwaarschijnlijk was de oorzaak een flink stuk
ijzerdraad wat het hart was binnengedrongen, maar waar zou dat dan wel vandaan gekomen
zijn? Een niet beantwoorde vraag voor zowel de dierenarts als de boer.
Diezelfde week nog sloeg ditzelfde drama meerdere malen toe met vergelijkbare
verschijnselen en afloop. Meerdere koeien kregen allemaal dezelfde klachten en stierven na
enkele dagen. Er moest een gemeenschappelijke oorzaak zijn, maar dan: welke? Waar zou al
dat dodelijke ijzerdraad vandaan gekomen kunnen zijn? Een van de koeien werd ter sectie
aangeboden bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. De uitslag kwam nog dezelfde dag
binnen. ‘Scherp In’ was ook hun diagnose, waarbij een scherpe lange draad van wel 20 cm.
vanuit de netmaag het hartzakje was binnengedrongen. Deze complicatie is zeer heftig: het
normaal glanzende hart verandert in een grote amorfe massa waarbinnen met moeite nog de
contouren van het uitgeputte hart zijn te ontdekken en dit geheel drijft in een bad van pus en
drab. Het is niet te bevatten dat een koe daar nog zo lang mee heeft kunnen leven. Het
moeten toch wel oersterke beesten zijn! Pantserhart wordt het door insiders genoemd, iedere
dierenarts weet dan wat er aan de hand is. Een emmer bloederige stinkende soep waarbinnen
dit gepantserde hart zijn pompwerking moet zien te verrichten. Een onmogelijke zaak,
vandaar ook die snelle dood.

Zo wordt het kuilvoer afgedekt om het van de lucht af te sluiten. Let op het water, dat zich er in had verzameld
en er nu uitloopt. Dergelijke plasjes water zijn ook een broedplaats voor muggenlarven.
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Autobanden
Het stuk ijzerdraad dat al deze ellende had veroorzaakt werd door het onderzoekslaboratorium naar de boer retour gezonden. Daar was het eigenlijk ook wel om gedaan. Een
stuk van behoorlijke lengte, vlijmscherpe punten, stug en veerkrachtig en bijna niet te buigen
met een glanzende staalachtige uitstraling. De boer herkende het meteen. Het ijzerdraad dat
het stugge maar ook elastische geraamte van autobanden vormt. Maar hoe kunnen dan
zoveel koeien tegelijk op dit bedrijf getroffen worden?
Op sommige bedrijven wordt het kuilvoer samen met andere ingrediënten in een grote
voermengwagen gemixt en gehakseld door grote scherpe messen. Dit om te voorkomen dat
de koe, net als kinderen alleen de lekkere voedselbestanddelen op eet en de gezonde rest
voor gezien houdt. Het voer wordt door middel van een grote schepbak, die voorop de
tractor is gemonteerd, in die voermengwagen gestort. Boven op die kuilvoerhopen liggen
vaak ontelbare autobanden om het bedekkende plastic zeil tegen opwaaien te behoeden,
zodat er geen lucht bij kan komen, wat dat brengt een verrottingsproces op gang. Dit mengen
was in dit geval al `s morgens vroeg in het donker gebeurd en is er een autoband in die grote
voorlader terechtgekomen; iets dat de boer kennelijk niet gezien heeft. Vervolgens is niet
alleen het rubber maar ook het ijzerdraad van deze autoband door al die scherpe messen in
kleine stukjes gehakt, met alle gevolgen van dien.
De koe heeft al eeuwen last van ‘Scherp In’, maar is wat dit ziektebeeld betreft ook met zijn
tijd meegegaan.

Afbraak
Vroeger was de oorzaak vaak spijkers, krammen, stukjes van omheiningsdraad, maar ook
stukjes ijzerdraad van de rieten daken die doorroestten, naar beneden dwarrelden en zo in het
hooi van de koeien terechtkwamen. Zo nu en dan belandde zelfs het aardappelschilmesje van
de boerin samen met de schillen in de maag van de koe.
Vandaag is het meer ijzerdraad van verrotte autobanden, die massaal de inmaakhopen op de
boerderij bedekken, waarvan het rubber verrot, het ijzerdraad gaat roesten en in stukken in
het voer terechtkomt. Dit komt vooral omdat deze banden horizontaal liggen waardoor er
lang water in kan blijven staan, wat samen met de zon een ideale voedingsbodem is voor dit
rottingsproces. ‘Tyre Wire’ noemen de Engelsen dit ziektebeeld.
Ook scherpe onderdelen van allerlei machines op de boerderij kunnen losraken en in het
voer terechtkomen. De stalen naalden van de vroeger veelgebruikte veegmachines hebben
heel wat koeien om zeep geholpen. Nu zijn of worden deze massaal vervangen door nylon
borstels. Zo zijn er naast een vliegveld ooit al de koeien van een boer doodgegaan aan deze
ziekte. De landingsbanen werden met grote veegmachines sneeuwvrij gemaakt. Deze
sneeuw werd met grote kracht weggeblazen en belandde bij deze boer op zijn weiland. De
sneeuw smolt maar de losgeraakte metalen naalden van die borstels bleven achter en
verdwenen onzichtbaar in het door de boer gewonnen hooi. De daaropvolgende winter sloeg
de ramp toe op de boerderij.

Wegbermen
Als laatste wil ik stilstaan bij een actuele oorzaak. Dat zijn de vloeibare consumpties die op
grote schaal verpakt worden in blikjes. Vooral de bermen langs de wegen zijn daar een
verzamelplaats van, met het gevolg dat bermhooi al niet meer gebruikt kan worden als
diervoeder,omdat deze blikjes bij het oogsten verhakseld worden en zodoende door de
koeien worden verorberd zouden kunnen worden. Maar dat geldt niet voor de dijken en de
wandel- en fietspaden welke vaak door het weidegebied lopen. Deze blikjes worden heus
niet in zijn geheel door die koeien opgevreten, maar zijn bij het oogsten van het lange gras
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In de bermen ligt verspreid wat afval….

...maar verzameld is het al gauw heel wat.
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niet meer zichtbaar voor de boer en worden dan bij het maaien van het gras door de
oogstmachines in stukken geslagen en komen uiteindelijk in het hooi en kuilvoer van de
koeien en eventueel de paarden terecht. Paarden zijn zeer secure eters en hebben er geen last
van. Daarentegen schrokken koeien alles snel naar binnen om het later rustig te gaan
herkauwen. Het kwaad is dan al geschied tot ellende voor de koe en verdriet van de boer.
Zo verging het een boer uit Wolvertem:
In amper een week waren twee koeien het slachtoffer geworden van die verhakselde
drankblikjes. ”Ik ben al mijn hele leven boer maar vroeger bestond zoiets niet.Vooral de
fietsers hebben bij hem de boter gegeten. Die zien naar niets of niemand om en gooien
zomaar hun vuiligheid in het veld. Hier en daar staat dan wel een blikvanger, maar daar
trekken ze zich niets van aan.”
Hoogstwaarschijnlijk realiseren de meeste mensen zich niet de consequenties van deze
slordigheid; vandaar dit verhaal.
In dit uitgesproken weidegebied van de Lopikerwaard staan slechts enkele blikvangers.
Meer van deze eenvoudige maar zinvolle voorzieningen, vergezeld van een waarschuwing
wat de consequenties zijn bij wangebruik, zou een zeer zinvolle investering zijn.

Zou dit helpen?

Wim van der Putten, dierenarts
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Manden maken
In mandenmakerij de Broedkorf wordt het aloude ambacht nog steeds actief beoefend door
Fons Vermeij.
De heer Vermeij is afgestudeerd bouwkundige en zou van alles kunnen creëren en oprichten,
maar geniet van het werken met wilgentenen, het maken van manden, maar ook van
huizenhoge kunstwerken. In zijn visie is bouwkunde het logisch gevolg van mandenmaken
of werken met griendhout en wilgentenen. In de oudheid werden wilgentenen immers
gebruikt voor het maken van hutten, het kanaliseren van waterwegen en het maken van
verpakkingsmateriaal (manden).
In Oudewater waren 13 mandenmakerijen. De opa van de heer Vermeij, opa Overbeek, was
één van hen. De producten, die vervaardigd werden, gebruikte men in de visserij, bij de
jacht, in de bakkerij en op de boerderij ook in de land- en tuinbouw. Om de boerderijen
waren dikwijls de zogenaamde geriefbosjes aanwezig voor het dagelijks gebruik van het
griendhout. De wilgenteen had de zelfde functie als een touwtje.
De palingfuiken en de eendenkooien zijn tot diep in de vorige eeuw nog gebruikt.
Het hout wordt in Culemborg en Schoonrewoerd gekocht.
In de grienden wordt het éénjarig hout geoogst in de maanden oktober t/m februari. Net
gesneden tenen zijn erg flexibel en gemakkelijk te verwerken. De gesneden tenen worden
getond, d.w.z. dat de tenen in een in de grond ingegraven ton worden geplaatst waarna zij
aan de hand van een bijgeplaatste maatlat er uitgetrokken worden op lengtes vanaf groot
naar klein.
Van de verschillende lengtes worden bossen gemaakt die tot maart direct verwerkt kunnen
worden. Zet je de tenen daarna in een klein laagje water, dan gaat het leven niet uit de takken
en dat zorgt ervoor dat het groeiproces in maart/april weer op gang kan komen en de takken
dan kunnen worden geschild (witteen) of gebufft (buff=bruine teen zonder schil).
Onbehandeld hout is donker van kleur (roodbruin). Dat komt door de schil. Deze schil
schilfert bij indroging wat sneller af, waardoor het vlechtwerk wat losser kan worden.
Daarom worden voor duurzame producten behandelde (gebuffte of geschilde) tenen
gebruikt. In de maanden april/mei worden de tenen geschild. Dit werd vaak door kinderen en
vrouwen gedaan. De tenen zijn dan licht van kleur. Naast het schillen kunnen tenen ook
gebufft worden. Buffen is het verwarmen van het hout tot 80 ºC waarna de schil loslaat. De
kleur wordt dan blijvend licht- roodbruin.
De tenen moeten droog en in het donker bewaard worden. Gedroogde tenen zijn zelfs na 20
jaar weer te gebruiken als je ze 1 à 2 weken in het water legt. Grote vijand van de wilgenteen
is de houtworm.
Wilt u zelf een hort maken?
Steek 6 wilgentenen van 2 á 3 jaar oud in de grond. Vlecht er jong hout doorheen zodat er
een mat ontstaat. Trek het gevlochten geheel uit de grond. Het geweven plateau kan over een
sloot gelegd worden. Een man of vrouw kon over een hort naar de overkant. Voor een koe
waren drie stuks nodig.
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Momenteel speelt de mandenmakerij nog steeds in op het mode- en gebruiksbeeld:
bijvoorbeeld kratten of manden op de fiets. Het oude beroep is nog lang niet uitgestorven.

In de mandenmakerij zijn diverse gezegdes ontstaan:
In een mandje melken
Het ondichte vat behoudt geen nat
Ik ga de hort op.

Nely den Toom

Piet Broeders in actie
Piet Broeders is ook al vanaf de begintijd
actief bij de WBL. Hier op de foto Piet
Broeders in actie in de toekomstige hoogstamboomgaard (biologisch) in NoordHolland. Piet’s cultuurhistorische bijdragen
aan menig bulletin (laatstelijk het drieluik over cartograaf Von Derfelden van
‘Snellenburg’ aan het Boveneind van Benschop in Jrg. 31/97, 98 & 99) doen hem zijn
doctorstitel meer dan eer aan! Piet bedankt
en het ga je goed!
De redactie
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Een zeeprik bij de Lek
Op 10 mei 2011 vindt Jesper Boele, mijn broertje van acht, een zeeprik. Dat is een
vissensoort die soms aanspoelt in de Lek. Daarom ga ik nu een interview met mijn broertje
houden. De dikgedrukte tekst zeg ik en de niet-dikgedrukte tekst is van Jesper.

Stel maar eens even een vraag!
Nou, jij hebt dus een zeeprik gevonden, zou je daar wat over willen vertellen?
Bijvoorbeeld, waar heb je de zeeprik gevonden?
Op het strand vlak bij de trektelpost de Horde (bij de Lek).

Oké, hoe lang was de zeeprik?
88 cm

Is dat lang voor een zeeprik of niet?
Nou, ze kunnen wel 1,20 m. worden,
maar het was wel een grote!

Waarom was je daar eigenlijk?
Omdat ik met papa vogels aan het
tellen was en toen was ik naar het
strandje gegaan.

Hoe kwam het dat je ‘m had gevonden?
Nou, ik was gewoon even naar beneden gegaan om stenen te zoeken en over het water te
laten zeilen. En toen keek ik naar de andere kant van het strandje en toen zag ik hem liggen.

En toen je ‘m had gevonden, wat deed je toen?
Ik riep papa, die was nog boven. En toen kwam papa kijken en ik dacht dat het een paling
was maar het was een zeeprik!
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Hoe ziet een zeeprik er dan eigenlijk uit?
Hij is rond en hij heeft een ronde mond
met overal tandjes er in. En daarmee gaat
hij zuigen en dan zuigt hij het bloed bij
een vis eruit.

Is een zeeprik bijzonder om te vinden?
Ja, best wel. Heel af en toe worden ze
maar gevonden.

Je hebt ‘m toch ook op een site gezet?
Ja hij staat op http://waarneming.nl/waarneming/view/54390296 . Op de foto zie je mij met
de zeeprik staan.

Wil je verder nog wat vertellen over de zeeprik?
Wat ik nog vergeten was te zeggen: hij heeft zeven kieuwen aan elke zijkant.

Nou, dankjewel!

Algemene informatie over de
zeeprik
De zeeprik (Latijnse naam
Petromyzon marinus) is eigenlijk
geen vis, maar een zogenaamde
kaakloze vis (ook wel rondbek
genoemd). Deze dieren hebben een
buisvormige, kaakloze zuigmond
die zich in de huid van vissen (en
ook in zoogdieren zoals walvissen en zeehonden) boort om het bloed op te zuigen als
voeding. De rondbekken binnen het dierenrijk worden niet gerekend als vissen, omdat de
lichaamsbouw afwijkt op belangrijke kenmerken van vissen. Zo heeft de zeeprik een skelet
dat bestaat uit kraakbeen in plaats van bot. Ook de mond is niet echt visachtig. Het uiterlijk
van een zeeprik lijkt op een paling. Alleen de bek is anders. Een volwassen zeeprik heeft
meestal een lengte tussen de 70 tot 90 cm. Het record qua lengte is 120 centimeter. Verder
heeft hij twee rugvinnen aan het eind van zijn lijf, grote ogen, een ‘neusgat’ boven op de kop
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en zeven kieuwen aan allebei de kanten van de kop. De kleur van de zeeprik is een
grijsgroenig met een witte buik.
De larven van de zeeprik leven in zoet water, de volwassen exemplaren in zout water. Voor
zeeprikken is het dus belangrijk dat ze van zoet naar zout water kunnen trekken en
omgekeerd. In Nederland (in de grote rivieren) plant hij zich niet voort. Hij komt hier wel
langs omdat hij richting Duitsland gaat.
Zeldzaamheid
De zeeprik is zeldzaam in Nederland. Op de site www.waarneming.nl (waar mijn broertjes
zeeprik ook op staat) worden waarnemingen van planten en dieren in Nederland ingevoerd
zodat ze door anderen ook bekeken kunnen worden. Op die site kun je van elke dier- of
plantensoort zien waar deze is gezien/gevonden, door wie, waar etc. Je kunt daar ook een
kaartje zien van elke soort waar, voorkomt. Ik heb het kaartje van de zeeprik bekeken. De
zeeprik komt maar op 20 plaatsen in Nederland voor, vooral langs de grote rivieren en een
paar bij de zee. Bij alle vindplaatsen zijn er maar één of twee gevonden. In de Lopikerwaard
zelf zijn er maar twee ingevoerd op www.waarneming.nl. In de Lopikerwaard zijn
waarschijnlijk 3 of 4 zeeprikken gevonden.
Waar komt de zeeprik allemaal voor?
De zeeprik komt voor in de Atlantische Oceaan, de kustwateren van Europa en NoordAmerika. Hij gebruikt de Nederlandse rivieren alleen als doortrekgebied naar Duitsland,
waar hij zich voortplant.
Foto’s
Op het bijgevoegde plaatje staat mijn broertje Jesper met de zeeprik op de foto. Op de andere
foto’s ziet u een foto van de mond van een (nog levende) zeeprik, en een tekening hoe een
zeeprik er helemaal uitziet.
Minipaspoort van een zeeprik
Afmetingen:

Tot 120 cm

Gewicht:

Tot 2,5 kilo

Kleur:

Grijsgroen met bruine vlekken en een wittige buik

Leeftijd:

Tot 9 jaar

Voedsel:

Larve: kleine deeltjes uit het water (algen etc.). Volwassen: bloed,
huid en ander weefsel van dieren (vooral kabeljauw, zalm, makreel
en haaien)

Voortplanting:

Een vrouwtje legt in één keer meer dan 100.000 eitjes. Na het paaien
gaan de vrouwtjes dood
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Namen:

Nederlands: officieel is Zeeprik. Wordt ook wel Bonte Negenoog,
Moederprik, Petnegenoger en Zeelamprei genoemd
Latijn:

Petromyzon marinus

Engels:

Sea lamprey, Lamprey

Duits:

Meerneunauge

Frans:

Lamproie marine

Deens:

Havlampret, Lampret
Groetjes,

Yvet Boele (13 jaar)

Weikeuen
In het augustusnummer van de WBL- Nieuwsbrief werd er reeds melding van gemaakt: in de
Lopikerwaard woont en leeft al eeuwen, de markante familie Verweij. Zoals het in de dorpen
en buurtschappen gebruikelijk is, kreeg ook deze familie al gauw een bijnaam: ‘de weikeuen.’ Maar wat is een weikeu nu precies?
“Een echt weikeu is eigenzinnig en weet alles beter”, vatte iemand enkele eigenschappen
van een Verweij samen. Er zijn echter wel meer opvallende kenmerken te noemen, zoals een
hoge mate van gastvrijheid, de handelsdrift, het creatief zijn, het tegen de gevestigde orde
ingaan,de trouwheid aan familie en het doorzettingsvermogen. Uiteraard is het niet de bedoeling hiermee te generaliseren, maar aan te duiden wat voor eigenschappen zoal toegekend
worden aan een zogenaamd ‘echt keu’.
Een oud verhaaltje dat de ronde doet in de familie illustreert mooi wat een weikeu nu precies
is:
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Op een koude winteravond zaten twee Verweijen te discussiëren over de ligging van een
plaats in Nederland. Eén van die mannen was Cornelis Verweij, de ander was één van zijn
broers.
Cornelis beweerde bij hoog en bij laag dat de plaats in het noorden moest liggen, terwijl zijn
broer zei dat de plaats in het zuiden lag. Vele argumenten werden aangevoerd, maar uiteindelijk bleef de kwestie onopgelost.
Ze besloten om de atlas erbij te halen. De plaats werd opgezocht en warempel, hij bleek in
het zuiden te liggen. Cornelis gaf zijn ongelijk natuurlijk niet toe en concludeerde: "Dan
hebben ze een fout gemaakt bij de drukkerij, die atlas klopt gewoon niet!"
Er ontstonden ook bijnamen. Vroeger werd er altijd vernoemd naar de voorouders, waardoor
er veel mensen met exact dezelfde voor- en achternaam waren. De Cornelis Verweij uit bovenstaande anekdote had nogal een bol gezicht en werd ook wel ‘Kees de Toet’ genoemd.
Zo wist iedereen meteen dat het om deze Kees Verweij ging.
Een van de vele Hendrikken Verweij kreeg wel een heel aparte bijnaam. Toen hij net geboren was, in het jaar 1909, kwam zijn opoe Saar Verweij haar kleinzoon bewonderen. Opoe
wond er geen doekjes om en zei tegen de trotse moeder: “Het is krek een stiertje: bullechie!”
Sindsdien heette Hendrik ‘Bul’ Verweij.
Bul Verweij werd bekend, doordat hij met zijn broers de
piratenzender ‘Radio Veronica’ stichtte. Een typisch weikeuenstaaltje van dwarsigheid en doorzettingsvermogen. De
broers mochten op de toenmalige staatszenders namelijk
geen reclame maken voor hun kousenhandel en dus verzonnen ze deze nog nooit vertoonde oplossing, met groot succes. De lijfspreuk van Bul’s broer Dirk was dan ook: “Niet
kunnen ligt op het kerkhof.”

Stempel, altijd door Bul gebruikt
bij het zaken doen. Degene die de
stempel aan Bul cadeau deed,
maakte er een Engels 'Bull' van...

Bul Verweij overleed vorig jaar op ruim 100-jarige leeftijd,
maar heeft nog vele geschiedenissen uit de oude doos kunnen vertellen. Zo heeft hij in zijn jonge jaren de baron van
het Huis te Vliet in Lopikerkapel nog meegemaakt. Bul: “We wuifden voor hem als hij langs
kwam met de koets. Het was normaal toen om overal de pet voor af te nemen en ook ik
moest mijn pet af doen. Maar dat wilde ik niet. Ik ben een weikeu. Kreeg ik een pets. Dus
toen ben ik aan de hoge hoed begonnen!
De baron gebruikte Huis te Vliet vooral als zomerhuis. De streek leende zich prima voor dat
buitenhuis. […]. En er waren twee prachtige Friese paarden met twee koetsiers.
Eén voor en één achter op de bok: een koetsier en een palfrenier. Die had ook lange zwepen.
Niet potsierlijk, maar het zag er juist heel sierlijk uit. Als de baron uitreed, de laan op... dan
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ging hij naar de Lekdijk en keek hij over de Lek heen. Ja, hij was heel wat, die baron.”
Bul was echter niet de enige met een bijnaam in de weikeuenfamilie. Zijn oom Jan heette
‘Jan Potnat’, zijn oom Hermanus was ‘ome Maan’ en zijn neven Henk en Nijs werden in de
buurt de ‘gebroeders Bever’ genoemd.
‘Maan’ was gewoon een afkorting, maar aan de
bijnamen van Jan, Henk en Nijs Verweij, zijn een
aantal verhalen verbonden:
“Er mot inzitten dat hij wel eens een potje oarappel
op het fornuis kookte, mijn opa Jan Verweij,” vertelt een kleinzoon.
“Die krieltjes werden gekookt veur de verkes en de
kippen. Doar mot het dan vandoan komme: 'Potnat'.
Hedde dat nooit gezien?” vraagt hij. “Ze hadde
vroeger een fornuis, met een bak, een gietijzeren
pan, en doar kookten ze de oarappel op. Mocht ik
ook mee stampen met een klein rijfie... Takkebosse
en hout eronder...”
Henk en Nijs, ‘de bevers’, waren zoons van voorHenk en Nijs Verweij, de gebroeders
noemde Jan. Zij waren ontzettend ijverig en konden
Bever, maken een praatje in de werkin principe alles maken in hun eigen werkplaats. Ze
plaats.
hadden wel een gebruiksaanwijzing. Zo was hun
standaardvraag bij het brengen van een klus altijd: “Hed ’t hoast?” Zei je “Ja”, dan was het
antwoord: “Momenteel hedden we het druk…” en vervolgens stonden ze gerust een uur met
je te praten over koetjes en kalfjes. Als je “Nee” zei, moest je het gelijk weer meenemen.
“Ze waren leuk! Heel markant!” besluit een dorpsgenoot. “Ze hadden hun eigen manier van
communiceren en in het leven staan en ze lieten zich door niemand wat zeggen. Ze gedroegen zich zoals ze waren. Echte weikeuen!”
Deze en vele andere verhalen zijn opgetekend in het boek ‘Weikeuen, levensverhalen van de
familie Verweij uit Lopikerkapel’. Er zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar bij: Readshop
Lopik, Readshop IJsselstein en in Lopikerkapel aan huis bij Lydia Blom. Zie voor meer informatie:
weikeuen.lopikerkapel.net
Lydia Blom
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Albert de Kuijer, IJsselsteinse
boekenschrijver
De Kuijer heeft drie boeken geschreven, waarin allerlei boeiende inkijkjes gegeven worden
in het IJsselsteinse verleden. In 2010 heb ik een interview met hem afgenomen.
“Ik ben geboren in 1928 in IJsselstein. Ik ben nu dus al 83 jaar. Ik was de tweede in een
gezin van 10 kinderen. Ik heb een groot deel van mijn leven gevaren, 42 jaar lang. Zeevaart,
binnenvaart, baggerschepen. Van alles dus. Als
ik weg was, wilde ik naar
huis. Maar als ik een paar
dagen hier thuis in
IJsselstein was, wilde ik
weer weg. Een onrustig
leven eigenlijk. Ik had echt
het hart van een zeeman.
Mijn hele leven lang heb ik
me nogal kwaad gemaakt
over allerlei vormen van
onrecht. Ik ben ook actief
lid geweest van de
Communistische Partij
Nederland. In een
tijdschrift ben ik ooit de
‘Rooms-Rode-Apostel’
genoemd.”
“Na de dood van mijn zoon
in 1991 kreeg ik sterk de
behoefte om een boek te
schrijven. Ik had al 700
handgeschreven blaadjes
liggen. Die ben ik toen
gaan bewerken tot boeken.
Eerst met een schrijfmachine, later met een
oude computer.”
Nu volgen enkele boekpassages die interessante beelden geven van het IJsselsteinse
verleden:

De jacht
Ingekort boekcitaat uit ‘De mannen op de visbrug’ pag. 150 en 151.
In de crisistijd, die veel armoede bracht, werden de stropers steeds brutaler. Maar de drie
koddebeiers, die in alleenstaande woningen verspreid in het poldergebied woonden, waren
op hun hoede. Ieder van hen had een groot gebied onder zijn beheer. Hieronder vielen ook
grienden ten behoeven van de hoepel- en mandenmakerij …. Als een stroper gepakt werd en
voor het gerecht moest verschijnen, spraken de mannen op de Visbrug er schande van. De
arme stroper werd gepakt. Maar de dokter met een jagershoed op zijn hoofd en stevige
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laarzen aan zijn voeten, trok ongestoord de polder in om te jagen. Altijd in gezelschap van
hoge heren, die van elders kwamen en niets met het stadje van doen hadden. Dat zette kwaad
bloed bij de mannen.

De 700 handgeschreven velletjes.

Verzuilde muziekgezelschappen
Ingekort boekcitaat uit: ‘Stadje aan de IJssel’, pag. 106.
Er was een Rooms Katholieke Harmonie. De geestelijk adviseur daarvan zag erop toe dat de
leden katholiek waren en hun kerkelijke plichten vervulden. Daarnaast was er een niet aan
godsdienst gebonden fanfare. De pastoor verbood katholieken om daarvan lid te worden.
Beide korpsen, altijd in een concurrentiestrijd gewikkeld, gaven elkaar niets toe in hun
muzikale gevecht om de betere te zijn. Deze strijd dwong tot veelvuldig oefenen, waardoor
beide korpsen tot ver in de omtrek bekendheid genoten om de zuiverheid van hun prestaties.
Ondanks het zaad van de tweedracht, rijkelijk gestrooid door de roomse geestelijkheid,
waren beide muziekverenigingen de trots van het stadje. De muziek bracht wat vreugde in de
harten van de stil luisterende stadgenoten en deed hen de armoede en de somberheid van
alledag vergeten.
Aanleg Noordoostpolder
Ingekort boekcitaat uit: ‘De mannen op de Visbrug’, pag 98 en 99.
Op de Visbrug vertelden enkele mannen dat, wanneer het uitbaggeren van de gracht in
IJsselstein klaar was, er werklozen naar de Noordoostpolder gestuurd zouden worden, om
daar sloten en greppels te graven. De Noordoostpolder, dat moest wel erg ver weg zijn van
het stadje, omdat de mannen slechts één keer in de twee weken een weekend naar huis
mochten.
Burgemeester en wethouders hadden met beheerders van dat verre poldergebied een
overeenkomst gesloten. De arbeiders zouden met een autobus, die vele uren onderweg was,
worden gebracht en gehaald. Als iemand weigerde om zo ver van huis in de vreemde te gaan
werken, zou als straf de steunuitkering worden stopgezet. Op de visbrug spraken de mannen
er schande van. Ze noemden het slavenhandel.
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Wat nu volgt zijn geen boekcitaten, maar het is mij door De Kuijer in een direct gesprek
verteld.
Schipbrug
De gigantische A2 brug over de Lek bij Vianen is vooraf gegaan door de boogbrug, die er nu
nog steeds ongebruikt naast ligt. Voorafgaand aan die boogbrug was er tussen Vianen en
Vreeswijk een schipbrug. Op 22 verankerde bootjes lag een wegdek. Als er een schip, of een
rijtje schepen, moest passeren, haalden ze het middelste gedeelte eruit. Dat kon je

afzonderlijk wegvaren. Dat gaf telkens veel werk en veel oponthoud. Als de brug weer
gesloten was, lagen de delen met een anker vast. De afritten van de toenmalige
scheepjesbrug aan de Viaanse en aan de Vreeswijkse kant bestaan nog steeds. Daar vaart nu
een pontje heen en weer (foto: gemeentearchief Vianen).
Tabakssap
Tabak pruimen heb ik zelf ook nog gedaan. In cafés had je een houten vloer. Stel je voor.
Aan de kaarttafel zaten we te schutjassen. In de houten vloer was een vierkant gat. Daar
stond een bak in, gevuld met zand. Tijdens het kaarten spuugden de kaarters daar af en toe
in. Jantje Kok had tot ver in de jaren 50 in zijn café nog spuugbakken in de vloer zitten.
Rondom die bakken was de vloer helemaal bruin.
Mijn vader heeft zijn hele leven gepruimd. Maar 's zaterdags haalde hij bij de sigarenwinkel
ook nog één sigaar. De winkelier deed die in een mooi wit zakje. ’s Zondags bij het koffie
drinken stak vader die sigaar aan. Een heerlijke lucht verspreidde zich dan door het huis.
Toen ik een jaar of acht was, vertelde de vader van een kameraad ons graag veel spannende
verhalen. Over ‘de Leeuw van Vlaanderen’ bijvoorbeeld. Wij vonden dat prachtig. Als hij
bij de kachel zat te vertellen had hij meestal een flinke pruim tabak in zijn mond. Hij zat dan
in een lage stoel. Onder die stoel stond een pispot. En terwijl hij vertelde, mikte hij af en toe
en straaltje in die pispot.
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Wasteil
Eind jaren dertig had mijn moeder een wasteil. Een heel belangrijk ding in ons huishouden,
want we waren een groot gezin: tien kinderen. Een keer was de ketel lek. Mijn moeder gaf
me een kwartje mee. Ik nam de lekke ketel op mijn rug en ging naar loodgieter Van Hoeven
in de IJsselstraat. De loodgieter deed een soort stop van asbest in het lek.
Aan de ene kant een ijzeren plaatje met een asbest ring. Daar doorheen een schroef. Aan de
andere kant een moer om het vast te zetten. Dat deed hij, terwijl ik stond te wachten. Toen
hij klaar was moest ik 15 cent betalen. Ik kreeg dus een dubbeltje terug. Toen ik weer thuis
kwam zei mijn moeder: “Oh goddank jochie, nog een dubbeltje over. Nu kan je vader
zaterdag toch nog een pakje pruimtabak kopen”.
Hongertocht
In de Hongerwinter van 1944 zijn we met een handkar helemaal naar Vledder gelopen om te
proberen wat eten te halen. Toen ‘Barts Bakermat’ als boek uitkwam in 1998, hebben we
met een groepje van 9 diezelfde tocht op de fiets gemaakt. In Vledder hebben we een zak
aardappelen gekocht. Na onze terugkeer hebben we die zak aardappelen in IJsselstein op
feestelijke wijze aan de wethouder overhandigd.
Sabel
In mijn jeugd reed de veldwachter altijd per fiets. Voor zijn werk moest hij een sabel dragen.
Maar hij was benauwd dat die sabel tijdens het fietsen een keer tussen de spaken van zijn
achterwiel zou raken. Om dat te voorkomen had hij aan de vork van zijn voorwiel een soort
schede bevestigd,waarin hij de sabel veilig kon opbergen. Een plezierige kant van zijn werk
was dat hij ’s avonds om een uur of tien een ronde maakte om de cafés te gaan sluiten. Als
hij dan binnenkwam stond in elk café, op de hoek van de bar, zijn borreltje al klaar.
De verre stad Utrecht
Gevoelsmatig was de stad Utrecht toen ver weg. Het openbaar vervoer daar naartoe was een
stoombootje. Een paar keer per dag vertrok dat bij de ophaalbrug in IJsselstein. De tocht
eindigde in Utrecht bij de Tolsteeg.
Als je vanaf IJsselstein de polder inkeek zag je meestal in de verte de Domtoren. Maar we
vonden Utrecht toen een vreemde grote stad, waar we eigenlijk niets van wilden weten. Er
waren toen genoeg IJsselsteiners die nog nooit in Utrecht geweest waren.
Mijn opa, de vader van mijn moeder, heeft in Utrecht nog eens drie maanden in de
gevangenis gezeten. Voor een messteek in café de Blauwe Druif. Hij zat met een
vreemdeling te kaarten. Mijn opa zag dat de man vals speelde. Opa trok zijn snoeimes. Dat
had hij altijd bij zich, want hij werkte in de tenen en in de mandenmakerij. Met een klap stak
hij het mes via de hand van de valsspeler, in het tafelblad: “Zo, die slag is voor mij.”
Dus wij wisten in ieder geval dat er in Utrecht een rechtbank en een gevangenis waren.
Jan de Sik
Mijn opa werd Jan de Sik genoemd. Dat is nog steeds een bijnaam van de familie De Kuijer.
Ik heb zelf ook een sik. Een soort familiewapen.
Via boekhandel Van Hoeven in IJsselstein zijn nog te verkrijgen: ‘Barts Bakermat’ en
‘Stadje aan de IJssel’. ‘De mannen op de visbrug’ is misschien niet meer nieuw te koop. Het
manuscript voor een vierde boek is nagenoeg klaar. Dat heeft zijn 42-jarige beroepsleven als
zeeman tot onderwerp. De Kuijer is voor dit vierde boek nog niet actief op zoek naar een
uitgever.
Gé Tielens
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Boekbespreking
Van bodem tot bord.
“Biologische productie uit onze streek zijn vaak unieke producten”, zo stellen de auteurs. Zij
spelen in op de tendens van consumenten die graag willen weten waar ons voedsel vandaan
komt en welk verhaal er achter schuilgaat. Met medewerking van ondernemers uit het
Groene Hart, actief in de teelt en de productie van kenmerkende streekproducten, is een rijk
geïllustreerde boek ontstaan. Veel achtergronden, enkele recepten en zeker de moeite waard
om te bekijken.
Een recept uit het boek, pag 31 van ‘Het Groene Hart Catering’ uit Bodegraven:
Roggebrood met walnootpasta
Om te gebruiken bij een lunch of als voorgerecht voor 10 personen.
Lekker met soep of als onderdeel van de borreltafel.
Bereiden
Lekker brood van de bakker of zelf bakken
Ingrediënten walnootpesto
1 pond walnoten
Flinke bos platte peterselie
200 gr geraspte oude (schapen)kaas
2 teentjes knoflook
Olijfolie

Ingrediënten brood
500 gr meel
200 ml molenbier
40 ml heet water
15 gr zout
1 el suiker
3 el olie
1 zakje droge gist 7 gr
Voor het roggebrood: meng meel, suiker, olie,
gist en rozemarijn. Los het zout op in het hete
water en meng het bier erbij. Voeg meel toe en
maak er een compact deeg van. Dek af met folie
en zet het een half uurtje weg om te rijzen.
Daarna weer goed kneden en in de gewenste
vorm maken. Bakken in een voorverwarmde
oven op 210 ºC, kleine broodjes 10-15 minuten,
een groot brood 30-40 minuten.
Dop voor de walnootpesto een flinke
hoeveelheid walnoten, zodat er een pond schone
noten overblijft. Maal die samen met een flinke
bos platte peterselie in de keukenmachine. Doe
er de geraspte schapenkaas en 2 tenen knoflook
bij en maal dit tot een rulle massa. Voeg
langzaam goede olijfolie toe tot er een smeuïge
massa ontstaat. Smeer het brood er lekker dik
mee in en bewaar de rest in goed afgesloten
potten.
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Contactgegevens:
Het Groene Hart Catering:
Recept: Groene Hart Catering (Bodegraven) www.Groenehartcatering.nl
Brouwerij De molen:
Meel en molenbier, verkrijgbaar bij Brouwerij en Bierlokaal De Molen zie
www.brouwerijdemolen.nl
Kaasboerderij Vergeer:
schapenkaas, verkrijgbaar Kaasboerderij Vergeer in Zegveld De molen
www.indebenendoordevenen.nl
boek:
Groene Hart van bodem tot bord
Auteurs:
Pim Steenbergen/Jaap van Dort/Hans Ringers
ISBN:
978.90.812875-2-4
Prijs:
€ 36,-Uitgever: Stichting Struinen en Vorsen

Nel van der Waart

IVN gaat natuurgidsen opleiden
Het IVN is een landelijke vereniging voor natuur- en milieueducatie, bij de meeste mensen
bekend van de natuurwandelingen. Deze wandelingen worden begeleid door vrijwilligers,
die bij het IVN zijn opgeleid tot natuurgids.
De IVN-afdelingen van Wijk bij Duurstede en Nieuwegein, IJsselstein en omstreken kunnen
weer nieuwe gidsen gebruiken en starten in het voorjaar van 2012 een natuurgidsencursus.
Gedurende anderhalf jaar worden geïnteresseerde natuurliefhebbers opgeleid tot IVN-gids.
In de cursus komt een hoeveelheid kennis en vaardigheden aan bod, waarmee je als gids natuur- en milieueducatieve activiteiten kan organiseren en begeleiden voor zowel volwassenen als jeugd.
De cursus start begin maart 2012 en wordt over 54 woensdagavonden, één weekend en 15
excursies (op de zaterdagochtend) verdeeld. Gedurende de vakanties zijn er geen lesavonden, cq. excursies. De kosten voor de volledige cursus bedragen € 200,- (incl. € 50,- inschrijfgeld, het weekend en de cursusmap). De avonden worden afwisselend in Wijk bij
Duurstede en Houten gegeven. De diploma-uitreiking is in november 2013.
Meer informatie over de natuurgidsencursus kunt u vinden op de website van de beide IVN
afdelingen:
www.vnmw.nl
www.ivn.nl/nieuwegein-ijsselstein/
Everdien M. Smeenk
De beide voorlichtingsavonden zijn inmiddels geweest (14 en 20 december).
Weet u nu al dat u graag aan de cursus wilt deelnemen, stuur daarvan dan alvast een berichtje naar de contactpersoon.
Voor Wijk bij Duurstede: candida@jolicoeur.nl en
voor Nieuwegein, Houten: koch18@hetnet.nl.
De redactie
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Zalm terug op ‘Salmsteke’?
Mijn vader had aan de monding van de Hollandsche IJssel & De Nieuwe Maas, in IJsselmonde (waar nu de ‘Van Brienenoordbrug’ ligt) in de 40-er jaren, als huisarts, schippers in
zijn praktijk. Afstammelingen van voormalige riviervissers.
Ze vertelden hem, dat hun vaders, als ze leeg bij vloed, stroomopwaarts bij opkomend tij,
richting Rotterdam voeren, ze de lege schepen aan elkaar koppelden. Tussen de voorplechten
sprong de zalm omhoog in het gangboord. Op kousenvoeten doken de schippers op de
spartelende zalm. Bingo!
Op tv. (National Geographic) zien we bruine beren zalm happen in Canadese bergbeken.

De zalm (Salmo salar)
De zalm in W-Europa behoort tot de Atlantische
zalm. ‘Rijnzalm’ genoemd naar de belangrijkste
paairivier. Het tijdstip waarop de zalm in het
voorjaar de rivier opzwemt, is sterk afhankelijk
van weersinvloeden: temperatuur van zee- en
rivierwater. De Rijnzalm zette haar eieren af in
grindbeddingen van de bovenloop van de rivier
en de bergbeken. Tijdstip: november, december.
In april en mei kwamen de eieren uit.
Ongeveer anderhalf jaar bleven de jonge zalmen
in hun geboorteplek. In het voorjaar trokken ze naar zee voor hun belangrijkste groeifase.
Het leggen van de eieren - afhankelijk van de grootte van de vrouwtjes, 10.000 - 30.000 gebeurde in van nature aanwezige geulen in de rivierbodem. Ontbraken deze, dan maakte het
wijfje ze met haar buik. Ze duwde met haar snuit een ondiepe kuil in die geul, waarna het
mannetje naast het wijfje kwam zwemmen of liever ‘staan’ om het paarritueel uit te voeren.
Direct na het leggen van de oranjerode eieren werden ze door het mannetje bevrucht.
Waarna de eieren door het vrouwtje met kiezels werden toegedekt.
In de tijd dat de zalm nog veelvuldig op onze rivieren voorkwam, gebeurde het paaien ook
wel dichter bij zee, zelfs in de benedenrivieren. Het kuitschieten vond plaats op ondiepe
zanderige plaatsen achter kribben. Na leggen en bevruchting, dekte het wijfje de eieren af
met zand. De kiemtijd is lang: gemiddeld 135 dagen; watertemperatuur en weer, bepalen dit
mee. Anderhalve centimeter waren de jonge zalmpjes. Grote kop, grote ogen. Kleur:
bleekbruin met een tiental donkergrijze strepen. Zes weken teerden ze op hun dooierzak en
bleven klein; daarna, de zee op, op zoek naar voedsel. Met de eerste zomer, groeiden ze uit
tot tien cm.
Na zestien maanden ging het al om een grootte van 35 cm. De kleur werd dan die van de
volwassen zalm. Een tocht met veel belagers, roofvissen en stropers.
Zoals een grutto of gierzwaluw (met chip nu), gevolgd kan worden - de zwaluw tot in Zuid
Afrika - zo merkte men plusminus 1900 de zalm en vond ze terug, tussen Groenland en
Labrador. Andere verbleven tussen Ierland, IJsland en Noorwegen. Een jaar, kort, zwommen
de eerste weer de rivieren op. 25 juli is St. Jacobus-dag. De eerste werden daarom
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‘Jacobszalmen’ genoemd. Een term van vóór de Reformatie kennelijk. Hardinxveldse vissers
noemden deze zalm minachtend ‘Sint Jaapsvis’ ook wel ‘truities’ (truite=forel in ’t Frans),
‘jaapje’ of gewoon ‘Hollandsche zalm’. 90 % was mannnetje. Juli was de topmaand: 61-67
cm. lang was de Jacobszalm. Andere bleven twee tot drie jaar op zee. Dan keerden ze terug
naar waar ze geboren waren. Als postduiven door de Schepper óók bekroond met een zesde
zintuig!
Dit waren kleine zomerzalmen tot 102 cm. Drie tot vier jaar leefden ze op zee. Deze
noemden de vissers ‘grote zomer- en winterzalmen’, tot 115 cm. Vangsttijd: december tot
mei. De zomerzalmen konden tot 150 cm. worden. In Hardinxveld sprak men van
‘waainterteult’en ‘zeumerteult’. Een jaar voor paaitijd kwam de winterzalm de rivier op.
Glad met olie-achtig geschubde huid, maagdelijk. April was de trekmaand bij uitstek. Tot 25
km. per dag. Twee kilometer per uur! Na het paaien dreven de mannetjes (hengsten
genoemd) terug naar zee. De meeste sneefden. De vissers waren niet dol op deze.
Uitputting door de keiharde tocht en de laatste reserves kwijt met de paai. Toch keerde vijf
procent terug voor een tweede maal. Eén procent zelfs drie maal. Meest ‘hengsten’.

Terugkeer
Door verondersteld magnetisme van de aarde, als bij postduiven, keert de zalm terug naar
haar geboorteplaats? Nee, door reukzin, zeer scherp ontwikkeld. ‘Geuren’ signaleren de
optrek naar de paaiplaats. Onderzoek geeft aan, dat ongelooflijk lage concentraties geurstof
‘herinnering’ bij de zalm opwekt! Chemisch reukvermogen en herkenning van grondgesteldheid, zijn kompassen voor de trek. Watertemperatuur en stroomsnelheid plus
geluidstrillingen bij watervallen, oriënteren de zalm richting geboorteplaats. Een ander goed
ontwikkeld zintuig is het gezichtsvermogen. Vissers vangen het meest ’s nachts en bij
troebel water. Een ‘six sense’, zesde zintuigen komt meer voor bij dieren. Wonderen van de
schepping.

Kleur
Licht blauwgroenig zijn de
Atlantische zalmen.
Donkerder kleuren in de
paaitijd. Zwart/bruin met
blauwe gloed. De mannetjes
krijgen er nog een rode gloed
bij. Een Jacobszalm heeft een
olijfkleurige rug.

Voedsel
In paaitijd eet de Atlantische zalm niet. Veel reserve vet is er nodig voor de lange trek. De
dikkere, die de vissers vingen, groeiden op rond Engeland. Op de beneden-rivieren waren de
zalmen dus het vetst. Het hoogrode vlees, net vóór de paaitijd is zeer kostelijk voedsel. De
Atlantische zalm heeft een kleine kop met spitse snuit; borstvinnen laag geplaatst. Ver naar
achteren staande kleine buikvinnen. Wijde bek met grijptanden. Tijdens de geslachtsrijpe tijd
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bij de mannetjes, gaan de tanden wat naar boven krommen.

Springen
In de inleiding werd al gewag gemaakt van zalmen, die opsprongen tussen de voorplechten
van tegen de vloed inkomende schepen bij Kralingsche Veer/IJsselmonde. Sprongen van
drie tot vijf meter zijn waargenomen! Diagonaal zwemt ze aan en met de staart, komt een
krachtige slag. In de lucht wordt het lichaam zijwaarts gekromd. Paaitalent om watervallen
te overwinnen, later bemoeilijkt door menselijk ingrijpen: sluizen en stuwen. Een
hulpmiddel werd de ‘zalmtrap’, bv. bij Hagestein. Zeer sterke stroming is een uitdaging voor
de spierkracht van de snelle zalm.

De binnenvisserij
Een oud beroep wordt beschreven door Nely den Toom: de mandenbreierei. Griendhakkers,
klompen- en hoepelmakers, rietsnijders, stoelenmatters en touwslagers,vergezelden de
binnenvisser. Omstreeks 1900 liep de visopbrengst sterk terug. Kunstmatig geteelde
zalmpjes werden eerst in Duitsland uitgezet, later bij ons. De zalm keert terug naar haar
geboortegrond. Waar ze moesten groeien, op zee, daar kwamen deze niet meer.
De visser, de homo sapiens, is de grootste vijand. Waar bewapende deze zich mee ?
Met het zalmdrijfnet (vlouw), een driewandig net, dat met de stroom meedrijft. De mazen
van het binnenste net (boezem) zijn het kleinst; laddermazen vormden het buitennet als
grootste. Verschillende maaswijdten als die van de Jacobsnetten, zomer- en winternetten
werden gebruikt. 210 meter/245 cm diep. Boezemmaas: 23 cm. Laddermaas 65 cm. Uitgezet
onder een hoek van 45 graden, kreeg de zalmvisser het beste resultaat. ’s Nachts en in
troebel water werd dit vistuig gebruikt.
Een contradictio in terminus vormt de ‘zegen’. Voor wie? Afijn, dit is een gordijn van grote
lengte met in het midden een verwijd gedeelte, de kuil of streek. De zegen wordt uitgevierd
achter een stoombootje. De uiteinden worden naar elkaar toe gehaald en op de wal getrokken
met paard en windas. Vlot- en galgvisserij zijn variaties. Met het vlot viste men bij een
zandbank.
De zalmsteek, waar de Jaarsveldse benaming
‘Salmsteke’ van komt, was een net als een
schutting. Geplant met ‘staken’ midden in
de rivier een halve meter uit elkaar op rij,
overdwars enigszins fuiksgewijs. Hoog
stak de fuik uit het water. Houttuyn
beschrijft de steek in zijn ‘Natuurlijke
Historie’ (Amsterdam 1765) verder a.v.:
‘De tussenwijdt wordt, met horden van
dikke teenen, tot ver boven ’t water digt
gemaakt en agter deese schuttingen zet
men, op eenigen afstand, beneden stroom,
de fuiken, die met haare vleugels aan
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elkander sluiten. De salm, nu, de rivier opzemmenden langs den grond en tegen zulke
schutting stuitende, springt, verschrikt zijnde, op, omér overheen te komen, en valt te rug,
wanneer hij in verbaasdheid, in de fuiken loopt, die met haare openingen naar de schutting
gekeerd staan’.
Van ‘hogerop’ zijn er klachten bekend dat ‘van lager af’ veel zalm werd weggevangen.
Getuige een klacht van de Duitse keizer en de Augsburger Rijksdag bij Philips II in 1559.
Over benadeling door zalmvisserijen uit Geertruidenberg, Gorkum en Dordt. Philips gelastte
een onderzoek. Tussen Zwitserland, Duitsland en Nederland is reeds in 1885 een
zalmtractaat gesloten. In 1906 werd een
Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk
geïnstalleerd. In 1916 kwam het 360
bladzijden tellende rapport uit. Professor
Nierstrasz deed veel onderzoek. Hij
onderzocht veel Nederlandse beken op hun
geschiktheid er jonge zalm uit te zetten. Dit
deed hij constant. In Limburg, Overijssel en
Gelderland ging men na Nierstrasz door met
het uitzetten in de beken.
Zalmvlees moet mooi rose zijn...

Hierdense Beek
Het interessantst is, op de Noord-Veluwe het uitzetresultaat in de Hierdense Beek geweest.
De gepote en gemerkte zalmpjes kwamen na 2 jaren terug als fraaie volwassen zalmen. Een
wijfjeszalm heeft zelfs een paaikuil gemaakt in de beekbedding op het landgoed ‘De
Essenburg’! Een zeer belangrijk experiment en weer een bewijs van het fenomenale
plaatsgeheugen, waar postduiven jaloers op kunnen zijn.

Belagers
Natuurlijke vijanden zijn er zat: paling (vreet broed), snoek, baars, forel, vissende
watervogels en op zee nemen kabeljauw, pollak, koolvis, dolfijnen en zeehonden hun deel.
Parasieten reizen mee. En niet te vergeten de zalmpest-bacil.
Maar de mens is het ergst. Om in Bazel te beginnen: de geneesmiddelenindustrie bij
Rheinfelden. De farmacie heeft óók haar ‘bijverschijnselen’ (net als haar medicamenten)
voor de zalm: uitstoot van chemicaliën op het oppervlaktewater van de Rijn. Het
Ruhrgebied, waarvandaan de zware metalen uitwaaierden over de Nederlandse Delta
(rioolputje van de Rijn) en nu nog soms een incidentele calamiteitlozing (BASF, chemie
voor de computerschijf). De Maas werd onbewoonbaar voor de zalm, door de lozingen van
de kalimijnen in de Elzas. PCB’s werden in snoeken in de Lopikerwaard gevonden.
Riolering op het oppervlakte-water. ‘Gouda’s Glorie’, op industrieterrein-Lopik, had een
eigen rioollozing op de Lek! In plaats van meanderende rivieren zijn er nu kanalen. De
talrijke stuwen bleken onoverkomelijke hindernissen. Ondanks zalmtrappen en goten. Bij
Lith is een vislift van vijftien bij drie meter. Verder de 10.000-en schroeven van stoom- en
later dieselmotoren van tankers en rijnaken, die het broedsel wegspoelden uit de paaiplaatsen
langs de rivieroevers.
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En dan te bedenken, dat in 1885, 126 jaar geleden, op de visafslag in Kralingsche Veer
tegenover IJsselmonde, de belangrijkste zalmmarkt van ons land, meer dan 100.000 (zegge:
honderdduizend) zalmen werden aangevoerd. Solliciterende dienstbodes zetten in hun
sollicitatiebrieven, dat ze maximaal twee maal per week zalm wensten, anders kwamen ze
niet naar de Rotterdamse huishoudens! Uit Sliedrecht werd gerookte en gezouten zalm naar
Engeland geëxporteerd. De ‘echte’ zalm-in-blik uit Noord-Amerika en Japan met hun
drijvende conservenfabrieken op zee en miljoenen kilogrammen, laat ik nu buiten
beschouwing.

Komt de zalm terug op ‘Salmsteke’?
De Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) voert een strijd met de boeren
op Voorne & Putten (LTO): moet de Haringvlietsluis open? De boeren vrezen verzilting van
het grondwater. Drinkwaterbelang. De OVB zegt tegen Staatssecretaris Bleker: “De Eurolanden België, Frankrijk, Duitsland en Nederland en ook Zwitserland staken € 500 miljoen
in het schoonmaken van de rivieren, nu moeten we verder gaan: opening van de
Haringvlietsluis, deze op een kier zetten!” Het ‘KIERBESLUIT’ is 19 april 2011 door de
Eerste Kamer bij de motie-Koffeman (PvdD) aangenomen. Zal Staatssecretaris Bleker de
sluis open zetten? De kier is noodzakelijk voor vismigratie en ecologische kwaliteit, als open
verbinding met het paaigebied. Getuigenissen spreken inmiddels van waarnemingen van
zalmen bij Lopik. Topman Wout Dekker (nr. 32 op de lijst van duurzame ondernemers) van
het beursgenoteerde Nutreco (vis- en veevoer) zette de kweekzalm op een vegetarisch dieet.
Wordt ‘Schepping’ herschapen? Van fouten leren we, niet alleen ter ere van onze Creator en
natuurherstel, maar ook om zeven miljard monden te spijzigen. Een macro Marcus 6-vers 39
-verhaal van de 5 broden en de twee vissen?
Geciteerde bronnen: Terlouw & Barendse ‘Het Groene Hart van Nederland’.
D.J. de Jong c.s.: ‘Hardinxveld en de riviervisserij’; Historische Vereniging,
ISBN 90-70960.
Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw: ‘De Beun’, Issn 1386-9884.
OVB.Nederland: www.sportvisserijNederland.nl
www.zalmtocht.nl (Sail Asd.)
www.zalmschouwen.nl.
Met dank aan WBL-lid en eigenaar van zalmschouw nummer HD 5 (1910): Leo van den
Berg.
Eise Jongsma
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‘Bomen over bomen’
In jaargang 30/96 (april 2010) hadden we wat knipsels laten zien over de op handen zijnde
bomenkap. Inmiddels zijn er bomen gekapt. De Meerndijk, de provinciale weg tussen De
Meern en Montfoort is ontdaan van een stuk of 20 bomen. Dit maakt onderdeel uit van het
‘Groot Onderhoudsplan’ van de Provincie. Niet dat de WBL hier blij mee is. De aankondiging dat het ging om oude, beeldbepalende bomen bleef achterwege. In juli dit jaar, toen de
meeste mensen op vakantie waren, werd met de kap begonnen. Wethouder Jonker en de
WBL hebben getracht antwoorden te krijgen van de gedeputeerde. De reactie kwam van een
voorlichter van de provincie. Hij reageerde defensief. Helaas kon de bomenkap niet worden
voorkomen.
Dit verlies van beeldkwaliteit staat niet op
zichzelf. In de afgelopen twee jaar zijn
veel bomen gekapt.
Vooral langs wegen
en rivieren. ‘Het is
voor onze veiligheid’.
‘Bomen zijn ziek’. En
‘ze staan te dicht
langs de weg’, zijn
argumenten die werden gebruikt. Intussen
staan veel gebouwen
en schuren koud in
het zicht. Auto’s op
de wegen zie je al van
verre stromen. Heel
ver kan je kijken, maar het landschap wordt er wel saaier door. Is dat nu nodig?
Recentelijk is een werkgroep over Bomen geformeerd door enkele leden van de WBL groep
en een ambtenaar van de gemeente Montfoort. Zij gaan bekijken in hoeverre zij de Provincie
kunnen adviseren bij de herinrichting van deze weg. Wie weet komt er een fraaie weg voor
terug. We gaan het volgen.
Nel van der Waart
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Nieuwjaarsgedichten
Uit de dreigende 30-er jaren met de opkomst
van Hitler en zijn antisemitisme. Recessie,
afbraak van de Ecologische Hoofdstructuur en
islamofobie in de Tweede Kamer ten spijt,
gaan alle Verweij’s en Lopikerwaard’s
Groene Hart-ingezetenen proberen er een Deo
Volente ‘shalom-jaar’ van te maken. Hier
volgen twee gedichten van Pieter Otto
Verweij:
* Lopikerkapel 8 maart 1885
+ Jaarsveld 28 juni 1952.
Gedichten aangeleverd door Toos de JongVerweij, dochter van de dichter Verweij.

Als 't oude jaar is heengegaan
Dan komt een ander aan
Op brief en krant, bij elk bericht
Ziet gij haar nummer staan.
’t Oude jaar is weg, voorbij
Het komt nooit weer terug
De tijd die dringt de trein staat klaar
Van ’t andere, ’t betere (?), nieuwe jaar.
Wij reizen allen met elkaar
Er is geen and’re trein
Wij vliegen, jagen om op tijd
Op onze plaats te zijn.
De Machinist reeds op zijn plaats
De stationchef geeft het sein
En na één jaar aan ’t eindstation
Wacht weer een nieuwe trein.
27-12-1936

t Oude jaar is weer voorbij
Met al zijn goed en al zijn kwaad
En wie haar weer terug verlangt
Die krijgt ten antwoord: ’t Is te laat
En voor men ’t dacht was ’t and’re jaar
’t Nieuwe in zijn plaats gesteld
‘t Vooruitzicht dat zij ons voldoet?
Er is ons niet veel goeds voorspeld!
Maar wat er wisselt, keert of wendt
Eens zal naar ’t heilig Woord
Geen tijd meer zijn, want alles nieuw’
Dat wordt uit Englenmond gehoord.
Vlied daarom jaren, vliedt maar voort
Spoed henen naar ’t eind der baan
Eens zal na ’t laatst vervlogen jaar
’t Begin van ’t zalig einde zijn.
2-1-1936
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Oproep aan onze lezers
Schrijft u ook eens een stuk(je)!
De meeste lezers van het WBL-Bulletin wonen in de Lopikerwaard.
Wat gebeurt daar allemaal? Verleden, heden, toekomst?
Ervaringen, clubs, tendensen, wetenswaardigheden, moois, lelijks, politieke en economische
ontwikkelingen, gevaren, belangenverstrengelingen, -tegenstellingen, opinies etc.
Onder onze leden zijn vast een flink aantal mensen, die voor ons Bulletin willen / kunnen
schrijven. Het Bulletin wordt er zeker spannender en interessanter door. En het WBLBulletin zal dan een nóg beter gefundeerd en veelzijdiger beeld geven van wat er in de
Lopikerwaard gaande is.
Heeft u een zetje nodig? Neem dan contact op met een van de redactie- of bestuursleden.
De redactie

Levendbarende moerasslak gevonden tijdens
schooleducatie
Tijdens een buitenles op 11 oktober in het IJsselsteinse Bos (aan de Noord-IJsseldijk) met
een groep 5 van de Nicolaasschool, kwamen we bij een geschoonde sloot aan. Op de kant
lagen in de opgedroogde modder lege huizen van poelslakken en posthoornslakken: de dieren waren op het droge in de volle zon dood gegaan en leeggegeten. Er lag één levendbarende moerasslak tussen. Deze soort, die op de Europese rode lijst staat, heeft een dekseltje
waarmee het huisje kan worden afgesloten. En dat dekseltje sloot het huisje nog af. Ik besloot het mee te nemen en thuis in water te leggen. En zie: hij leefde nog, maar deed niet
veel meer dan nu en dan even een stukje naar buiten te komen. Na een paar weken stil liggen
waren er op een ochtend ineens 19 jonge slakjes geboren. Een paar dagen later ging de moederslak echter dood. Op de foto is te zien dat het een zware dracht moet zijn geweest: onbegrijpelijk dat al die kleintjes in dat slakkenhuis hebben gepast.
In tegenstelling tot de meeste slakkensoorten is de levendbarende moerasslak van gescheiden geslacht; ik had toevallig een vrouwtje gevonden. De soort is niet echt levendbarend: de
eieren worden pas gelegd als ze zich
binnen het slakkenhuis hebben ontwikkeld.
Wat het voordeel voor de soort is van
zo’n dekseltje is wel duidelijk: hij leeft
wel onder water en ademt met kieuwen, maar kan uitdroging een tijd
overleven, in tegenstelling tot de andere soorten uit de sloot. Vandaar de
naam moerasslak; die andere aangetroffen huisjes waren van waterslakken, die binnen de kortste keren dood
waren gegaan en al helemaal verbleekt.
De (dode) moederslak, het afgevallen dekseltje en
de 19 jonkies.

Theo Hattink
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Willem van Bezooyen, de laatste machinist van het gemaal ‘De Batauwe’.
2006 -52 pagina's-cultuurhistorisch en persoonlijk verslag van de bemaling in de polder 'Batuwe' Lopikerkapel. Met foto's en
oud kaartmateriaal. Door Lydia Blom. € 10,Ook via Lydia: Lydia@lopikerkapel.org

WBL-Uitgaven
WBL-Natuurwijzer Dieren
WBL-Natuurwijzer Planten
Vouwkaart (6-vouws, geplastificeerd) of
poster
Ledenprijs € 4,00. (winkelprijs € 5,00)

Genoemde uitgaven zijn af te halen bij:
- Het WBL secretariaat, Herman Boonekamp, Lekdijk West 8 te Lopik,
0348-553632;
- Eise Jongsma, Frankrijkstraat 156,
IJsselstein, 030-6874217;
- Nel van der Waart, Waterlelie 31, Montfoort, 0348-752211.
Graag eerst even bellen.

Mythe van het Groene Hart
(2006) - 100 pagina's-in kleur
Door Harm Hoogendoorn
Ledenprijs € 10,00
Dierenarts in de Lopikerwaard
(2003) - 60 pagina's - fotoboek
Door Gé Tielens en Peter Arno Broer
Ledenprijs: € 5,00
Holland in Touw
(2002) - 120 pagina's - 70 foto's
Door B.R. Feis, H. Hoogendoorn en
P. Stoppelenburg
Ledenprijs: € 13,00 (winkelprijs € 15,75)

Linten in de Leegte (uitgave van De
Utrechtse Waarden).
Het boek ‘Linten in de Leegte’ is voor
€ 18,95 verkrijgbaar bij de VVV’s in de
regio (IJsselstein, Lopik, Oudewater, Montfoort), de boekhandels in de streek (zie
www.lintenindeleegte.nl) en de Stichting
Groene Hart (plus verzendkosten).
WBL-leden krijgen reductie. Dan voor
€ 15,00. Alleen af te halen bij Eise Jongsma,
Frankrijkstraat 156, IJsselstein. Graag eerst
even bellen: 030-68 74217.

Oude Bedrijven in de Lopikerwaard
96 pagina's - 60 foto's
Door B.R. Feis, deel 5 Waardenreeks
Ledenprijs: € 8,00 (winkelprijs € 10,00)
Tuinen in de Lopikerwaard
226 pagina's - 130 foto's
Door P.A.W. Broeders
Ledenprijs € 10,00 (winkelprijs € 15,00)

De contributie bedraagt minimaal
€ 15,00 per persoon of een gezinslidmaatschap van € 20,00. Wilt U het bedrag voor volgend jaar binnenkort overmaken op bankrekening 1053029, met
vermelding “Penn. Stichting WBL”?
Graag met opgave van naam en adres.
Dat bespaart ons papier en
verzendkosten.
Met dank voor uw medewerking.

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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Contributie

Colofon

WBL donateurs betalen minimaal € 15,- per
persoon of € 20,- per gezin (d.w.z. één
woonadres). Het contributiejaar loopt van
januari t/m december. U kunt uw bijdrage
overmaken op bankrekening 1053029, ten
name van ‘Penn. Stichting WBL’. Graag
o.v.v. uw naam en adres.
Indien u zelf uw bijdrage aan het begin van
het jaar overmaakt dan bespaart dit ons kosten en kan de donatiebijdrage laag blijven.
Donateurs ontvangen drie keer per jaar de
Nieuwsbrief, uitnodigingen voor lezingen /
excursies en korting op diverse uitgaven van
de WBL.

WBL Nieuwsbrief
De WBL Nieuwsbrief is een uitgave van
de Stichting WBL: Werkgroep Behoud
Lopikerwaard

Bestuur WBL
Voorzitter Wim Boesten
Herman Boonekamp, secretaris
Theo Hattink, penningmeester
Eise Jongsma, tweede penningmeester
Nel van der Waart
Wim van der Putten
Leo van den Berg

Opzegging
Opzegging vóór 1 november van het lopende jaar, schriftelijk bij het WBL-secretariaat.

Secretariaat WBL
Dhr. H.A.L. Boonekamp
Lekdijk West 8
3411 MT Lopik
Telefoon 0348 55 3632
halboonekamp@hetnet.nl

Stichting
De WBL (Werkgroep Behoud Lopikerwaard) is ingeschreven in het Stichtingenregister K.v.K. 41179802.

Vrijwilliger natuureducatie

Schutbladen: winterse foto's, genomen in
de Lopikerwaard.

Theo Hattink (scholen IJsselstein)

Foto’s:
Pag. 17, 18 en 21: Leon Snoek:
Pag 14 (Boerenzwaluw): Adri de Groot
(www.vogeldagboek.nl)

Redactie Nieuwsbrief
Kopij en info aan:
Redactie WBL
Frankrijkstraat 156
3402 BJ IJsselstein
030-687 4217 eisjongs@kabelfoon.nl

Overige foto’s: WBL
De volgende Nieuwsbrief verschijnt omstreeks maart 2012. Tekst max. 2 pag. in
Word (incl. afbeeldingen: deze los als
jpg-bestand aanleveren).

Samenstelling redactieteam
Eise Jongsma
Wim van der Putten
Nel van der Waart
Nely den Toom
Jeugdlid: Yvet

WBL op internet: www.wbl-web.nl
Mailadres: wblweb@gmail.com

Vormgeving Nieuwsbrief
Gedrukt bij Drukkerij
van Midden, Benschop

Theo Hattink
Miranda Spek
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