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drukt het WBL Magazine 

Adverteren in dit Magazine  
Voor een gering bedrag kunt u uw bedrijf of or-
ganisatie onder de aandacht brengen bij de le-
zers van dit Magazine. U ondersteunt daarmee 
de Werkgroep Behoud Lopikerwaard en maakt 
mede de uitgave van het Magazine mogelijk.  
Belangstelling? Stuur dan een mailtje naar:  
webmaster@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 

 

HET WBL MAGAZINE VOORTAAN  
DIGITAAL I.P.V. PER POST? 
Vanaf het volgende nummer bieden wij onze  
leden/donateurs de mogelijkheid om dit Maga-
zine niet langer per post te ontvangen maar in 
plaats daarvan een digitale versie. Dit bespaart 
ons naast verzendkosten ook drukkosten en het  
bespaart papier. Alle beetjes helpen.  
Wilt u van deze mogelijk gebruik maken? Stuur 
dan een mailtje naar:  
webmaster@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 

 
Het volgende WBL Magazine verschijnt in  
december a.s. Hebt u ideeën over onderwerpen 
die u graag beschreven ziet worden of wilt u zelf 
een redactionele bijdrage leveren?  
Neem dan contact op met Tineke Honkoop:  
redactie@werkgroepbehoudlopikerwaard.nl 
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Terug van weggeweest. In dit WBL Ma-
gazine zetten we de bever en de kerkuil 
in de spotlights. 
De kerkuil en de bever zijn terug in de 
Lopikerwaard. 19 jaar geleden werd na 
afwezigheid van 25 jaar weer een paar-
tje kerkuilen in de Lopikerwaard gezien. 
In een schuur bij een agrariër in Ben-
schop. Door de juiste omstandigheden 
te scheppen om de kerkuilen zich 
prettig bij te laten voelen, kwam er al 
snel een nest met 7 jongen ofwel uils-
kuikens. Sindsdien zit er ieder jaar een 
broedsel in deze schuur. Linda Bosma is 
een natuurfotografe uit Benschop. Zij 
volgt het kerkuilengezin van nabij en via 
een fotoverslag vertelt zij er meer over.  
De bever wordt regelmatig gezien in de 
Lek en soms in de Hollandsche IJssel. In 
1988 zijn er in de Biesbosch en de Gel-
derse Poort bevers geherintroduceerd 
in Nederland. In 2016 kwamen de eer-
ste melding van een gelukkige wande-
laar die een bever zag zwemmen ter 
hoogte van Schoonhoven. Sindsdien 
wordt de bever regelmatig gespot door 
een vroege visser of wandelaar. Ikzelf 
kwam in het voorjaar diverse afgevre-
ten boompjes tegen langs de Lek bij 
Lopik. Het bleken de vraatsporen van 
de bever. Mijn interesse was gewekt. 
De bever is met een opmars bezig. Van 
Limburg tot Groningen. Via de Zoogdie-
renvereniging heb ik meer informatie 
over dit markante dier kunnen vinden. 
Dat zijn toch prettige berichten over de 
kerkuil de bever, mooi dat ze weer in 
de Lopikerwaard terug zijn.  
Nog een mooi bericht. Onder de titel 
‘Het hoge land rondom IJsselstein en 
Lopikerkapel, ontstaan en ontwikkeling 
van een bijzonder gebied’ zal de WBL in 
samenwerking met de Historische Kring 
IJsselstein een boek uitgeven over de 
geschiedenis van het gebied in het zuid-
oosten van de Lopikerwaard. Het boek 
beschrijft de geschiedenis van dit rela-
tief hooggelegen gebied vanaf de Oud-
heid tot heden. Speciale aandacht is er 
voor Hofstede te Vliet en Huis te Vliet 

in Lopikerkapel. Het laatste hoofdstuk 
zal zijn gewijd aan de afgelopen decen-
nia. Het gebied dat in dit boek beschre-
ven wordt is in de afgelopen periode in 
het vizier gekomen van planologen en 
planontwikkelaars. Het boek is geschre-
ven door twee leden van de WBL, na-
melijk Cobie van Lent-Schwarze en Wim 
Scholten, en Hans Ellenbroek en Bart 
Rietveld, beide leden van de Historische 
Kring IJsselstein. De eindredactie wordt 
gevoerd door Wim Scholten. Een mooie 
samenwerking die resulteert in een 
prachtig boek voor eenieder die geïnte-
resseerd is in de geschiedenis van de 
Lopikerwaard. We kennen Wim Schol-
ten nog van zijn interessante verhande-
ling in het WBL Magazine december 
2017 over hoe de Lopikervaart in 1628 
werd omgeleid. Wim Scholten was toen 
nog niet zo lang een inwoner van de 
Lopikerwaard maar zag met zijn scherp 
oog het interessante verhaal over de 
wetering. Nu, 4 jaar verder, is er door 
veel grondig onderzoek een boek in 
aantocht. Wim van der Putten heeft 
enkele weken achter de studieboeken 
gezeten en heeft een interessant ver-
haal geschreven over Immuniteit. Iets 
wat we allemaal hopen te bereiken als 
het over virussen gaat. Hopelijk vindt u 
in het WBL Magazine genoeg interes-
sante verhalen om in de vakantie (als u 
het nog tegoed hebt) tot u te nemen. 
 
Veel leesplezier, Tineke Honkoop 
 

Een woordje vooraf 

COLOFON 
 
WBL Magazine 
is een uitgave van de  
Stichting Werkgroep Behoud 
Lopikerwaard (WBL). 
 
De stichting is ingeschreven 
in het stichtingenregister 
K.v.K. onder nr. 41179802. 
 
Kopij en info aan:  
Redactie WBL Magazine 
Moerasbos 25 
3411 WD Lopik 
0348-553006 / 
06-10302055 
 
Samenstelling redactieteam 
Tineke Honkoop  
Wim van der Putten 
Theo Hattink 
 
Vormgeving & opmaak 
Jan Kooijman 
 
Foto omslag: Ransuil in 
nieuwbouw Benschop, foto 
Linda Bosma 
 
Foto rechtsonder, kerkuil 
brengt prooi naar kast (26 
juli om 23.00 uur, foto Linda 
Bosma.  
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Het kaartbeeld van de grote 
kaart van Nederland geeft in 
kleuren het relatieve verschil 
weer tussen gebieden van de 
kans dat windturbines een 
negatief effect zullen hebben 
op overtrekkende vogels. In 
roodtinten de gebieden met 
de hoogste kans, in licht-
blauw de gebieden met de 
laagste kans.  

Gevoeligheidskaarten m.b.t. 
windmolens voor trekvogels in 
Nederland (grote kaart boven) 
en voor broedvogels (links) en 
niet−broedvogels linksonder in 
Utrechtse regio’s U16 en U10 
 
Het kaartbeeld hiernaast geeft in 
kleuren het relatieve verschil weer 
tussen gebieden van de kans dat 
windturbines een negatief effect 
zullen hebben op zowel broed− als 
niet−broedvogel-populaties. In 
roodtinten de gebieden met de 
hoogste kans, in blauw en wit de 
gebieden met de laagste kans. 
 
Voor nadere uitleg van de interpre-
tatie en de beperkingen van deze 
kaartbeelden zie Sovon−rapport 
2021/09. Versie 2021. Copyright 
Sovon Vogelonderzoek Nederland 
en het Ministerie van LNV. 

WBL Magazine, April 2021, jaargang 41 - nr 127 WBL Magazine, Augustus 2021, jaargang 41 - nr 128 
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door Wim Boesten,  
voorzitter WBL 
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Voorzitter:  
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Leden van het bestuur 
Henriëtte Keijzer  
06-24532952  
Irene Schuller   
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Marco Buitelaar  
06-42916424 

WBL Magazine april 2020, jaargang 40 - nr 124 

Windmolens,  
een pittige discussie,  
ook in de Lopikerwaard 

WBL Magazine augustus 2020, jaargang 40 - nr 125 WBL Magazine secember 2020, jaargang 40 - nr 126 WBL Magazine December 2020, jaargang 40 - nr 126 WBL Magazine, Augustus 2021, jaargang 41 - nr 128 

Over windmolens zijn de meningen 
nogal verdeeld. Aan de ene kant zijn ze 
onmisbaar op de korte termijn voor de 
energietransitie, aan de ander kant 
ontsierend voor het landschap. En er 
zijn mogelijk nog meer bezwaren, zoals 
toegelicht in dit voorwoord.  

De WBL is groot voorstander om wind-
molens in te zetten voor waterstofpro-
ductie, de zogeheten groene water-
stof. Hiermee zijn in Groningen flinke 
vorderingen gemaakt in het NortH2 
project, een consortium van Shell, Gas-
unie en Groningen Seaports. Die groe-
ne waterstof kan in de toekomst zelfs 
weer via ons gasleidingnetwerk wor-
den gebruikt voor de energievoorzie-
ning van onze huizen. Hoezo “van het 
gas af”? 
 
Tijdens een recente zoom-meeting 
vroeg ik aan de mensen die zich fors 
verzetten tegen windmolens, met name 
de hoge windturbines, waar staan dan 
die grote gedrochten van 210 meter? Je 
merkt enorme weerstand tegen de gro-
tere windmolens. Waar kun je ze zien? 
Nou je hebt ze misschien al gepasseerd, 
toen je bij verkeersplein Deil kwam, 
want daar staan 11 windturbines langs 
de A15 met ashoogte 140 meter en 
piekhoogte 208 meter. 
Op weg naar Nijmegen zei ik tegen mijn 
echtgenote “hier moeten die grote 
krengen staan“. Nou we komen dichter-
bij en we waren eensgezind, op die lo-
catie zijn ze heel gepast en niet ontsie-
rend. Je kijkt onder de wieken van de 
molens door waarmee het beeld veel 
rustiger is en ik zelf vind dat een grote 
windmolen op een geschikte locatie 

niet altijd horizon- vervuilend hoeft te 
zijn. Overigens vlakbij Deil, iets verder-
op richting Tiel, heb je nog een enorme 
zonnepanelenweide langs het talud van 
de Betuwespoorlijn: een zeer geschikte 
locatie en fraai vormgegeven! 
 
Wat betreft windmolens: soms wordt 
gesproken van “gehaktmolens“, want 
ze zouden schade toebrengen aan de 
vogels. Vandaar dat ik in dit artikel 
kaartjes hebt opgenomen van Sovon 
over het effect van windturbines op de 
broed- en trekvogels (zie de pagina 
hiernaast). Dan is het vanzelfsprekend 
van belang dat in gebieden die kwets-
baar zijn, oranje/rood dus, het plaatsen 
van windturbines onaanvaardbaar is. 
Hallo beleidsmakers, ik hoor hier nooit 
iets over? Het was al bekend dat de 
WBL voorstander is van kleine windmo-
lens, zoals de Campina windmolens van 
15 meter hoogte, die in combinatie met 
zonnepanelen op boerendaken en indu-
strieterreinen zeker kunnen bijdragen 
aan de energietransitie. 

Van de Voorzitter 
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MOTIE VAN DE LEDEN  
ERKENS EN LEIJTEN  
Aangenomen met 133 stem-
men voor op 22 juni 2021 
 
De Kamer, gehoord de beraad-

slaging, overwegende dat wind-

molens negatieve effecten kun-

nen hebben op de leefkwaliteit 

en gezondheid van direct om-

wonenden; overwegende dat 

het RIVM heeft aangegeven dat 

er aanvullend onderzoek nodig 

is naar de gezondheidseffecten 

van windmolens; overwegende 

dat andere landen strikte af-

standsnormen hanteren voor 

windmolens op land;  

verzoekt de regering, op korte 

termijn een onafhankelijk on-

derzoek te laten uitvoeren naar 

de effecten van verschillende 

afstandsnormen op de gezond-

heid en leefkwaliteit van omwo-

nenden;  

verzoekt de regering, de resul-

taten van dit onderzoek mee te 

nemen in het verder concretise-

ren van de RES’en,  

en gaat over tot de orde van de 

dag.  

 

 

 

 

foto: de 3 windmolens nabij 
bedrijventerrein De Copen 
(Lopik) 

 

 

 

 

 

Wat doet de windmolen met onze ge-
zondheid? Recent is een motie aange-
nomen in de Tweede Kamer om dit te 
onderzoeken (zie zijbalk). Het zijn geen 
indianenverhalen over klachten en der-
halve moet er een juist antwoord ge-
vonden en geformuleerd worden alvo-
rens plaatsing dichtbij bebouwing toe 
te staan. Het is raadzaam om de bevin-
dingen van dit onderzoek af te wach-
ten. Recent ook kwam Urgenda in het 
nieuws. U weet wel, ze hebben de staat 
voor de rechter gesleept rond de stik-
stofkwestie en die zaak gewonnen en 
ook zij kwamen met het statement ‘niet 
overal zonneweiden en windmolens “ 
in ons landschap  maar leg ze op be-
staande daken en op plaatsen optimaal 
ingepast in het landschap.  Maar ook 
het College van Rijksadviseurs laat van 
zich horen en maakt zich grote zorgen 
over de lappendeken bij het plaatsen 
van de windmolens. Zij bepleiten zelfs 
een minister van ruimtelijke orde, het-
geen ik ook toejuich, mits die de goede 
kant opkijkt. 
 
Nu terug naar onze regio: waar liggen 
de kansen en waar niet volgens WBL. 
We achten het langs de A12 plaatsen 
van windmolens kansrijk, zo wil Utrecht 
in Rijnenburg die hoge windmolens 
plaatsen. Tot heden zijn slechts drie 
locaties van de twaalf geplande locaties 
beschikbaar! Het zal wel afhangen van 

de nieuwe regering, want mocht die 
het gebied aanwijzen als preferente 
bouwlocatie, dan gaan de plannen naar 
de prullenbak. Overigens zouden dan 
woningbouwplannen van IJsselstein 
ook lager ingeschaald kunnen gaan 
worden!  IJsselstein wil maar liefst 2900 
woningen buiten de rode contouren 
bouwen! 
 
Ons komt ter ore dat de gemeente Ou-
dewater bij natuurgebied Willeskop 
plannen voor windmolens in gedachten 
heeft. Voor de WBL onaanvaardbaar 
uiteraard: daar geen “gehaktmolens”. 
Dit is net het gebied waar vogels foura-
geren en rood ingekleurd is op de 
Sovon-kaart. Tientallen kiekendieven 
vinden hier ‘s avonds hun rustplek. 
Maar ook langs de Lek is voor WBL on-
aanvaardbaar, dit vanwege de vogel-
trek. 
 
Vooralsnog is ons advies: bezint eer ge 
begint. De norm voor de energietransi-
tie voor 2030 ligt al in het verschiet . Ga 
eerst voor de quick winst zoals het sti-
muleren en faciliteren van meer zonne-
panelen op daken en vooral gezamenlij-
ke opwekprojecten door boeren en be-
drijven met grote daken en kleine wind-
molens. Daarbij de focus op windmo-
lens op zee of grootschalige windmo-
lenparken in plaats van versnipperd 
door het hele land. 

WBL Magazine December 2020, jaargang 40 - nr 126 WBL Magazine, April 2021, jaargang 41 - nr 127 WBL Magazine, Augustus 2021, jaargang 41 - nr 128 
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door Wim van der Putten, die-
renarts en bestuurslid WBL 

 
 

 

WBL Magazine, April 2021, jaargang 41 - nr 127 

Het lichaam probeert zich te bescher-
men tegen bacteriën, virussen en aller-
lei andere micro-organismen maar ook 
tegen allerlei giftige substanties zoals 
toxines van insecten, door een scala 
aan cellen en moleculen die samen het 
immuunsysteem vormen, ons afweer-
apparaat. 
Belangrijke taken daarbij zijn: 
• de ziekteverwekkers moeten herkend 

worden; 
• het bedwingen van de aanval maar 

ook vooral reguleren van de aanval, 
zodat de reactie niet uit de hand loopt 
en 

• het voorkomen van een aanval door 
eenzelfde ziekteverwekker d.m.v. im-
munologisch geheugen. 

 
Dit systeem is nooit zo actueel geweest 
als in het afgelopen jaar. Alle details die 
ermee te maken hebben, zoals be-
trouwbaarheid, intensiteit en niveau 
werden tot in detail besproken en het 
begrip groepsimmuniteit is dagelijkse 
kost geworden. Maar immuniteit be-
treft veel meer dan weerstand tegen 
een coronavirus. Het immuunapparaat 
moet ons beschermen tegen alle ziekte-
verwekkers, hun gifstoffen en ook graag 
tegen kankercellen. 
 
Ook speelt immuniteit nog een rol in de 
politiek. Deze vaak misbruikte immuni-
teit kan niet in de schaduw staan van 
die oprechte biologische. Bestuurders 
die zich soms verschuilen achter deze 
kunstmatig opgeworpen barrière lopen 
achteraf grote risico’s, zoals het rijden 
op een tijger veilig is, zolang je er maar 
op kunt blijven zitten. Tijdens mijn stu-
die voor diergeneeskunde stond de 
kennis over het functioneren van het 
immuunapparaat nog in haar kinder-
schoenen. 
Een ondoordringbare huid als barrière 
tegen ziekteverwekkers met heel veel 
witte bloedcellen in je bloed en lymfe-

klieren en antistoffen als bescherming 
tegen alsnog binnengedrongen ziekte-
verwekkers.  
 
Maar sindsdien zijn er meerdere Nobel-
prijzen uitgereikt aan immunologen die 
grote sprongen voorwaarts hebben ge-
maakt in een voor de mensheid en die-
renwereld belangrijke wetenschap. 
Heel complexe systemen waar we nog 
geen weet van hadden, zijn door hen 
ontdekt om al die miljarden ziektever-
wekkers, die via de lichaamsopeningen 
binnendringen uit te schakelen.  
We gingen er langzamerhand vanuit dat 
infectieziektes in onze moderne wester-
se wereld weinig meer zouden kunnen 
uitrichten en eigenlijk bedwongen wa-
ren. Een scala aan antibiotica om bacte-
riën te bestrijden en als wapen tegen 
de voor antibiotica ongevoelige virus-
sen een keur aan vaccins. Maar veel 
bacteriën hebben helaas het kunstje 
van penicilline door en virussen zijn 
vele malen sneller gebleken dan wij 
kunnen vaccineren. Als er 3 virusdeel-
tjes in onze keel belanden en zich onge-
remd zouden kunnen vermenigvuldigen 
zijn dat er na een dag duizenden miljar-
den en hetzelfde geldt ook voor bacte-
riën die zich elke 10 minuten kunnen 
delen. Reken maar eens uit… Dit een-
voudige coronavirus heeft aangetoond 
dat het nog steeds vrij eenvoudig is te 
kunnen toeslaan, dat we helemaal niet 
zo deskundig waren als we dachten en 
dat onze waterdichte bestrijdingsmoge-
lijkheden al snel aan alle kanten lek ge-
schoten werden. 
 
Gelukkig beschikken we allemaal over 
een bijna oneindig beter georganiseerd 
immuunapparaat om ons te bescher-
men tegen al die ziekteverwekkers. Een 
beetje onderhoud daarvan is wel ver-
eist en een te arrogante houding dat 
we alles onder controle hebben, kan 
ongenadig afgestraft worden.  

WBL Magazine, Augustus 2021, jaargang 41 - nr 128 
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Het is vergelijk-
baar met een oorlog 
zonder burgerdoden 
en een soldaat die 
nooit op zijn ei-
gen soldaten kan 
schieten!  

We zullen ons toch meer moeten gaan 
richten op ons eigen gratis afweerappa-
raat. 
 
De digitale technologie is complex, bril-
jant, snel en wereldomvattend maar is 
nog niets vergeleken bij ons immuunap-
paraat. Honderden miljoenen tot mil-
jarden verschillende eiwitten en af-
weercellen tasten 24 uur per dag al on-
ze miljarden lichaamscellen af of er mo-
gelijk ziekteverwekkers in verborgen 
zitten en of ze niet op hol geslagen zijn 
en veranderd zijn in ongewenste kan-
kercellen. Is er iets mis dan wordt er 
binnen enkele seconden door dat im-
muunapparaat een perfecte en minuti-
euze cascade van afweerreacties op 
gang gebracht, die erop gericht is om 
ziekteverwekkers en kankercellen uit 
de weg te ruimen of uit te schakelen. 
Het ene verdedigingssysteem waar-
schuwt daarbij al de andere systemen. 
Onmisbare immuuncellen krijgen voor-
rang en mogen zich explosief gaan ver-
menigvuldigen, want hoe meer gerichte 
soldaten in de strijd gebracht kunnen 
worden hoe beter. 
 
Onze gezonde lichaamscellen worden 
in deze strijd zoveel mogelijk met rust 
gelaten, want daar is het immuunappa-
raat zeer streng in, alles wat eigen en 
gezond is mag niet aangevallen wor-
den! Geen enkele immuuncel of im-
muuneiwit kan zelfstandig en alleen te 
werk gaan, altijd moet er een samen-
werkingsverband met andere immuun-
cellen en -eiwitten opgestart worden 
om vergissingen uit te sluiten dat er 
gezonde lichaamscellen vernietigd zou-
den kunnen worden.  Alles wordt meer-
dere malen gecheckt om fatale vergis-
singen uit te sluiten. Het is vergelijkbaar 
met een oorlog zonder burgerdoden en 
een soldaat die nooit op zijn eigen sol-
daten kan schieten! Zijn er afweercellen 
die dat toch doen, dan worden deze 
meteen vernietigd. 
 
Al die miljarden afweercellen en ei-
witten communiceren met elkaar door 
middel van chemische moleculen, de 
ogen van het immuunapparaat. 
Helaas zijn er veel ziekteverwekkers en 

kankercellen die deze verdedigingslinie 
weten te omzeilen. 
 
Het aangeboren immuunapparaat. 
Stel dat een coronavirus je keel binnen-
komt dan wordt er binnen secondes al 
groot alarm geslagen. Op het slijmvlies 
dat de luchtwegen bekleedt zit de eer-
ste verdedigingslinie van verschillende 
eiwitten, die deze virussen meteen zul-
len gaan vernietigen zonder een spoor 
achter te laten, geen koorts, geen ziek-
teverschijnselen en ook geen anti-
stoffen, je hebt er niets van gemerkt. Zo 
hoort het… 
 
Als deze primaire verdediging hapert en 
het virus, bacterie of een van al die an-
dere schadelijke pathogenen toch door 
de huid of bv. de slijmvliesbekleding 
van de luchtwegen, weet te dringen 
dan wordt er groot alarm geslagen en 
wordt er een leger van afweercellen 
gemobiliseerd. 
 
 Macrofagen (grote eters) zijn bv. van 
die cellen van het immuunapparaat en 
die liggen te wachten in het weefsel 
onder al die slijmvliezen. Zij eten deze 
doorgebroken ziekteverwekkers op 
(fagocyteren) maar gaan bovendien 
met stukjes van dat verorberde virus of 
andere ziekteverwekker via de lymfeva-
ten naar de lymfeklieren waar de B- en 
T-lymfocyten zich ophouden en wach-
ten op een opdracht. Het grote en snel-
le werk van het immuunapparaat ge-
beurt door dit basale gedeelte van het 
immuunapparaat dat we bij onze ge-
boorte al hebben meegekregen. Het is 
een kwestie van seconden tot minuten, 
zo snel reageert het en valt het alle 
ziekteverwekkers direct aan wanneer 
zij ons lichaam binnenkomen en be-
paalt zo voor 95% onze totale afweer.  
 
Dit systeem herkent alle ziekteverwek-
kers, omdat alle bacteriën en virussen 
een gemeenschappelijk herkenningspa-
troon hebben.  
 
Complementsysteem 
Het oudste verdedigingssysteem dat we 
bij de geboorte hebben meegekregen is 
hoogstwaarschijnlijk het  

WBL Magazine, April 2021, jaargang 41 - nr 127 WBL Magazine, Augustus 2021, jaargang 41 - nr 128 
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Wanneer ze een 
ziekteverwekker heb-
ben verorberd, plak-
ken ze een kenmer-
kend onderdeel daar-
van op hun buiten-
wand zodat alle ande-
re immmuuncellen en 
eiwitten dat kunnen 
waarnemen en gea-
larmeerd worden en 
weten om welke 
ziekteverwekker 
het gaat.  
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“Complementsysteem”: een dertigtal 
verschillende eiwitten die in ons bloed 
zitten en bij het doorbreken van micro-
organismes door de huid en slijmvlie-
zen meteen actief aan de slag gaan. Zij 
doden niet alleen de ziekteverwekkers 
maar produceren ook lokstoffen voor 
de afweercellen die deze bacteriën, 
virussen enz. moeten gaan opeten, de 
fagocyterende afweercellen.  
 
Die afweereiwitten kunnen pas hun 
werk doen na een kettingreactie waar-
bij het ene eiwit het andere doormid-
den knipt en het doormidden geknipte 
eiwit knipt weer het volgende eiwit 
door enz. Het laatste doorgeknipte ei-
wit kan pas haar werk doen, allemaal 
om vergissingen uit te sluiten. Een ware 
cascade van chemische processen maar 
razendsnel. Zie foto hieronder. 

De macrofagen zijn heel belangrijke 
afweercellen van ons witte bloedcellen-
assortiment, maar zij zijn zeker niet al-
leen en doen dat samen met miljarden 
andere gespecialiseerde cellen zoals de 
Neutrofielen, Dendritische cellen en de 
Natural-Killercellen. Hoe kan een virus 
of andere ziekteverwekker daaraan 
ontsnappen? En mocht het nog alle-
maal niet genoeg zijn, het lichaam be-
schikt ook nog over een gespecialiseerd 
afweersysteem met B- en T-lymfocyten. 
 
Macrofaag 
Macrofagen (grote eters) zijn een be-

paald soort witte bloedcellen van het 
immuunapparaat die alles in ons li-
chaam verslinden dat er niet thuis-
hoort, zoals microben, kankercellen, 
dode cellen en afgestorven, pussend 
weefsel. Zij zijn in alle weefsels aanwe-
zig maar vooral op plaatsen waar ge-
vaar kan dreigen, zoals darmwand en 
longweefsel en ze patrouilleren daar 
door zich als amoeben te verplaatsen.  
Als het pathogenen gelukt is om de na-
tuurlijke barrières van ons lichaam 
(huid en slijmvliezen van darmen, lon-
gen enz.) te passeren en in weefsels 
terecht komen, komen zij meteen in 
actie.  
 
Zoals bijna alles in het lichaam hebben 
zij nog veel meer taken. Wanneer ze 
een ziekteverwekker hebben veror-
berd, plakken ze een kenmerkend on-
derdeel daarvan op hun buitenwand 
zodat alle andere immmuuncellen en 
eiwitten dat kunnen waarnemen en 
gealarmeerd worden en weten om wel-
ke ziekteverwekker het gaat. Bovendien 
gaan deze macrofagen via de lymfeba-
nen naar de lymfeklieren waar ze de 
daar rustende T- en B-lymfocyten gaan 
waarschuwen. De B-lymfocyten gaan 
aan de slag om specifieke antistoffen te 
maken en de T-lymfocyten trekken via 
het bloed massaal naar de plaats des 
onheils. 
 
Bovendien produceren deze macrofa-
gen stoffen die ter plekke een ontste-
kingsreactie opstarten zodat er meer 
bloed naar de plaats des onheils 
stroomt. Dit zorgt weer voor de aan-
voer van vooral neutrofielen: weer an-
dere witte bloedcellen, die in enorme 
aantallen in ons bloed aanwezig zijn. 
Ook deze houden zich bezig met het 
verslinden van microben.  
Een begeleidend verschijnsel bij een 
dergelijk ontstekingsherstelproces is 
dat onze pijnzenuwen geprikkeld wor-
den om te voorkomen dat dit kwetsba-
re proces verstoord wordt. Ook koorts 
is daar een onderdeel van, waardoor er 
meer bloed aangevoerd wordt en ziek-
teverwekkers ‘’gekookt’’ worden. Pijn-
stillers en ontstekingsremmers remmen 
dit proces.  
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afbeelding: macro-
faag verslindt bac-
teriën (blauw ge-
kleurd).  
Ze hebben een door-
snede van 4 x een 
rode bloedcel
(duizendmaal  
vergroot).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding hieronder: een neu-
trofiel 

 
afbeelding rechtsonder: rode 
bloedcellen met daartussen 
gekleurde neutrofielen  
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Zoals een goede timmerman kan slopen 
en weer opbouwen zo veelzijdig zijn 
ook deze macrofagen. Zij kunnen een 
enorm gecompliceerde strijd aangaan 
met de ziekteverwekkers en vervolgens 
alle dode cellen en bacteriën opruimen, 
maar ook het herstelproces helpen on-
dersteunen en begeleiden. Zij kunnen 
daarbij processen versnellen maar ook 
weer afremmen als dat nodig is. 
Ook al staat er ‘’macro’’ voor haar 
naam, het is niet meer dan een micro-
scopisch celletje maar waanzinnig veel-
zijdig en haar complexiteit is vergelijk-
baar met die van een eicel, waar   uit-
eindelijk ook een compleet mens of 
dier uit ontstaat. Haar diameter is on-
geveer 4x die van een rode bloedcel. 
 
Neutrofielen 
Zij zitten in het bloed, worden gevormd 
uit stamcellen in het beenmerg van 
vooral de wervels, ribben en bekken en 
vormen ongeveer 60-70 % van ons aan-
tal afweercellen.  
 
Misschien wel het belangrijkste onder-
deel van ons aangeboren immuunappa-
raat. Miljarden witte bloedli-
chaampjes die in ons bloed 
zitten, ongeveer 5 miljard 
per liter bloed. Afrikanen en 
mensen uit het Midden-
Oosten hebben er minder!  
Haar doorsnede is 2 x die 
van een rode bloedcel.  
Omdat deze neutrofielen 
maar kort leven, enkele uren 
tot een paar dagen, maakt 
het lichaam er elke dag on-
geveer 100 miljard aan. Als 
we een wond oplopen wor-

den deze afweercellen meteen opge-
roepen door de macrofagen en zijn ze 
binnen enkele minuten ter plaatse.  
Daarbij moeten ze wel de bloedvaten 
verlaten, heel bijzonder dat dat kan! De 
micro-bloedvaatjes worden daarvoor 
doorlaatbaar en de neutrofielen wrin-
gen zich als microslangetjes door die 
microgaatjes in de bloedvatwand op 
weg naar de werkplek, de wond. 
 
Door het beschadigde weefsel in de 
wond komen er ook stoffen vrij die de-
ze neutrofielen chemisch naar zich toe 
trekken zoals een magneet doet met 
metaal: chemotaxis. Deze neutrofielen 
zijn er om de bacteriën die via de wond 
ons lichaam proberen binnen te komen 
op te eten en te vernietigen, daarbij 
geholpen door allerlei chemische 
stoffen. De verorberde ziekteverwekker 
wordt in de neutrofiel met waterstof-
peroxide en een chloorachtige chemi-
sche stof gedood en vervolgens be-
schikt ze over een keur aan chemische 
stoffen om de bacterie te verteren. Uit-
eindelijk blijven de dode neutrofielen 
als gele of groene pus achter, afhanke-
lijk van de soorten bacteriën die ze heb-
ben vermoord. 
 
Uiteindelijk wordt de neutrofiel, als de-
ze zijn werk gedaan heeft weer opgege-
ten door de macrofagen, de reuzencel-
len van het immuunapparaat. Eigenlijk 
zijn de kortlevende neutrofielen de flex-
werkers van het immuunstelsel en zijn 
de macrofagen in vaste dienst. De neu-
trofielen kunnen slechts één actie uit-
voeren, de macrofagen wel honderd en 
leven ook veel langer.  
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Helaas was hij 3 
dagen voor het be-
richt dat hij deze voor 
wetenschappers pres-
tigieuze prijs had 
gekregen, overle-
den.  
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Ook produceert de neutrofiel chemi-
sche stoffen die het bloed laten stollen 
en zo wordt de omgeving van de wond 
afgegrendeld om te voorkomen dat de 
ziekteverwekkers kunnen ontsnappen.  
 Het herstel van de wond zelf is weer 
een ander verhaal.  
 
Dus neutrofielen spelen een sleutelrol 
in de eerstelijns verdediging tegen bin-
nenkomende pathogenen omdat zij erg 
mobiel zijn, enorme aantallen bacteriën 
kunnen opeten en bovendien ook nog 
allerlei chemische stoffen produceren 
die weer andere cellen van het im-
muunapparaat aantrekken. 
 
Er zijn bacteriën die een beschermend 
vetachtig laagje om zich heen hebben, 
zoals de tbc/tuberkelbacil, en zich zo-
doende niet zomaar laten vernietigen 
door een neutrofiel. Te veel suiker in 
het bloed remt de werking van deze 
neutrofielen.  

Dendritische afweercel 
Zij is het AWACS-vliegtuig van het af-
weerapparaat, het alles aftastende ra-
darvliegtuig. Het is de cel die vooral 
communiceert tussen het aangeboren 
immuunapparaat en het verworven 
gespecialiseerde immuunapparaat.  
Ook zij houden overal de wacht, maar 
vooral onder de huid en slijmvliezen 
van luchtwegen enz. Ook zij fagocy-
teren doorgebroken ziekteverwekkers, 
maar dan vooral om met deze informa-
tie naar de lymfeklieren te gaan om 
daar de B- en T-lymfocyten te waar-
schuwen. 

Met al die uitlopers, zodat ze op een 
beetje hersencel lijkt, kan ze tegelijker-
tijd met heel veel andere cellen com-
municeren. 
Ralph Steinman, een Canadese weten-
schapper ontdekte in 1973 deze bijzon-
dere cel met al zijn voelsprieten. Hij 
toonde ook aan dat zij een wezenlijke 
rol spelen in de afweer tegen ziektever-
wekkers en kankercellen, omdat zij on-
misbaar bleek te zijn door het activeren 
van de T- en B- lymfocyten. Hij ontving 
in 2011 daarvoor de Nobelprijs, mede 
omdat hij ook met deze dendritische 
cellen had gezorgd voor een innovatie-
ve behandeling tegen kanker, infectie-
ziektes en auto-immuunziektes. Helaas 
was hij 3 dagen voor het bericht dat hij 
deze voor wetenschappers prestigieuze 
prijs had gekregen, overleden. De com-
missie was daarvan niet van op de 
hoogte! Een Nobelprijs voor overleden 
wetenschappers mag niet.  
 
Interferon 
Het verhaal over het aangeboren af-
weerstelsel zou niet compleet zijn als 
de ontdekking van interferon geen aan-
dacht zou krijgen, een eiwit dat gepro-
duceerd wordt door alle lichaamscellen 
die aangevallen worden door een virus.  
Het was artsen allang opgevallen dat er 
nooit mensen waren die tegelijkertijd 
aan 2 of meer virusinfecties leden zoals 
pokken en mazelen of nu aan covid en 
griep. Wereldwijd werd er onderzoek 
naar gedaan en Alick Isaacs en Jean Lin-
demann waren de eersten die het 
woord ‘’interferon’’ in de mond namen 
voor een toen nog onbekende stof, die 
voorkomt dat een lichaamscel door 
twee verschillende virussen kan wor-
den geïnfecteerd.  
 
Veel collega-wetenschappers namen 
hen aanvankelijk niet serieus omdat zij 
de virusremmende stof nog niet had-
den kunnen isoleren en spraken gek-
scherend over ‘’imaginon” en 
“misinterpreton’’. Isaacs werd zelfs de-
pressief van al deze kritiek, maar ze 
gingen door met onderzoek. Het duur-
de nog 10 jaar voor men de zuivere stof 
wist te isoleren en toen stond de we-
reldpers er ook bol van.  
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Ook het meest 
succesvolle vaccin al-
ler tijden kwam uit-
eindelijk uit de 
handen van een 
huisarts, die …. 

Het bleek niet alleen de virusgroei af te 
remmen maar ook die van kankercel-
len! Eindelijk een nieuw kankermedi-
cijn, dat men ook nog via biotechnolo-
gie op grote schaal zou kunnen gaan 
bereiden. Helaas…het werkt wel rem-
mend op de groei van kankercellen 
maar ook op allerlei belangrijke functies 
van het lichaam, met als gevolg een 
scala aan heftige bijwerkingen en pati-
ënten belandden soms zelfs bij de psy-
chiater. Later bleken er wel meer dan 
10 verschillende interferonen te zijn die 
allemaal verschillende taken hebben en 
om het geheel nog ingewikkelder te 
maken, vormen zij een klein deel van 
een grote groep van stoffen die met de 
naam ‘’Cytokinen’’ werd toebedeeld. 
Wel 100 verschillende eiwitachtige 
stoffen, geproduceerd door de li-
chaamscellen om met elkaar te kunnen 
‘’praten’’, communiceren en overleg 
plegen. 
 
Toen in de jaren 70 van de vorige eeuw 
van een bepaald cytokine werd aange-
toond dat het bij muizen kankergezwel-
len liet afsterven, was er weer een 
enorme opwinding onder de immuno-
logen: eindelijk is het dan toch gelukt. 
Het cytokine kreeg de toepasselijke 
naam ‘Tumor Necrose factor’ afgekort 
als TNF. Helaas bleek al snel dat het bij 
mensen vaak averechts werkte en tu-
moren sneller liet groeien. Nu zijn er 
zelfs medicijnen ontwikkeld die het TNF 
afremmen.... Maar misschien staat er 
wel weer een wetenschapper op die dit 
bij muizen wel bruikbare kankermedi-
cijn via een eenvoudige chemische in-
greep weet om te bouwen tot een wel 
werkzaam kankermedicijn, zoals de 
Hongaarse Katalin Kariko dat deed met 
het aanvankelijk niet bruikbare mRNA 
vaccin van Pfizer/Biontech. Zij verving 
een gevaarlijk molecuul door een nep-
molecuul. 
 
Ook het meest succesvolle vaccin aller 
tijden kwam uiteindelijk uit de handen 
van een huisarts, die waardeloze en 
ongevaarlijke koeienpokken wist in te 
zetten om mensen levenslang te be-
schermen tegen de dodelijke mensen-
pokken. 

Doe je het als lichaamscel niet goed dan 
word je door het immuunapparaat ver-
nietigd.  
 
Het verworven gespecialiseerde im-
muunapparaat 
Dit onderdeel van ons afweerapparaat 
vertegenwoordigt slechts 5%. 
Dit gedeelte van ons afweer, het op 
gang brengen van T en B-lymfocyten in 
onze lymfeklieren en milt komt traag 
op gang en duurt al gauw een paar we-
ken….maar is zeer gespecialiseerd en in 
staat om voor elk verschillend virus of 
bacterie speciale antistoffen aan te ma-
ken en kan zodoende gericht aanvallen 
en ook een geheugen daarvan opbou-
wen.  
 
Als de Dendritische cel met haar infor-
matie van een ziekteverwekker in de 
lymfeklier is aangekomen, wordt er be-
paald welke van de daar aanwezige mil-
jarden B- en T-lymfocyten een match 
heeft met deze specifieke ziektever-
wekker. Al die miljarden B- en T-
lymfocyten verschillen in hun sensoren 
en de B- en T-lymfocyt die het goede 
dekseltje heeft dat op het ziektever-
wekkerspotje past wordt de koningin! 
Zij mag zich explosief als een kloon 
gaan vermenigvuldigen, zodat al haar 
nakomelingen identiek zijn aan haarzelf  
en als ze op voldoende sterkte zijn, 
trekken ze massaal naar de plaats van 
het ziektegebeuren. Na genezing blijven 
enkele van hen als geheugencellen ach-
ter, de memory-lymfocyten. 
De B- en T-lymfocyten gaan via het 
bloed ook naar de plek des onheils en 
de antistoffen omgeven aldaar de ziek-
teverwekkers daarmee, zodat deze dui-
delijker herkenbaar worden voor de 
fagocyterende afweercellen om door 
hen verslonden te kunnen worden. An-
tistoffen zelf kunnen het virus niet do-
den, wel verlammen, merken en klaar 
maken voor de fagocyten die haar dan 
kunnen opeten. “Zauberkugeln”, tover-
kogels, noemde de Duitse Nobelprijs-
winnaar Paul Ehrlich ze al in het jaar 
1900. 
 
Als het een ziekteverwekker gelukt is 
om toch een lichaamscel binnen te  
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Soms werden big-
gen en kalfjes van wel 
10 of meer verschil-
lende moederbedrij-
ven aangevoerd op 
een bedrijf met als ge-
volg een besmetting 
met een scala van ver-
schillende ziektever-
wekkers met veel 
ziektes tot ge-
volg.  
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dringen dan kan deze niet meer gefago-
cyteerd worden door de afweercellen 
en is vernietigen van de lichaamscel 
met ziekteverwekker nog de enige op-
lossing, het schip tot zinken brengen 
met man en muis. Dat is de taak van 
een speciaal daarvoor opgeleide T-
lymfocyt, de ‘’cytotoxische’’ T-lymfocyt, 
maar ook de Killercellen kunnen dat. 
De T-lymfocyten kunnen dus niet fago-
cyteren en hun specialiteit is vooral dat 
zij lichaamscellen die geïnfecteerd zijn 
met ziekteverwekkers lek te schieten 
en zodoende vernietigen. 
 
Ook van de T-cellen blijven geheugen-
cellen achter om bij een latere herinfec-
tie met dezelfde ziekteverwekker met-
een in actie te kunnen komen en kun-
nen zo dus een blijvende bescherming 
garanderen, vaak levenslang. Van dit 
principe maakt ook vaccineren gebruik. 
Bij vaccineren omzeil je wel het aange-
boren primaire immuunapparaat door 
het vaccin met ziekteverwekker en al 
rechtstreeks in de spieren te spuiten en 
je zodoende de natuurlijke bescher-
mende barrières van het lichaam om-
zeilt.  
 
De T- en B- lymfocyten, die slechts 5% 
van het vermogen van afweerapparaat 
vormen, worden dan direct ingescha-
keld. Meestal worden door vaccinatie 
zelfs alleen maar de B-lymfocyten geac-
tiveerd om antistoffen aan te maken, 
maar met het nieuwe mRNA vaccin 
zouden ook de T-lymfocyten geacti-
veerd worden. De door middel van vac-
cinatie verkregen hoeveelheid anti-
stoffen is vele malen lager dan wanneer 
je de ziekte hebt doorgemaakt en kan 
wel een factor van 1000 of meer lager 
zijn: het beschermt dus ook veel korter. 
 
Als je antistoffen tegen een ziektever-
wekker kunt aantonen in het bloed dan 
is deze in het verleden ooit doorgebro-
ken geweest. Zijn er geen antistoffen 
aan te tonen dan ben je niet met die 
ziekteverwekker in contact geweest of 
het basale immuunapparaat heeft de 
ziekteverwekker binnen minuten uit de 
weg geruimd en er geen sporen van 
achtergelaten. 

Passieve afweerapparaat 
Jonge dieren maar ook baby’s hebben 
nog een primitief immuunapparaat dat 
zich nog verder moet ontwikkelen en zij 
moeten het hebben van de passieve 
weerstand die zij van de moeder heb-
ben meegekregen: deze is vooral ge-
richt op de ziekteverwekkers uit haar 
eigen buurt. Meestal blijven moeder en 
kind ook in hun natuurlijke omgeving, 
gelukkig maar want verplaatsen is niet 
zonder risico. 
 
Bij onze gedomesticeerde jonge dieren 
gebeurt dat helaas vaak wel, uitgezon-
derd veulens, die nog een half jaar bij 
de moeder blijven en zodoende al die 
tijd ook moedermelk met antistoffen 
krijgen: die hebben dan ook weinig 
ziekteproblemen. Dit geldt ook in min-
dere mate voor lammetjes. Jonge kat-
jes, hondjes maar ook kalfjes en biggen 
moeten al snel op eigen benen staan en 
vaak ook nog in een compleet nieuwe 
omgeving met andere ziekteverwekkers 
en bovendien ook nog gehinderd door 
verlatingsstress en dientengevolge veel 
ziekteproblemen. Langdurige stres on-
dermijnt het afweerapparaat. 
 
Ook het mengen van jonge dieren van 
verschillende herkomst kan veel ziekte-
problemen veroorzaken. Soms werden 
biggen en kalfjes van wel 10 of meer 
verschillende moederbedrijven aange-
voerd op een bedrijf met als gevolg een 
besmetting met een scala van verschil-
lende ziekteverwekkers met veel ziek-
tes tot gevolg. Komen ze allemaal van 
hetzelfde moederbedrijf dan zijn er 
praktisch geen problemen.  
 
We hebben nu ook met het coronavirus 
ervaren dat ziekteverwekkers enorm 
onverwacht kunnen opduiken en daar-
na divers en grillig blijven, niets staat 
stil in de natuur en past zich aan om te 
overleven.  
Wetenschappers schatten dat nog maar 
5 % van de exacte werking van het im-
muunapparaat is opgehelderd. Voor elk 
probleem dat opgelost wordt, komen 
er weer 10 voor in de plaats. In hoever-
re je kunt vertrouwen op het immuun-
apparaat is moeilijk te voorspellen.  
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WBL en HKIJ maken samen een boek: 
Het hoge land rondom IJsselstein en Lopikerkapel 

 

 

.  

Het is afhankelijk van leeftijd, gezond-
heid, slaap, stress en andere leefom-
standigheden. Een vitaal bestaan en 
gezonde leefstijl zijn vooral van wezen-
lijk belang maar je kunt er nooit hele-
maal op vertrouwen en met het stijgen 
der jaren sukkelt het immuunapparaat 
langzaam in slaap. De sterfte t.g.v. griep 
is voor 90 % bij de 65+ers. 
Het vermijden van onbekende ziekte-
verwekkers is verstandig, maar niet al-
tijd mogelijk. Ook erfelijke tekortkomin-
gen in het complexe afweerapparaat 
kunnen het ziekteverwekkers gemakke-
lijk maken. In de wetenschap gaat het 
volgens Arthur Koestler vaak als volgt: 
”De geschiedenis van ontdekkingen zit 
vol met aankomsten op onverwachte 
bestemmingen en aankomsten op de 
goede bestemming met de verkeerde 
boot.” Door al die ontdekkingen is wel 
duidelijk geworden dat het immuunap-
paraat niet bepaald een eenvoudig ver-
dedigingsmiddel is. Steinman en al die 
andere duizenden onderzoekers reali-
seerden zich dit maar al te goed en 
maakten steeds meer duidelijk dat het 
een bovenmenselijk gecompliceerd sys-
teem is, een mini-heelal. Al die cellen 

en eiwitten van dat afweersystemen 
hebben niet een eigen en specifiek om-
schreven taak zoals lang werd aangeno-
men, maar kunnen steeds weer wisse-
lende vaardigheden uitvoeren, allemaal 
afhankelijk van wat nodig is op dat mo-
ment en geïnduceerd wordt door haar 
omgeving.  
 
Zoals een stukje vel tijdens onze embry-
onale ontwikkeling zich differentieert 
tot een compleet oog en zelfs een 
‘’eenvoudig” stukje vel een enorme 
potentie in zich heeft, zo is dat ook met 
al die ‘’eenvoudige’’ immmuuncellen, 
het hangt allemaal af van wat er aan de 
hand is in het lichaam en wat de omge-
ving vraagt. De informatie die inwerkt 
op de cellen bepaalt wat ze gaan doen 
zoals een bouwvakker die destructief 
kan gaan slopen om daarna iets prach-
tigs op te bouwen.  
 
Manipuleren in dat ongelooflijk com-
plexe immuunapparaat is waanzinnig 
moeilijk en misschien wel vergelijkbaar 
met het idee om de aarde in een gun-
stiger baan om de zon te brengen om 
verdere opwarming te voorkomen. 
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Onder de titel ‘Het hoge land rondom 
IJsselstein en Lopikerkapel, ontstaan en 
ontwikkeling van een bijzonder gebied’ 
zal de WBL in samenwerking met de 
Historische Kring IJsselstein een boek 
uitgeven over de geschiedenis van het 
gebied in het zuidoosten van de Lo-
pikerwaard, dat ligt tussen de IJssel en 
de Graafbrug, tussen Lek en Achterdijk 
en van de IJsseldam tot IJsselstein. Het 
boek beschrijft de geschiedenis van dit 
relatief hooggelegen gebied vanaf de 
Oudheid tot heden.  
 
In een aantal hoofdstukken besteedt 
het boek aandacht aan onder andere 
de bestuurlijke en waterstaatkundige 
geschiedenis. In twee hoofdstukken 
komen vele bestaande monumenten en 
reeds verloren gegane bijzondere ge-

bouwen aan de orde, met speciale aan-
dacht voor Hofstede te Vliet en Huis te 
Vliet in Lopikerkapel.  
Het laatste hoofdstuk zal zijn gewijd 
aan de afgelopen decennia. 
Het gebied dat in dit boek beschreven 
wordt is in de afgelopen periode in het 
vizier gekomen van planologen en plan-
ontwikkelaars. 
 
Het boek is geschreven door twee le-
den van de WBL, namelijk Cobie van 
Lent-Schwarze en Wim Scholten, en 
Hans Ellenbroek en Bart Rietveld, beide 
leden van de Historische Kring IJssel-
stein. De eindredactie wordt gevoerd 
door Wim Scholten. Het rijk geïllu-
streerde boek zal een formaat hebben 
van 22,5 x 24 cm en de winkelprijs zal 
€ 14,95 bedragen. 
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door Tineke Honkoop, info via  
Zoogdier-vereniging 
 
 
 
 
 
 
 
foto onder: vraatspoor van be-
ver langs de Lek bij Lopik 
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Steeds vaker worden er bevers gespot 
in de Lek en soms in de Hollandsche 
IJssel. Het gaat goed met de bever in 
Nederland. Eerder was al bekend dat 
het dier vanuit de Biesbosch zijn weg 
richting het Groene Hart had gevon-
den. Bevers, geboren in de Biesbosch, 
trekken sinds 2011 naar geschikte 
grienden langs de Oude Maas. De laat-
ste jaren worden vraatsporen en 
burchten gevonden o.a. in Krimpen a/
d IJssel. Hoogstwaarschijnlijk zijn de 
bevers, of bever, via het Stormpolder-
vloedbos in Krimpen a/d IJssel naar 
onze kant van de rivier gekomen.  
 
Zelf kwam ik tijdens een wandeling 
langs de Lek t.h.v. de Zijdeweg in Lopik, 
in het voorjaar duidelijke vraatsporen 
van een bever tegen. Ik besloot om 
eens een onderzoekje te starten. Op 
internet vond ik diverse meldingen o.a. 
van een waarneming bij de pont in 
Schoonhoven in 2016. Hier kwam een 
bever op zijn gemak langs zwemmen. 
Ook vond ik een melding vanuit Ameide 
van een zwemmende bever in maart 
2021 en vrij recent vond een wandelaar 
2 jonge bevers in Krimpen aan de Lek.  

Maar ook in De Hollandsche IJssel in 
Gouda zwom in 2019 een bever rond. 
Zijn komst wordt in het Groene Hart 
met gejuich ontvangen. Want de bever 
was een lange tijd hier afwezig. In 1826 
werd de bever voor het laatst in Neder-
land gezien. Voornamelijk door de jacht 
verdween de bever uit ons land. Hij 
werd bejaagd om zijn pels voor het 
bont en voor bevergeil, een substantie 
uit de anaalklieren, dat werd gebruikt in 
geneesmiddelen en in parfums.  
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De bever: 

Klasse: Mammalia (Zoogdieren) 
Orde: Rodentia (Knaagdieren) 
Familie: Castoridae (Bevers) 
Geslacht: Castor 
Soort: Castor fiber 
 
Rode Lijst NL Zoogdieren 
(2020):Thans niet bedreigd 
 

 

 

 

naschrift Tineke: 
Men kon mij helaas bij de Werk-
groep CaLutra geen informatie 
geven over de specifieke stand 
van de bever(s) in de Lek t.h.v. 
de Lopikerwaard. Zolang die 
informatie er niet is doen wij 
het met waarnemingen van 
wandelaars en “vroege vogels” 
die vaak worden verrast met 
een langs zwemmende bever. 
Wij zijn benieuwd of de bevers 
zich hier definitief gaan vesti-
gen en zo een verrijking voor de 
natuur langs de Hollandsche 
IJssel  en de Lek gaan vormen.  
 
 
 
 
 
 
 
foto’s van vraatsporen:  
Jan Kooijman 

Bevergeil is een naar muskus ruikende 
stof en de bever gebruikt het om zijn 
territorium te markeren.  
 
Paspoort van de bever 
Bevers hebben een platte brede staart. 
Bij onraad slaan ze hiermee op het wa-
ter om soortgenoten te waarschuwen. 
Ze hebben korte poten en alleen de 
achterpoten hebben zwemvliezen. Be-
vers hebben een stompe kop met klei-
ne oogjes en oren. Als ze duiken kun-
nen ze hun neus en oren sluiten. Kna-
gen doen ze met hun sterke oranje snij-
tanden die altijd doorgroeien. Bevers 
hebben een kop-romp lengte van ca. 75 
tot 90 centimeter en wegen 23 tot 38 
kilogram. De staart is 28 tot 38 centi-
meter lang. Man en vrouw zijn even 
groot.  
 
Bevers leven in kleine familiegroepen 
en altijd in de buurt van water. Een 
groep telt zo’n vijf of zes bevers.  
Een volwassen paartje en hun jongen 
van de twee laatste worpen. De jongen 
blijven ongeveer twee jaar bij hun fami-
lie en gaan daarna hun eigen territori-
um zoeken. 
De bever is een dagdier, maar in drukke 
gebieden is hij hoofdzakelijk ’s nachts 
actief. In rustige gebieden kun je hem 
vaak ’s ochtends of ‘s avonds zien.  

Bevers zijn goede zwemmers. Ze kun-
nen tot vijftien minuten onder water 
blijven. De bever is een echte vegetari-
ër met een uitgebreid menu. Hij eet, 
naast scheuten van waterplanten, ook 
delen van bomen en struiken Hij heeft 
een voorkeur voor wilgen en populie-
ren. Met zijn vlijmscherpe tanden 
knaagt hij de schors van de stam. Hij is 
in staat om flinke bomen door te kna-
gen om zo bij de takken te kunnen ko-
men. De takken gebruikt hij om zijn 
burcht te bouwen en hij legt er een 
wintervoorraad van aan. 

Vraatsporen 
Door zijn foerageergedrag laat de bever 
nogal wat sporen achter. Zo worden 
bomen, met name in het wintersei-
zoen, om geknaagd voor het aanleggen 
van een eventuele wintervoorraad. Bij 
het omknagen van een boom wordt op 
een hoogte van enkele centimeters tot 
een halve meter hoogte de bekende 
zandlopervormige inkeping gemaakt.  
Bij afgeknaagde takken of dunne bo-
men ontstaat een schuin snijvlak. Rond 
de plaats waar de bever heeft geknaagd 
liggen vaak grove spaanders van 3 tot 4 
cm breedte en 10 tot 12 cm lengte. De 
bever knaagt bomen tot wel 60 cm 
doorsnede door, en soms ook wel dik-
kere bomen. Vervolgens wordt een 
boom in stukken van 1 meter of meer 
geknaagd en naar de waterkant ge-
sleept om van de bladeren, twijgen en 
bast te eten. Ook worden delen naar 
een dam of burcht gesleept. 
De tandafdrukken, die ongeveer 8 mm 
breed zijn, zijn duidelijk zichtbaar op de 
stam, de tak en op de spaanders. In het 
water zijn vaak afgeknaagde en geschil-
de takken van bomen te vinden, waar-
op tandafdrukken meestal nog zicht-
baar zijn. 
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Vroeger kwam de bever in een 
groot deel van Nederland voor. 
Door zijn gewilde pels en onder-
huidse vetlaag, omdat bever-
vlees in vastentijd gegeten 
mocht worden (hij werd, net als 
een vis, gezien als een 
‘waterdier’) en omdat het vee 
zijn poten brak in ondergrondse 
beverholen werd de bever in-
tensief bejaagd. Daarnaast is 
biotoopvernietiging ook een 
belangrijke factor geweest, 
waarna hij in 1826 is uitgestor-
ven. 

In de periode 1988-1991 is in de 
Biesbosch een aantal families 
uit het Elbegebied (voormalig 
DDR) losgelaten, vanaf 1994 
gevolgd door een herintroductie 
in de Gelderse Poort (tussen 
Arnhem en Nijmegen). Nabij 
Natuurpark Lelystad leeft sinds 
1991 een populatie, die zijn 
oorsprong kent uit ontsnapte 
bevers. Tussen 2002 en 2004 
zijn er dieren bijgezet bij bevers 
die zelfstandig vanuit Duitsland 
en België naar Limburg kwa-
men. Het meest recent is de 
uitzetting van bevers in het 
grensgebied van Groningen en 
Drenthe vanaf 2008. 

Inmiddels zijn de meeste uitzet-
locaties met elkaar verbonden 
en heeft de bever de tussenlig-
gende stukken zelf gekoloni-
seerd. De bever neemt de laat-
ste jaren zowel in aantal als 
in verspreiding toe. 
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Waarnemen 
Sporen 
Het karakteristieke beeld van een grote 
omgeknaagde boom is uiteraard het 
meest opvallende spoor dat een bever 
achterlaat. Er zijn echter veel meer din-
gen waar een bever zijn aanwezigheid 
mee verraadt.  
Zicht 
Bevers zijn in het zomerhalfjaar in de 
avond, wanneer ze actief worden, goed 
waar te nemen. Vaak komen bevers in 
de zomer rond 20.30 uit hun verblijf-
plaats, maar dat kan ook pas om 22.00 
plaatsvinden. In de winter zijn ze vrijwel 
alleen actief als het donker is. 
Geluid 
Meestal zwijgzaam. Soms zachte kreu-
nende of blazende geluiden. In geval 
van gevaar slaan ze met hun staart op 
het water om familieleden te waarschu-
wen. Het geluid van de staart die op het 
water slaat is vaak de manier hoe je de 
aanwezigheid van een bever opmerkt 
tijdens een wandeling in de avonduren. 
 
Op de website van Zoogdiervereniging 
(zoogdiervereniging.nl) vond ik meer 
informatie. De vereniging telt samen 
met de waterschappen de bevers in 
Nederland. Het blijkt dat in Limburg de 
populatie erg groot is en nog steeds 
groter wordt. De provincie vindt dat er 
nu te veel bevers zijn. Deze zouden een 
bedreiging vormen voor de dijken. Elk 
jaar zijn er weer veel medewerkers van 
de waterschappen en deelnemers van 
de bever & otterwerkgroep van Zoog-
diervereniging (CaLutra), die de ver-
spreiding van bever of otter bijhouden 
in hun gebied. Dankzij deze inzet is het 
mogelijk om veranderingen in versprei-
ding van deze semi-aquatische zoogdie-
ren te volgen. Dit project is sinds 2012 
onderdeel van het NEM (Netwerk Eco-
logische Monitoring). Op de kaart 
(afbeelding) de resultaten tot medio 
2020.   
 
Inventarisatie bever 
Sporen van bever (vraatsporen, geur-
merken, burchten, holen, legers, dam-
men, beverkanalen) zijn doorgaans 
goed te herkennen en gemakkelijk te 
vinden.  

Een aantal deelnemers van CaLutra 
volgt al enkele jaren ‘hun bevers’. Daar-
naast leveren de medewerkers van de 
waterschappen landelijke gegevens, 
want zij kunnen relatief eenvoudig en 
zonder grote tijdsinspanning achterha-
len en weergeven waar bevers voorko-
men. 
 
Op het kaartje hierboven staat de ver-
spreiding van de bever weergegeven op 
het niveau van 5 x 5 km hokken tot en 
met medio 2020. In grote lijnen geeft 
deze kaart een actueel beeld van de 
verspreiding.  
 
De kaart laat in tegenstelling tot vorige 
jaren, waarbij er nagenoeg alleen aan 
de al aanwezige verspreiding aanslui-
tende hokken bijkwamen, enkele opval-
lende veranderingen zien. Zo dook be-
gin 2020 een bever op ten oosten van 
Den Haag. Meerdere mensen hebben 
minimaal één dier gezien en gefilmd. 
Daarnaast dook er een bever op langs 
de Dinkel in Twente. 
Ook vermeldenswaardig zijn de bever-
meldingen in de Achterhoek. Daarnaast 
werd er voor het eerst sinds jaren een 
kilometerhok met beversporen in 
Noord-Holland gevonden (Stichtse 
Brug). Nu het rivierengebied nagenoeg 
vol zit, is het de verwachting dat bevers 
in toenemende mate de hogere zand-
gronden gaan koloniseren.   
(Bron: De Telganger, oktober 2020) 



 

18 

Natuur dichtbij huis 
door Linda Bosma - 51 jaar en 
woonachtig in Benschop. Ama-
teurfotograaf met een passie 
voor macrofotografie, vogels en 
landschappen. Wilt u meer van 
haar werk zien? Ze is te vinden 
op Instagram onder de naam : 
lindabosmuis. 

 

  
 
 
 
foto bovenaan pagina: de uils-
kuikens, ca. 6 weken oud. De 
een heeft nog donsveren op zijn 
borst de andere alleen nog op 
zijn kop.  

 
 
 
 
 
 
 

Al jaren geniet ik van de prachtige na-
tuur dichtbij huis. En in de Lopiker-
waard kun je als amateur natuurfoto-
graaf je hart ophalen. Ongeveer een 
maand geleden ben ik gevraagd om de 
kerkuilen op een boerenerf te komen 
fotograferen. 
 
19 jaar geleden werd er, nadat er ca. 25 
jaar geen enkele kerkuil meer was 
waargenomen in de Lopikerwaard, in-
eens een koppeltje kerkuilen op deze 
boerderij in Benschop gezien. De eige-
naren timmerden direct een uilenkast 
en in datzelfde jaar werden 7 eieren 
uitgebroed en grootgebracht. De jaren 
erna breidde de populatie gestaag uit 
en 1 nestkast werden er 3. Ieder jaar 
worden er sinds die tijd wel 1 tot 2 
broedsels kerkuilen grootgebracht. 
 
2021 is een slecht jaar voor de Kerkui-
len. De hele strenge vorstperiode van 
februari heeft de populatie door heel 

Nederland flink uitgedund en ook op de 
boerderij is er maar 1 broedend paartje 
dit jaar. In de bezette nestkast liggen op 
een gegeven moment 8 eieren. Helaas 
zijn de eieren niet allemaal uitgeko-
men. Wanneer de nestkast weer wordt 
gecheckt, nadat er in de schemer dui-
delijke geluiden uit de kast zijn geko-
men, zitten er 5 kuikens in. Op dat mo-
ment ben ik gevraagd deze fotoserie te 
maken. 
 
De grootte en leeftijd van de jongen 
verschilt van elkaar. Kerkuilen leggen 
namelijk hun eieren niet allemaal tege-
lijk maar met tussenposen van ca. 2 
dagen per ei. Moeder uil begint dan bij 
het eerste ei al wel direct te broeden, 
waardoor de jongen dus ook niet alle-
maal tegelijk uit het ei komen. 
 
Ook in “onze kast” zitten jongen die 
variëren in de leeftijd van ca. 2 weken 
oud tot 3,5-4 weken oud.  
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foto linksboven: uilskuiken van 
ca. 2 weken oud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto hieronder: kuiken van ca. 
3,5 – 4 weken oud waarbij het 
hartvormige gezicht al goed 
zichtbaar wordt  
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Op de foto’s is goed het leeftijdsverschil 
te zien. Ca. 15 dagen nadat we de eer-
ste foto’s hebben gemaakt kijken we 
nog een keer bij de kuikens.  
 
Alle 5 de jongen groeien goed. 3 jongen 
zijn nog wit gekleurd van de donsveer-
tjes maar de 2 grootste jongen hebben 
al bijna hun complete volwassen veren-
kleed zoals te zien op de foto’s. Hier 
zijn de grootste jongen ca. 6 weken 
oud. Moeder uil verlaat trouwens het 
nest niet voordat de jongen tussen de 
1,5 en 3 weken oud zijn. Tot die tijd 
voert de vader uil zowel de moeder als 
de jongen. Na 1,5 week hebben de kui-
kens genoeg dons gekregen om zichzelf 
warm te houden zodat zij ’s nachts mee 
kan op jacht om voldoende muizen te 
vangen om alle jongen en zichzelf te 
voeden.  
 
De vader brengt in die tijd de muizen 
naar de kast en is binnen de kortste tijd 
weer op pad voor de volgende vangst. 
Moeder blijft na een vangst langer bij 
de kuikens. Totdat de kuikens hele mui-
zen kunnen doorslikken voert zij de 
muizen in kleine stukjes. Met ca. 4 we-
ken kunnen de kuikens al hele muizen 
verorberen. Dit is natuurlijk wel afhan-
kelijk van het formaat muis. Een kleine 
muis kunnen ze al eerder in zijn geheel 
opslokken dan een grote.  

Op het moment dat dit stuk gepubli-
ceerd wordt zullen de Kerkuil kuikens 
ca. 7 en 9 weken oud zijn. Nog te jong 
om de nestkast al definitief te verlaten. 
Wanneer de jongen ongeveer 9 weken 
oud zijn kunnen ze al een beetje vliegen 
en verlaten ze zo nu en dan de nestkast 
om de wereld om zich heen te ontdek-
ken en kracht op te bouwen voor het 
vliegen. Geleidelijk aan wagen ze hun 
eerste poging tot het vangen van hun 
eigen prooi.   
 
Na ca. 3 maanden komen de jonge 
kerkuilen niet meer terug in de nestkast 
maar verblijven nog wel in het territori-
um van de ouders. Afhankelijk van de 
hoeveelheid prooien blijven de jonge 
kerkuilen nog in het territorium van de 
ouders tot maximaal 1 jaar oud.  
Daarna moeten ze op zoek naar hun 
eigen plekje in de Lopikerwaard.  

Maar het gebeurt ook al dat de jongen 
zelfstandig genoeg zijn met 4 maanden 
en dan al vertrekken.  
 
Nu natuurlijk de vraag of u zelf uilen 
tegen kunt komen. Dat is zeker moge-
lijk, alleen moet u zich wel even verdie-
pen in de wereld van de uil en er de tijd 
voor nemen. Maar hierbij alvast wat 
informatie over de uilen die in de Lo-
pikerwaard voorkomen:  de bosuil en 
de kerkuil.  
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vervolg van “Natuur dichtbij 
huis” 

 

 

Behalve de foto’s van de 
kerkuilen stuurde Linda 
ons nog een aantal foto’s 
van “natuur dichtbij 
huis”. We zullen in de toe-
komst wellicht meer van 
haar werk gaan zien. Op 
de pagina hiernaast al-
vast een impressie; foto’s 
uit Benschop (o.a. natuur-
gebied Willeskop).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto: 1 van de nestkasten voor 
de kerkuilen op de boerderij 

Deze beide uilen zijn voornamelijk 
nachtjagers en zult u dus ook bijna 
nooit overdag vliegend tegenkomen. 
Dat het nachtjagers zijn is te zien aan 
de kleur van hun ogen. Deze is zwart.  
De kerkuil zit het liefst in oude schuren 
en zolders, hoog in de nok. De bosuil 
vind je vaak goed gecamoufleerd in ou-
de loofbomen. Eiken zijn favoriet maar 
ook in kastanjebomen en oude beuken 
kom je ze tegen. Buiten het broedsei-
zoen vind je de bosuil ook in de kroon 
van grove dennen.  
 
De ransuil heeft oranje ogen en is voor-
namelijk een schemerjager maar kan 
ook overdag goed jagen. Deze kun je 
dus in het laatste of eerste licht van de 
dag vliegend tegenkomen. Deze uil 
komt in de winter ook veel voor in 
woonwijken (zie foto op de voorpagi-
na). Gewoon in een groenblijvende 
boom ergens in een tuin of zoals bij mij 
in de straat gewoon in de bomen langs 
de kant van de weg. Deze uilen zullen 
dan ook het snelst door mensen gezien 
worden. Kijk daarbij vooral ook op de 
grond rond de bomen. Aan de hand van 
vogelpoep en soms zelfs uilenballen 
kun je achterhalen of er uilen zitten.  
 
Bij mij in de straat komen de ransuilen 
in het begin van de winter samen in 
hun gezamenlijke roestplek.  
 
Eind februari / begin maart verspreiden 
ze zich weer naar hun eigen broedplek. 
Dit is vaak een verlaten kraaiennest. 
Typerend voor deze uilen is dat wan-
neer ze zich op hun gemak voelen ze 
een beetje in elkaar zitten met hun 
“oor”pluimen omlaag. Zijn ze alert dan 
rekken ze zich uit en komen hun mooie 
pluimen omhoog. Deze “oor”pluimen 
zijn trouwens de wenkbrauwen van de 
uil en hebben niets het met gehoor te 
maken.  
 
De overige 2 uilen die in de Lopiker-
waard voorkomen zijn de steenuil en de 
velduil. Dit zijn uilen met gele ogen en 
worden gezien als dagjagers. Door de 
gele kleur van de ogen kunnen deze 
uilen veel beter tegen het felle licht van 
de zon. Hierdoor kunnen ze tijdens het 

jagen tegelijkertijd ook de buizerds, 
sperwers en kraaien in de gaten hou-
den die het nog wel eens op deze uilen 
hebben gemunt. Maar ook deze uilen 
jagen prima in de schemer en tijdens de 
nacht. De steenuil is te vinden op boe-
renerven waar ze zich kunnen schuil-
houden in knotwilgen, schuren of hout-
wallen en waar ze hun voedsel makke-
lijk kunnen vinden. Deze uil vangt soms 
ook wel muizen maar leeft voorname-
lijk van regenwormen. Deze kleine uilen 
houden ervan om ’s ochtends zich op te 
warmen in de zon. Ook de pas uitgevlo-
gen jongen zitten graag op klaarlichte 
dag in de zon te wachten totdat hun 
ouders een smakelijke prooi komen 
brengen.  
 
De velduilen tref je juist weer aan in de 
polders. Ze houden zich niet schuil in 
bomen of gebouwen maar op de grond. 
Ook broeden ze op de grond hun jon-
gen uit. Overdag kun je ze soms zien 
jagen op veldmuizen en jonge vogels. 
Het is een zeer zeldzame broedvogel in 
Nederland. Tijdens de nachtelijke jacht 
heeft hij concurrentie van de kerkuil en 
overdag van de torenvalk. Hierdoor 
verkiest deze vogel toch vaak de sche-
mer als zijn favoriete jachtmoment.   
 
Mijn project met de kerkuilen gaat nog 
wel even door en hopelijk volgen dan 
ook de overige uilen van de Lopiker-
waard.  
 
Graag wil ik nog wel het volgende bena-
drukken. Open nooit zelf een nestkast 
en verstoor de vogels niet. Zeker de 
kerkuil en steenuil zijn gevoelig voor 
verstoring. Ben je geïnteresseerd neem 
contact op met een lokale uilen- of na-
tuurvereniging. Daar zijn ze altijd op-
zoek naar vrijwilligers of kun je een le-
zing bijwonen.    
 
En ben je benieuwd wat de natuur in 
onze eigen buurt nog meer te bieden 
heeft? Hierbij nog een paar foto’s geno-
men in natuurgebied Willeskop maar 
ook gewoon in het “Bosplan” in Ben-
schop. Geniet van de natuur en kijk 
eens extra om je heen je zult zien dat er 
meer te zien is dan je denkt.  
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Belangstelling? En wilt u meer 
informatie? Neem dan contact 
op via de website: 
lekenijsselstroom.nl/contact 
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Vanaf 1 april 2021 geldt de nieuwe 
Subsidieregeling Collectieve Energie-
opwekking (SCE). Een coöperatie koopt 
een zonnestroominstallatie en legt 
deze aan op het groot dak van een ge-
meente, een agrarisch bedrijf, een on-
dernemer of op een stuk land. Een 
groep mensen wordt lid van zo’n co-
öperatie en zij kopen allemaal een 
deel van deze installatie. Er komen 
bijvoorbeeld 250 panelen en 25 men-
sen kopen dan elk 10 panelen.  
 
De leden moeten wonen binnen de 
postcoderoos, vandaar de naam van de 
regeling. De postcoderoos bestaat uit 
de viercijferige postcode van de centra-
le postcode plus alle direct aangrenzen-
de postcodegebieden. De productie-
installatie moet in één van de postco-
des binnen de vastgestelde ‘roos’ lig-
gen. De coöperatie krijgt 15 jaar lang 
een subsidie voor de hoeveelheid opge-
wekte stroom van de overheid, het be-
drag wordt verminderd met de op-
brengst van de verkoop van de opge-
wekte stroom. 
 
De nieuwe regeling is bedoeld voor 
mensen die lokaal collectief duurzame 
energie willen opwekken, en deelname 
heeft geen relatie met je eigen stroom-
verbruik. 
  
Kosten en opbrengsten 
De aanschafprijs van een paneel en bij-
behorende installatie, met een op-
brengst van circa 300 kWh, kost rond 
de € 310.  De subsidie (wordt jaarlijks 
aangepast) bedraagt 15 jaar lang circa 
14 cent per opgewekt kWh per jaar, 
ofwel 300 x € 0,14 = € 42 per paneel 
per jaar. Van deze ‘opbrengst’ moeten 
de jaarlijkse kosten voor onderhoud, 
verzekering en administratie nog af, 
zodat de opbrengst per paneel per jaar 
ongeveer € 35 bedraagt. De terugver-
dientijd is dan circa 8 tot 9 jaar. 

Meedoen: Informatiebijeenkomst en 
voorinschrijving  
Indien er een locatie beschikbaar komt, 
wordt voor belangstellenden die zich 
voor de coöperatie hebben aangemeld, 
een informatiebijeenkomst georgani-
seerd. Daar geven we nadere toelich-
ting op het project. Deze avonden wor-
den mede geleid door een professio-
nal. Iedereen die belangstelling heeft 
voor één of meer panelen en binnen de 
postcodes van het betreffende project 
woont dan wel zijn bedrijf heeft geves-
tigd, kan een voorinschrijving doen op 
de site. Dat wordt voor ieder project 
afzonderlijk geregeld. Om voor in te 
schrijven hoef je nog geen lid te wor-
den van onze coöperatie. Dat moet wel 
bij de formele inschrijving. Na de infor-
matieavond krijgen alle bewoners die 
een voorinschrijving hebben gedaan 
een uitgebreid informatiepakket waarin 
ook de gehele financiële verantwoor-
ding in de vorm van een businesscase is 
opgenomen. 
  
Officiële inschrijving 
Als de belangstelling voor een project 
groter is dan het aantal beschikbare 
zonnepanelen wordt er onder de voor-
inschrijvingen geloot. Per project wordt 
vooraf bekend gemaakt hoe de toewij-
zing plaatsvindt. 
De bewoners die zijn ingeloot krijgen 
hiervan bericht en worden verzocht om 
de voorinschrijving om te zetten in een 
officiële inschrijving en een aanbetaling 
te doen. En daarbij worden zij lid van 
de coöperatie. 
  
Bestuur 
Voorlopig wordt het bestuur gevormd 
door het bestuur van de Energie Coöpe-
ratie Lek en IJssel Stroom. In een later 
stadium wordt het bestuur van de nieu-
we coöperatie ingevuld vanuit de le-
den. Op dit moment worden de statu-
ten in orde gemaakt.  

Nieuwe energiecoöperatie in  
Lopikerwaard voor kleine zon-op-dak en 
zon-op-land projecten 
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bericht van  
Vrienden van de  
Cabauwse Molen  

 

.  

Na 2,5 jaar stilstand draait en maalt de 
molen weer! De molen staat er stra-
lend bij en leeft weer! Het beeld in het 
landschap klopt weer.  
 
Op 29 juni zijn de wieken gestoken en 
vanaf 1 juli begon het ophekken. Op 8 
juli zijn de windborden gemonteerd en 
nadat er nog een nieuwe pentegel was 
geplaatst, maakten de wieken op 14 juli 
de eerste testomwentelingen. Wat fan-
tastisch om het gevlucht weer lang-
zaam in beweging te zien komen! Na 
wat bijstellen kon de molen echt “in het 
werk worden gezet”, dus gaan malen. 
Om het eerste water weer opgestuwd 
te zien worden was een emotioneel 
moment. 
 
Onlangs heeft de molen als vanouds de 
hele dag gedraaid en gemalen. De mo-
lenmakers hebben alles opgeruimd en 
schoongemaakt en zijn naar de volgen-
de klus afgereisd.  

Steken van de roeden 
Het steken van de roeden gebeurde 

met behulp van een verreiker. Deze 
klus was verrassend snel geklaard. Het 
hekwerk is volledig vernieuwd. De 
dwars- en lengtelatten zijn gemaakt van 
Russisch lerken (lariks), blijven onbe-
werkt en zullen langzamerhand weer 
grijs verkleuren. Ze zijn in gaten in de 
roeden gestoken en worden met wigge-
tjes op hun plaats gehouden. 
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De Cabauwse 
Molen in oude 
luister en 
kracht hersteld 
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Provincie Utrecht introduceert  
subsidie voor ontwikkeling nieuwe 
ideeën duurzame landbouw 

 
Meer informatie 
Meer informatie over de 
openstelling van de rege-
ling, het doen van de aan-
vraag en de randvoor-
waarden, vindt u op de 
website van de Provincie. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De provincie Utrecht stelt 600.000 eu-
ro beschikbaar aan Utrechtse boeren 
om samen te komen tot nieuwe idee-
ën ten behoeve van de verduurzaming 
en daarmee toekomstbestendigheid 
van de sector. De subsidieregeling 
‘Samenwerking voor Innovaties’, moet 
ertoe leiden dat marktpartijen geza-
menlijk plannen uitwerken voor een 
meer winstgevende aanpak van na-
tuurinclusieve, klimaatneutrale- en 
kringlooplandbouw.  
 
Natuurinclusief boeren betekent dat 
deze bedrijven zorgvuldig gebruik ma-
ken van natuurlijke grondstoffen en 
bronnen, de bodem duurzaam beheren 
en de uitstoot van milieuverontreini-
gende stoffen verminderen. Deze vorm 
van landbouw vraagt om innovaties en 
om een andere manier van werken. 
Met het subsidiegeld kan de agrarische 
sector zelf aan de slag om te onder-
zoeken hoe binnen de nieuwe vormen 
van landbouw, voldoende mogelijkhe-
den blijven om een goede boterham te 
verdienen. 
 
Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Een 
toekomstbestendige agrarische sector 
is onmisbaar. Boeren zijn belangrijke 
voedselproducenten. Provincie Utrecht 
wil graag samen met de sector een om-
slag maken naar duurzamere vormen 
van landbouw. De subsidieregeling sti-
muleert om samen aan de slag te gaan 
voor nieuwe verdienmogelijkheden 
voor Utrechtseboerenbedrijven.” 
 
Regeling 
De Utrechtse (grondgebonden) land-
bouwsector heeft al veel kennis over 
duurzaam bodembeheer, over de inzet 
op biodiversiteit binnen landbouwbe-
drijven, agrarisch natuurbeheer en ver-

mindering van het gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen. Deze grote 
hoeveelheid kennis is goed bruikbaar 
voor het ontwikkelen en verder verbe-
teren van verdienmodellen. De subsi-
dieregeling richt zich daarom op meer 
samenwerking tussen de partijen die 
zich al inzetten op de ontwikkeling van 
nieuwe verdienmodellen voor boeren. 
De nauwere samenwerking moet leiden 
tot goede oplossingen. 

Partijen die van plan zijn nieuwe ver-
dienmodellen verder te ontwikkelen, 
kunnen tot een bedrag van 300.000 
euro subsidie aanvragen. In de praktijk 
zal het bijvoorbeeld gaan om vernieu-
wingen op het vlak van kortere ketens 
van boer tot consument. Ook kan een 
verandering in de manier waarop land-
bouwgrond gebruikt wordt onderdeel 
zijn van een aangepast verdienmodel of 
er kan bijvoorbeeld nader onderzocht 
worden welke bijdrage boeren kunnen 
leveren bij ecosysteemdiensten. Dat 
laatste is bijvoorbeeld het opslaan van 
koolstof door de aanplant van nieuwe 
bomen. 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma 
De regeling is onderdeel van het Platte-
landsontwikkelingsprogramma 
(POP3+). Dit is een Europees subsidie-
programma voor het ontwikkelen, ver-
duurzamen en innoveren van de agrari-
sche sector in Nederland. De provincie 
maakt drie ton vrij voor de regeling en 
de Europese Unie vult dat aan met nog 
eens drie ton. Op die manier is zes ton 
beschikbaar voor de Utrechtse boeren. 
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Bericht van de nieuwsservice 
van HDSR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Deelname aan het onder-
zoek is volledig Corona-
proof te doen door je te 
houden aan de anderhalve 
meter afstand. Het is be-
kend dat de ziekte zich 
niet verspreidt in opper-
vlaktewater. 

WBL Magazine, April 2021, jaargang 41 - nr 127 

Het wateronderzoek ‘Vang de Water-
monsters’ begint en we hebben jouw 
hulp nodig! Met dit onderzoek krijgen 
we een goed beeld van de waterkwali-
teit in kleine wateren. Het onderzoek 
is een initiatief van Natuur & Milieu en 
ASN Bank. De NWB Bank en tien wa-
terschappen doen mee, waaronder De 
Stichtse Rijnlanden. 
 
Schoon water is belangrijk voor de ge-
zondheid van mens en dier. Verschillen-
de overheden in Nederland meten de 
waterkwaliteit van grote wateren. Met 
de hulp van inwoners kunnen wij meer 
inzicht krijgen van kleinere wateren, 
zoals sloten en kleinere plassen. Ieder-
een kan meedoen, jong en oud. 
 
Vang de watermonsters: wat ga je 
doen? 
Meld je nu al aan via 
www.vangdewatermonsters.nl. Je ont-
vangt dan een meetkit. Via de instruc-
ties op de website ‘Vang de Watermon-
sters’ ga je als burgeronderzoeker ver-
schillende onderdelen van het water 
onderzoeken. Gup helpt je hierbij met 
informatie en filmpjes hoe je het kan 
aanpakken. Je meet de helderheid en 
diepte met je zelfgemaakte 
Secchi -schijf en bekijkt wel-
ke waterplanten, insecten, 
vogels, vissen en waterdier-
tjes je ziet. Dit leg je alle-
maal vast met je mobiel. Je 
maakt foto’s om vast te leg-
gen waar je hebt gemeten 
en om de begroeiing en hel-
ling van de oever te laten 
zien. Ook tel je hoeveel 
zwerfaval er ligt bij de meet-
locatie. Gup, Drollentrol, 
Spoelbaksel en anderen ver-
tellen je meer over bronnen 

van vervuiling en wat je zelf kan doen.  
Na afloop van het onderzoek kun je de 
resultaten van jouw meting terugzien 
op de website.  Natuur &Milieu ge-
bruikt deze resultaten voor verder on-
derzoek. 
 
Win-win situatie 
Hoogheemraad Bert de Groot van het 
waterschap hoopt dat veel mensen met 
deze actie meedoen: “We werken in 
een aantal gemeenten al samen met 
vrijwilligers in stedelijk gebied die regel-
matig de waterkwaliteit meten. En ook 
in het landelijk gebied doen boeren en 
vrijwilligers mee aan het project “de 
Bloeiende boerensloot”. Maar om een 
goed beeld van de kleinere sloten te 
krijgen is alle hulp welkom. En het is 
leuk en leerzaam.”  
 
Biodiversiteit 
In en rond schoon water groeien veel 
verschillende soorten waterplanten en 
leven watervogels, kikkers en insecten. 
Onder water, tussen de waterplanten 
schuilen de vissen en vinden daar hun 
voedsel. Goede waterkwaliteit is be-
langrijk voor de biodiversiteit en daar-
om is dit onderzoek belangrijk. 
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Meet de waterkwaliteit in jouw 
buurt voor onderzoek en vraag 
een meetkit aan 

http://www.vangdewatermonsters.nl/
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Bericht van Nieuwsservice 
van Provincie Utrecht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De  website van EIS: 
www.eis-nederland.nl/
aziatischehoornaar 

De Aziatische hoornaar wordt nog niet 
zo vaak gespot in Nederland, maar het 
aantal keer dat deze invasieve exoot 
wordt gezien neemt geleidelijk toe. 
Deze hoornaar komt oorspronkelijk 
niet voor in ons land en de aanwezig-
heid van het insect kan negatieve ge-
volgen hebben voor de biodiversiteit. 
Provincies zijn verantwoordelijk voor 
de bestrijding van deze 'grote wesp.' 
Een adequate bestrijding is afhankelijk 
van voldoende gemelde waarnemin-
gen. Theo Zeegers, van het EIS Kennis-
centrum Insecten, zet zich in voor 
meer bekendheid over dit insect. "De 
Aziatische hoornaar is twee keer zo 
groot als de normale wesp. Verder is 
het insect goed te herkennen aan zijn 
zwarte borststuk en de poten met gele 
uiteinden", vertelt Theo over de her-
kenningspunten.  
 
De Aziatische hoornaar staat op een 
Europese lijst van insecten die bestre-
den moeten worden. De aanwezigheid 
van deze hoornaar kan schadelijke ge-
volgen hebben voor de diversiteit van 
inheemse flora en fauna. De exoot eet 
bijvoorbeeld honingbijen, hommelsoor-
ten en andere bestuivende insecten. In 
een nest kunnen in de nazomer wel 
duizenden Aziatische hoornaars zitten. 
De nesten worden in Nederland zoveel 
mogelijk opgespoord en verwijderd. Als 
een melding van een mogelijke Aziati-
sche hoornaar binnenkomt, start een 
zoektocht naar het nest en wordt zo 
mogelijk gestart met bestrijding. 
 
Herkenning 
Het opsporen van nesten begint bij het 
melden van waarnemingen van Aziati-
sche hoornaars. Voor een adequate 
bestrijdingsaanpak, is het belangrijk dat 
Aziatische hoornaars niet met Europese 
hoornaars verward worden.  
Via de website van EIS (zie hiernaast) 

kunnen de verschillen gecheckt wor-
den. Ook is het mogelijk de app 
‘Obsidentify' te gebruiken voor het ont-
dekken van de verschillen. 
"Veel meldingen van Aziatische hoor-
naars blijken na controle gelukkig toch 
inheemse hoornaars te zijn. Omdat ze 
zo vaak met elkaar verward worden, 
zijn eigenlijk alleen waarnemingen met 
een foto zinvol", benadrukt Theo. Hij 
vervolgt: "Aziatische hoornaars hebben 
in de zomer grote volken met één ko-
ningin en veel werksters. De werksters 
horen bij één specifiek nest. Iedere 
waarneming van een Aziatische hoor-
naar in de periode half juni tot eind 
september, betreft werksters en wijst 
dus op de aanwezigheid van een nest in 
de omgeving. Die kan dan nog wel tot 
één kilometer verder hangen", aldus 
Theo. 
 
Nesten 
Het is 's zomers mogelijk het verschil te 
herkennen tussen een nest van de in-
heemse Europese hoornaar en die van 
de Aziatische. In de zomerperiode han-
gen bolvormige nesten van Aziatische  
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Aziatische hoornaar vaker waarge-
nomen: bestrijding afhankelijk  
van correcte waarnemingen 
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hoornaars meestal hoog in bomen. Zo-
mernesten van Europese hoornaars zijn 
daarentegen vaak dicht bij de grond te 
vinden, in holtes van bomen. De nesten 
van Aziatische hoornaars kunnen be-
hoorlijk groot worden. Theo vertelt: 
"Aan het einde van de herfst is het nest 
het grootst. Ze zijn dan soms zo groot 
als een skippybal, denk aan een diame-
ter van 90 centimeter. Ondanks hun 
grootte, kan het door de hoge ligging in 
bomen tussen bladeren toch nog lastig 
zijn om vanaf de grond een nest te 
zien." 
 
Geen extra gevaar voor mensen 
Voor de mens is de Aziatische hoornaar 
niet gevaarlijker dan de inheemse  
Europese hoornaar. De Aziatische  
hoornaar is niet agressief. Ook komt 
het insect niet af op zoetigheden.  

"Wij merken dat de soort doorgaans 
voor minder overlast zorgt bij mensen, 
in vergelijking met bijvoorbeeld de nor-
male wesp", aldus Theo. 
 
Melding 
Provincie Utrecht is verantwoordelijk 
voor de opsporing en bestrijding van 
een groot aantal invasieve exoten, 
waaronder de Aziatische hoornaar. 
Sinds enige jaren wordt de Aziatische 
hoornaar waargenomen in Nederland. 
Een signalering in Veenendaal in 2020 
was het noordelijkste nest van het dier 
in Europa. Deze 'grote wesp' wordt al 
wat langer in de zuidelijke provincies 
van ons land waargenomen.  
De provincie roept iedereen, die ver-
moedt een Aziatische hoornaar te zien, 
op om hier melding van te maken via 
waarneming.nl.  

Nieuw bestuurslid WBL  

Ronald Meijer stelt zich voor 
Mijn carrière heb ik als officier van de 
Koninklijke Luchtmacht gevolgd. Als 
oud militair ben ik frequent verhuisd.  
Allereerst geplaatst op de toenmalige 
vliegbasis Ypenburg en wonende in Den 
Haag tot aan plaatsingen in Duitsland, 
Gilze Rijen en uiteindelijk weer Den 
Haag. Al met al zijn mijn echtgenote 
Astrid en ik 8 maal verhuisd. Alweer 21 
jaar geleden hebben wij een fraaie 
boerderij in het prachtige Polsbroek 
kunnen betrekken. En daar zijn wij tot 
heden nooit meer uit gegaan.  
In mijn laatste functies ben ik op het 
Ministerie van Defensie nauw betrok-
ken geweest bij de afbouw van Defen-
sie in het kader van de inning van het 
vredes dividend. Zowel reorganisaties 
maar ook samenvoegingen van de be-
drijfsvoering van de krijgsmachtdelen 
en integratie van ICT heb ik mogen lei-
den.  
Na mijn dienstverlating in 2011 ben ik 
parttime voor Deloitte gaan werken 
waar ik in de publieke en semi-publieke 
sector tot heden onderzoeken, audits 
en projecten begeleid.  

In Polsbroek troffen wij een gemeen-
schap aan die nog de sfeer van de jaren 
vijftig ademde. Onze boerderij was als 
eerste uit productie en werd al particu-
lier bewoond. Met achter onze boerde-
rij direct het land met een prachtige 
oude hoogstamboomgaard. Mijn echt-
genote is voorzitter van de Vereniging 
Hoogstamfruitbomen Groene Hart ge-
worden. Zij promoot met deze vereni-
ging de instandhouding van de ooit zo 
kenmerkende hoogstamfruitbomen in 
de Lopikerwaard en omgeving. Ook de 
instandhouding van oude appel- en pe-
renrassen is hierbij een doelstelling.  
 
Mijn echtgenote en ik zijn het snoeien 
gaan leren en het onderhoud van het 
land en de bomen doen we grotendeels 
zelf. Het mag duidelijk zijn dat wij al 
vele jaren het drukke stadsleven achter 
ons hebben gelaten. Het is een voor-
recht om in het prachtige Groene Hart 
te wonen, waar je als enige plek in de 
overvolle Randstad nog weidse uitzich-
ten hebt en de natuur bij de voordeur 
begint.  
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World Cleanup Day 2021 

 
 
 
 
 
 
 

Ronald Meijer,  
nieuw bestuurslid WBL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks de verkaveling en (de helaas 
noodzakelijke) schaalvergroting van de 
boerenbedrijven zijn er nog veel ge-
riefbosjes en prachtige sloten vol leven 
die de kavels vorm geven. En ondanks 
een forse afname van het aantal broed-
vogels de laatste jaren, zie je nog 
steeds overal in de weilanden de zo 
kenmerkende weidevogels. Evenals 
veel op het water levende vogels, vele 
roofvogels en daarnaast nog grote aan-
tallen vleermuizen en vele zoogdieren.  
Het behoud van al dit fraais is mij aan 
het hart gelegen.  
Uiteraard is sprake van woningnood, 
wordt (momenteel helaas vaak ruck-
sichloos) e.e.a. door de energietransitie 
op zijn kop gezet en dient ook de indu-
strie en werkgelegenheid voor het eco-
nomisch voortbestaan van ons land een 
plek te hebben. Het is de kunst om tus-
sen al deze belangen ook het behoud 
van al het moois in onze polders te bor-
gen. En om de grote aantallen bewo-
ners binnen de Randstad de mogelijk-
heid te geven nog onbekommerd te 
kunnen recreëren en al wandelend of 
fietsend te genieten van alle ruimte, 
het groen en de natuur met ook koeien 
in de weilanden.  De WBL zet zich voor 
al deze doelstellingen al jaar en dag vol 
overgave in.  
 
Mijn contacten met de WBL dateren 
alweer van enkele jaren terug waar ge-
zamenlijk tegen slootdemping en te 
grote bedrijven in het buitengebied is 
gestreden. Met de enorme gevolgen 
die de energietransitie voor ons gebied 

kan gaan hebben is deze samenwerking 
geïntensiveerd. Zie ook de visie van on-
ze voorzitter in het voorwoord van deze 
uitgave. Mede door mijn nauwe betrok-
kenheid bij het windmolendossier in de 
Lopikerwaard heeft onze voorzitter mij 
gevraagd om toe te treden tot het WBL 
bestuur.  
 
Na kennismaking constateerde ik dat 
een zeer deskundig en gedreven be-
stuur onze WBL vorm geeft. Hieraan wil 
ik graag mijn steentje bijdragen en dus 
geef ik met veel plezier gevolg aan het 
verzoek. Met als doel samen met de 
bestuursleden, maar vooral ook met u 
als trouwe donateur en lid van de WBL 
op te trekken en waar nodig ook te 
strijden voor het behoud van onze Lo-
pikerwaard. Daarbij wil ik graag een 
oproep doen. Ons land staat voor enor-
me opgaven met een mogelijke impact 
op onze Lopikerwaard die ongekend 
kan zijn. Juist nu is het belangrijk om 
tegenwicht te bieden aan de vele poli-
tieke en vooral commerciële initiatie-
ven. Vertel het uw buren en plaatsge-
noten en vraag hen om zich bij de WBL 
aan te sluiten.  
 
Hoe groter het aantal belanghebben-
den hoe meer recht van spreken de 
WBL heeft bij de Provincie, Waterschap 
en gemeenten. En daarnaast draagt 
onze hoofdredacteur zorg dat u goed 
geïnformeerd wordt over alle lokale 
ontwikkelingen en daarnaast ook over 
al het fraais dat onze Lopikerwaard te 
bieden heeft.  
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Op zaterdag 18 september is het weer 
zover: World Cleanup Day 2021. Tijdens 
deze wereldwijde opruimactie geven de 
zwerfvuilambassadeurs van Duurzaam 
Lopikerwaard samen met ruim 180 lan-
den de planeet een grote schoonmaak-
beurt. Het doel? Het opruimen van zo-
veel mogelijk zwerfafval! En vooral ook 
het verkrijgen van waardevolle infor-
matie over het soort afval dat in het 
milieu ligt. Dat inzicht is onmisbaar bij 
het vinden van structurele oplossingen.  

Elk jaar worden er op 
World Cleanup Day gigantische hoe-
veelheden afval uit het milieu gehaald. 
Vorig jaar is er in de 24 tijdzones tussen 
Nieuw-Zeeland en Hawaii door 20 mil-
joen vrijwilligers opgeruimd. Een onge-
kend succes!  
 
Wil je meehelpen in 1 van de Lopikse 
kernen? Meld je dan nu aan voor World 
Cleanup Day Lopik bij Bea Geurts via: 
b.a.j.geurts@casema.nl 
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Dijkgraaf Jeroen Haan en hoogheem-
raad Els Otterman lopen op 15,16 en 
17 september 2021 van Amerongen 
naar Schoonhoven. Graag nodigen zij u 
uit om een deel van het traject of het 
geheel hiervan mee te lopen.  
 
Al wandelend gaan ze het gesprek aan 
met professionals, bestuurders, volks-
vertegenwoordigers, bewoners en an-
dere geïnteresseerden. Het gesprek kan 
gaan over de dijk, het rivierenland-
schap, waterveiligheid en eventuele 
andere thema’s die aan de dijk en de 
rivier gerelateerd zijn.  
  
Hoe ziet zo’n wandeldag er uit? 
Elke dag  wordt circa 15 kilometer op 

en langs de dijk gewandeld. Onderweg 
vertellen inspirerende sprekers over 
hun ideeën en kansen voor de dijk. Ook 
wordt  deelnemers de mogelijkheid 
geboden om op een mobiele zeepkist 
een korte pitch te geven. Daarna wordt 
verder gelopen en is er tijd om al lo-
pend in gesprek met elkaar te gaan.  
 
’s Avonds wordt er in tentjes gekam-
peerd op twee kleine campings langs de 
route. U kunt naar keuze één of meer 
dagdelen of dagen meelopen. Ook bij 
het avondprogramma kunt u aanhaken. 
 
Loopt u mee? Of wilt u op de hoogte 
blijven? Mail dan uw contactgegevens 
naar dijkdriedaagse@hdsr.nl. 

Dijk-driedaagse verplaatst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de foto de plek waar de 
brug gaat komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In onze uitgave van april jl. 
kondigden we de dijk-
driedaagse aan. In verband 
met Corona is er besloten 
deze te verzetten naar 15, 16 
en 17 september. 
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Het is de stichting Cabauw “Samen 
Sterk” gelukt een nieuw wandelpad te 
realiseren  vanuit Cabauw naar de 
Tiendweg in Willige Langerak. Het pad 
komt ongeveer halverwege de Nico-
laas van Catsweg en de gemeente-
grens met Schoonhoven en ten zuiden 
van de parallelweg langs de M.A. 
Reinaldaweg.  
 
Staatsbosbeheer heeft daar een strook 
grond liggen waar we gebruik van mo-
gen maken. Om deze strook grond be-
reikbaar te maken komt er een loop-
brug over het water (de Nieuwe Broek) 
vanaf de parallelweg. We hebben te-
vens toestemming van de provincie 
Utrecht en het Hoogheemraadschap 
Stichtse Rijnlanden om de brug te mo-
gen plaatsen.  
 
De omgevingsvergunning is verleend en 
de financiering is dank zij vele sponsors 
rond. De opdracht voor de brug is ver-
leend en we wachten nu op het mo-
ment dat de brug geplaatst wordt.  

Dit wandelpad, dat uitkomt op de 
Tiendweg, sluit aan op een reeds be-
staand wandelpad van de Tiendweg 
naar de Lekdijk waardoor het mogelijk 
is om een mooie ronde te lopen.  

Nieuw wandelpad van Cabauw naar 
Willige Langerak 
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Terzijde: Het totaal van 545 
nesten is het totaal van alle 
geregistreerde nesten van alle 
weidevogels, dus ook van bij-
voorbeeld wilde eend, krak-
eend, meerkoet. Ook heeft de 
drone van de ANV 79 nesten 
geregistreerd waarvan we niet 
weten welk soort het was. De 
big five (grutto, tureluur, schol-
ekster, kievit en slobeend) heb-
ben totaal 445 geregistreerde 
nesten opgeleverd. De overige 
100 nesten betreffen de 79 ge-
vonden nesten van de drone en 
21 overige nesten van andere 
vogels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duurzaam Montfoort nam afscheid van 
twee bestuursleden en vond twee nieu-
we! Vanaf het moment van oprichting 
werd het bestuur van Duurzaam 
Montfoort gevormd door Ronald Land-
man (voorzitter), Ilse van der Horst 
(secretaris) en Frank Benthem 
(penningmeester). Het platform ging 
voortvarend aan de slag en was bezig 
om bekendheid op te bouwen in 

Montfoort en Linschoten. En toen was 
er ineens Corona en werden veel activi-
teiten afgelast. Vervolgens vonden Ilse 
en Ronald andere uitdagingen. Zij ge-
ven het stokje over aan twee nieuwe 
bestuursleden. Het vernieuwde bestuur 
bestaat sinds april 2021 uit: 
Geertrui Verbraak (voorzitter), Douwe 
Pot (secretaris) en Frank Benthem 
(penningmeester).  
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Nieuw bestuur voor Duurzaam Montfoort 

Het jaar 2021 gaat de boeken in als een 
goed broedseizoen voor weidevogels in 
de Lopikerwaard. 
Dit heeft vooral te maken met het 
weer. In het vroege voorjaar was het 
relatief koud, waardoor het gras nau-
welijks groeide. De maand mei was een 
regenachtige maand. Door deze weers-
omstandigheden gingen de meeste 
agrariërs pas eind mei voor het eerst 
gras maaien. Ingezaaid mais groeide 
door de kou langzaam. Gevolg van dit 
alles was dat veel broedende tureluurs 
en grutto’s in het gras hun eieren rustig 
konden uitbroeden, voordat er ge-
maaid werd. In de maisvelden lukte het 
de kievit in veel gevallen om haar eie-
ren uit te broeden, voordat de maisper-
celen werden bewerkt; in de periode 
daarna tussen het inzaaien van het 
mais en onkruidbestrijding, hebben kie-
vit en scholekster ook veel nesten uit 
weten te broeden. De regen en later de 
relatief hoge temperaturen leverden 
ook nog eens veel wormen en insecten 
op voor de kuikens van de weidevogels. 
Er werden meer kuikens gesignaleerd 
dan de afgelopen jaren. 
Keerzijde was dat door de kou vooral 
kuikens van de eerste legsels van de 
kievit het niet hebben overleefd.  

Maar een kievit begint, na een mislukt 
legsel, vaak met een tweede legsel. 
Voordeel was dat, door het langzame 
verloop van het broedseizoen, de vrij-
willig weidevogelbeschermers en agra-
riërs meer tijd hadden om nesten en 
kuikens te vinden en te monitoren, 
voordat er werd gemaaid of bewerkt.  
 
Opvallend was ook dat in juni er nog 
tureluurs en grutto’s zaten te broeden 
op sommige plaatsen.  
 
Aantallen gevonden nesten 
In totaal zijn in de gemeente Lopik en 
een gedeelte van de Vlist, dat ook on-
der de Lopikerwaard valt, 545 nesten 
van weidevogels geregistreerd. Van de 
big five van de weidevogels waren de 
resultaten als volgt: grutto (85 nesten), 
kievit (293 nesten), scholekster (37 nes-
ten), tureluur (23 nesten) en  slobeend 
(7 nesten). Hier komen ook nog eens 
enkele honderden nesten bij , die niet 
geregistreerd zijn. Het gaat dan met 
name om nesten in percelen, die nog 
niet gemaaid of bewerkt hoefden te 
worden, bijvoorbeeld de percelen met 
uitgesteld maaien en de nesten in de 
maisvelden na het inzaaien. Al bij al een 
goed weidevogeljaar dus. 

Goed broedseizoen voor de weide-

vogels in de Lopikerwaard 
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nieuwsbericht van De Vlinder-
stichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de atalanta was de onbetwiste 
winnaar van de tuinvlindertel-
ling in 2021 (foto onder) 

 

 

de citroenvlinder werd veel ge-
teld (foto links) 
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Van 3 t/m 25 juli 2021 organiseerde De 
Vlinderstichting voor de 13e keer de 
tuinvlindertelling. Dankzij deze telling 
weet De Vlinderstichting welke vlin-
ders er in de zomer in tuinen rondvlie-
gen. Met die informatie kunnen we 
vlinders beter helpen en beschermen. 
 
Dit jaar zijn er ruim 10.000 tellingen 
gedaan. Er werden ongeveer 110.000 
vlinders geteld. De telling kwam maar 
langzaam op gang; de eerste 2 weken 
van juli waren nat en koel en veel men-
sen vroegen zich af: waar blijven de 
vlinders toch? In het voorjaar werden 
er ook al minder vlinders gezien dan de 
voorgaande jaren. Maar halverwege juli 
kwam de omslag: een ware ‘explosie’ 
van vlinders! Dat leidde tot veel en-
thousiaste tellers: ”Nog nooit zag ik zo-
veel vlinders in mijn tuin!”  

Veel vlinders, is dat goed nieuws?  
Bomvolle vlinderstruiken, overal geflad-
der, alles in bloei. Dat beeld domineer-
de de tweede helft van de tuinvlinder-
telling. “Dat leidt tot veel positieve ge-
luiden, maar 30 jaar geleden was dit 
eigenlijk heel normaal”, aldus De Vlin-
derstichting. De afgelopen 10 jaar was 
het aantal vlinders verontrustend laag. 
Met name de droogte van de afgelopen 
jaren was desastreus. Het koele natte 
voorjaar van 2021 heeft het tij een 
beetje doen keren. De rupsen hadden 
door alle regen veel te eten. En dat zien 
we in de zomer terug  in de vlinder-
stand: verschillende soorten zijn na ja-

ren eindelijk weer eens op het niveau 
van 30 jaar geleden. De citroenvlinder, 
de atalanta en de dagpauwoog bijvoor-
beeld.  
 
“Dat stemt ons positief”, zegt De Vlin-
derstichting, “al zien we dat vooral de 
niet-bedreigde vlinders het goed doen. 
Het is nog niet duidelijk hoe het gaat 
met de zeldzamere soorten die sterker 
bedreigd zijn.”  
 
Top 10 op basis van aantallen vlinders 

1. atalanta 

2. dagpauwoog 

3. klein koolwitje 

4. citroenvlinder 

5. groot koolwitje 

6. bruin zandoogje 

7. klein geaderd witje 

8. gehakkelde aurelia 

9. Distelvlinder 

10. kleine vos 

Veel vlinders tijdens laatste week 

tuinvlindertelling 
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Open Monumenten-
dag 2021 
 
thema: Mijn monument is 
jouw monument 
 
Zaterdag 11 september 
2021 te Polsbroek, start 
Dorpsplein, 10:45 uur – 
16:30 uur 
 
Feestelijke opening om 
10:45 uur  
 
Wandeltocht door histo-
risch Polsbroek, verschil-
lende locaties te bezichti-
gen. Diverse presentaties, 
zoeken in archieven, ge-
zelligheid en gratis histo-
risch boekje. Tip: instal-
leer een QR-reader op uw 
mobiel, deze geeft u de 
sleutel tot meer informa-
tie tijdens de wandel-
tocht. 
 
 
Tijdens Open Monumen-
tendag worden de be-
schreven en andere on-
derwerpen verder toege-
licht.  
 
 
 
 
Meer informatie: 
www.kunstencultuurlopik.nl
/open-monumentendag 
 

 
.  

Op 11 september 2021 is het weer 
Open Monumentendag. In Lopik wordt 
dat ieder jaar in een andere kern ge-
vierd; dit jaar is dat Polsbroek. Pols-
broek heeft een verrassend interessan-
te geschiedenis en dat wordt op deze 
dag getoond. 
 
Polsbroekse gevelsteen in Amsterdam 
In een zeventiende-eeuws pakhuis aan 
de Prinsengracht 785 te Amsterdam 
was een gevelsteen ingemetseld met 
als opschrift “Poels Broeck”. Hierop is 
een dorpsgezicht te zien met op de 
voorgrond een overtoom. Nu verwacht 
je niet dat zo’n oude gevelsteen in Am-
sterdam naar het Polsbroek verwijst dat 
thans deel uitmaakt van de gemeente 
Lopik. Maar dat is toch het geval. 
 
Het genoemde pakhuis behoorde aan 
de machtige Amsterdamse regentenfa-
milie De Graeff. In 1610 kocht Jacob 
Dircksz de Graeff de hoge heerlijkheid 
Zuid-Polsbroek van de Graaf van Aren-
berg en de heerlijkheid bleef tot halver-

wege de 19de eeuw in het bezit van de 
familie. De familie De Graeff (ook: De 
Graeff van Polsbroek) bepaalde  op het 
hoogtepunt van de Gouden eeuw, sa-
men met verwante families, honderd 
jaar lang voor een belangrijk deel het 
bestuur over de stad Amsterdam en het 
gewest Holland. Naast vrijheer van  
Zuid-Polsbroek, waren zij ook heer van 
Purmerland en Ilpendam. Op het naast-
gelegen pand Prinsengracht 783 dat 
ook aan de familie behoorde, was een 
pendant van de Polsbroekse steen te 
zien van Purmerland.  Zo liet de familie 
ook in Amsterdam zien dat zij de heer-
lijkheden Zuid-Polsbroek en Purmer-
land-Ilpendam bezaten.  
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Open Monumentendag 2021 

Thema: Mijn monument 
is jouw monument 

https://www.kunstencultuurlopik.nl/open-monumentendag/
https://www.kunstencultuurlopik.nl/open-monumentendag/
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foto boven: Magdalenabrug 
(1900-1905, Utrechts Archief) 

Onder de dam was een stenen 
heul (duiker) waardoor het wa-
ter uit de Zuid-Polsbroekse veld-
weteringen naar de Zuid-
Polsbroekse Vliet stroomde. In 
de loop der tijd is de Magda-
lenabrug hiervoor in de plaats 
gekomen. Deze werd in 1963-
1964 vervangen door een nieu-
we duiker (foto rechtsonder, 
mei 1962, Nationaal archief)  
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De gevelsteen “Poels Broeck” is tegen-
woordig,  met een aantal andere histo-
rische gevelstenen, ingemetseld in de 
zijmuur van het tuinhuis bij de Philips-
vleugel van het Rijksmuseum. 
 
Dam met overtoom 
De overtoom die zichtbaar is op de ge-
velsteen heeft daadwerkelijk bestaan 
en de gevelsteen is voor zover bekend, 
de enige afbeelding daarvan. De over-
toom lag op een dam in de voormalige 
verbinding tussen de Polsbroeker voor-
wetering en Kerkvliet. De dam moest 
ervoor zorgen dat het water in de Kerk-
vliet, wat afvoer van Lopiks bezwaarwa-
ter was, niet in aanraking kwam met 
Polsbroeks water.  
 
Een dam was in een vaarroute uiter-
aard een groot obstakel.  De overtoom 
diende ervoor om schepen vanuit de 
Kerkvliet, met vracht en al, over de dam 
naar Polsbroeks water te trekken en 
andersom, zodat de schuit daar zijn 
tocht kon vervolgen. Een overtoom be-
stond uit 2 hellingen met daarop balken 
die met vet waren ingesmeerd. Op het 
hoogste punt stond een windas (lier) 
met spaakwielen aan de buitenkant. 
Om de as zat een stevig touw waarmee 
de boot op de helling kon worden geta-
keld, zodat deze aan de andere kant 
naar beneden kon glijden.  

Een overtoom werd ook wel overhaal 
of overtocht genoemd of kortweg wind-
as. De naam ‘Overtocht’ is lokaal nog 
steeds in gebruik voor de omgeving van 
deze plek. Op de kaart van de Lopiker-
waard van Hattinga uit 1771 staat de 
overtoom aangeduid als ‘Het Wind-
haas’.  
 
De overtoom is afgebroken in 1796. 
Daarna moest de vracht die per boot 
werd aangevoerd, met kruiwagens wor-
den overgedragen van de losplek bij de 
Kerkvliet naar de losplaats in de Pols-
broeker voorwetering, om daar in een 
andere schuit verder vervoerd te wor-
den.  



 

34 

WBL Magazine april 2020, jaargang 40 - nr 124 WBL Magazine augustus 2020, jaargang 40 - nr 125 WBL Magazine secember 2020, jaargang 40 - nr 126 WBL Magazine December 2020, jaargang 40 - nr 126 WBL Magazine, Augustus 2021, jaargang 41 - nr 128 

foto en tekst Kars Veling (De Vlinder-
stichting) 
 
Het is zeker geen zeldzaamheid, maar 
toch is bijna iedereen die een kolibrie-
vlinder te zien krijgt enthousiast. Het is 
dan ook door het gedrag een bijzonde-
re vlinder en het is altijd onverwacht 
als je er een ziet. Zo is hij er en zo is hij 
ook weer verdwenen.  
 
De kolibrievlinder is een nachtvlinder, 

maar wel een die overdag vliegt en ac-
tief is. Het is een trekvlinder die jaarlijks 
in het voorjaar vanuit het zuiden van 
Europa naar ons land toe komt en zich 
hier voortplant. De nakomelingen vlie-
gen vooral in augustus en dan is de 
trefkans het grootst. Waarschijnlijk wor-
den de hier uit de pop gekomen kolibrie-
vlinders nog aangevuld met vlinders uit 
noordelijker gelegen gebieden. Heel af 
en toe zijn er meldingen van kolibrievlin-
ders die niet wegtrekken, maar in de 

winter hier blijven. Ze hebben echter 
geen winterslaap, dus als het een beetje 
echt koud wordt hier dan zullen ze het 
niet overleven. Er zijn echter ook al win-
ters geweest dat het nauwelijks vroor en 
dan kunnen ze het wel redden. Het gaat 
echter maar om heel weinig vlinders, 
deze vallen in het niet bij de duizenden 
die in april en mei vanuit het zuiden 
weer ons land bereiken. Augustus en 
september zijn uitstekende maanden om 
de kolibrievlinder te zien te krijgen.  



 

35 


