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Het is eind maart als ik dit voorwoord
schrijf. Voorjaar! We hebben de gemeenteraadsverkiezingen achter de
rug. Net als in vele andere gemeenten
in Nederland hebben ook de lokale partijen een opmars gemaakt in de Lopikerwaard. In Lopik, IJsselstein en
Montfoort deden de lokale partijen het
goed. Kijkend naar de verkiezingsprogramma's van deze clubs komen ook
veel van de belangrijkste standpunten
overeen: men wil veel woningen bouwen voor de bewoners, men wil geen
herindeling maar de zelfstandigheid
behouden, men wil geen windmolens
en/of zonneparken.
Ook dit zien we in veel andere gemeenten terug, niet alleen in de Lopikerwaard. Een herindeling is vaak geen
goedkope oplossing voor problemen in
gemeenten. Uit vele voorbeelden blijkt
in de praktijk dat de eerste 5 jaar er
eerder geld bij moet dan dat er een
besparing genoteerd kan worden. Samenwerking is dan vaak het toverwoord en wordt in veel gemeenten al
op vele terreinen toegepast. Toch blijkt
vaak dat de zaken die wel door de gemeenten moeten worden gedaan niet
tijdig worden behandeld door personeelsgebrek of gebrek aan kennis. De
oplossing lijkt dan het inhuren van duur
tijdelijk personeel, dikwijls een enorme
kostenpost voor de gemeente. Iedere
partij wil dat er woningen worden gebouwd. Maar ook daar liggen hinderlagen. Hoe bouw je woningen die betaalbaar zijn voor de “gewone man/
vrouw”? De grond is vaak van slimme
jongens en meisjes die hopen dat er op
gebouwd mag gaan worden, om zo een
goeie slag te slaan. En hoe bouw je voor
de eigen inwoners? Door de stikstofproblematiek ligt de woningbouw op
het bordje van Den Haag. Plempen we
Rijnenburg vol met huizen of gaan we
deze polder gebruiken voor de windmolens die niemand wil hebben? Kortom ook de lokale partijen hebben de
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oplossingen niet maar zij benoemen
wel de problemen.
Gelukkig zijn in de Lopikerwaard burgers die zich hebben verenigd in Klimaatneutraal IJsselstein of Duurzaam
Lopikerwaard en Duurzaam Montfoort.
Met elkaar organiseren zij mooie initiatieven om de burger te stimuleren om
de weg voorwaarts te gaan. Veel mensen sluiten zich aan en werken mee om
hun gemeente een beetje specialer te
maken. En soms gebeurt er zoiets als
een oorlog in Oekraïne. Het laat ons
zien en voelen welke verschrikkingen
en verwoesting een oorlog heeft op een
land en volk en op de rest van de wereld. Het heeft ook effect op ons eigen
leven, gas, benzine, elektra, voedingsmiddelen en allerhande andere producten worden duurder. De overweging om versneld zonnepanelen aan te
schaffen wordt wellicht nu eerder gemaakt. Misschien nu toch maar elektrisch gaan rijden? Windmolentje in de
tuin?
Jaren geleden was ik bij familie in Australië in een klein dorpje vlak bij Melbourne. Alle algemene gemeentetaken
werden uitgevoerd door burgers. De
plantsoenendienst, schilderwerk aan de
plaatselijke gymzaal, de bemensing van
de supermarkt en de personele bezetting van het zwembad. Toen vond ik
het bijzonder, nu denk ik dat het wellicht mede de oplossing kan zijn voor de
toekomst van je stad of dorp. Het dorp
waar je verbinding maakt met de wereld en die snel aan het veranderen is.

Fijne paasdagen!
Tineke Honkoop
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Van de voorzitter: Wat te doen met
vrijkomende agrarische bebouwing?
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Ons agrarisch landschap is aan verandering onderhevig, want we moeten
helaas constateren dat veel agrariërs
gaan stoppen en dat daarom agrarische gebouwen leeg komen te staan.
Uiteraard is de WBL voorstander van
een vitaal platteland en gaan we ons
bezig houden met de vraag: “wat kunnen we doen met vrij komende agrarische bebouwing?” Voor de hand ligt
de mogelijkheid te kijken naar de opties wonen en bedrijvigheid. Daarom
gaat de WBL een visie-document opstellen op dit vlak.

In artikel 9.9 valt op dat er 50 % gebouwen gesloopt dient te worden, indien
bedrijfshuisvesting gaat plaats vinden!
Zie ook het schema op de pagina hiernaast.
De gemeentes in de Lopikerwaard zijn
bezig plannen te maken voor de Omgevingswet, maar op dit terrein zien we
weinig vorderingen. Deze wet zou ingaan in juli 2022, maar is door het huidige kabinet uitgesteld tot 1 januari
2023, en mogelijk wordt de wet helemaal niet ingevoerd.

Zo zien we onder artikel 9, wonen, werken en recreëren, als toelichting bij artikel 9.1 Oogmerk:
“De regels in deze paragraaf zijn bedoeld om de kwaliteit en vitaliteit van
het landelijk gebied te behouden. Als
het voor de versterking van de ruimtelijke kwaliteit nodig is om een kostendrager te zoeken, dan is kleinschalige verstedelijking die zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving mogelijk.”

Gemeentes in de Lopikerwaard
Kijkend naar de gemeentes in de Lopikerwaard, dan bemerken we dat Lopik het meeste werk heeft gemaakt van
de agrarische verandering op het
platteland. En als we inzoomen op de
richtlijnen van de gemeente Lopik dan
zien we het volgende. “De gemeente
Lopik is van oorsprong een agrarische
gemeente. Ze bestaat uit negen kernen
en een groot landelijk gebied. Het landschap heeft al honderden jaren dezelfde
kenmerken. Toch verandert er de laatste jaren veel in het buitengebied. De
landbouw stelt nieuwe eisen aan zijn
omgeving en is ook niet langer de enige
economische drager in het gebied. Veel
boerenbedrijven houden zelfs op te bestaan en nieuwe functies hebben zich in
de vrijkomende agrarische bebouwing
gevestigd. Het is belangrijk de kwaliteiten in het buitengebied te behouden.

En bij de toelichting van artikel 9.2 Verstedelijkingsverbod landelijk gebied
lezen we: “Om de kwaliteit en vitaliteit
van het landelijk gebied te behouden,
moet een ongebreidelde uitwaaiering
van stedelijke bestemmingen hier voorkomen worden. Daarom zijn nieuwe
vormen van verstedelijking in het landelijk gebied verboden. Op dit verbod zijn
in de verordening uitzonderingen mogelijk. zoals realisatie vormen van energie,
noodzakelijke stedelijke uitbreiding.”

Agrarische sector als uitdaging
Economisch gezien ligt de grootste uitdaging in de agrarische sector. Die sector is van groot belang voor Lopik. Als
Lopik gemakkelijker kan inspelen op
veranderingen in gebruik of grootte van
boerenbedrijven, helpt dat de gehele
agrarische sector in de gemeente.
En wanneer voormalige boerenpanden
sneller een nieuwe invulling kunnen krijgen, helpt dat verwaarlozing tegen te
gaan.

Maar eerst is echter zinvol om ons op
de regelgeving te oriënteren, die door
de gemeentes en voornamelijk door de
provincie is uitgevaardigd. De provincie
baseert haar regelgeving op de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en de
Provinciale Ruimtelijke Verordening,
waarvan hier de belangrijkste artikelen
worden weergegeven.
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Dit schema is overgenomen uit de Handreiking van de
Provincie Utrecht en is te vinden op de website:
https://www.provincie-utrecht.nl/
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Al vele jaren neemt het
aantal agrarische bedrijven af en verliezen erven
en stallen hun agrarische
functie. Om verrommeling en ondermijning tegen te gaan stimuleert de
provincie sloop en herbestemming. Hiervoor zijn
verschillende instrumenten beschikbaar. Meer
weten?
Kijk dan op de website
van de Provincie Utrecht
en zoek naar
‘functieverandering agrarische bedrijven’

provincie-utrecht.nl

In het verleden werd het financieel verslag van de WBL altijd
gepresenteerd bij de algemene
ledenvergadering. Dat was
meestal in de maand november
of december. Het is nu al twee
keer is gebeurd dat de jaarvergadering door corona niet door
kon gaan. Om alle leden op de
hoogte te houden van de financiële situatie van de WBL hebben we besloten het financiële verslag in het Magazine te
plaatsen. We hebben een duidelijk positief resultaat behaald,
met name omdat een aantal
zaken door dezelfde coronamaatregelen niet door kon
gaan. Hiernaast het overzicht:
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Tot slot wil de gemeente graag landschappelijke waarden borgen, de duurzame energietransitie opnemen in haar
bestemmingsplan en cultuurhistorische
aspecten beter kunnen beschermen.
Twee uitnodigende plannen
De gemeente Lopik wil als antwoord op
de ontwikkelingen meer gaan werken
op een uitnodigende manier, in plaats
van een regulerende manier. Burgers en
ondernemers krijgen meer ruimte om
innovatieve ideeën te ontplooien. Dat
draagt bij aan de sociaaleconomische
vitaliteit. Een betere kwaliteit van de
fysieke leefomgeving is en blijft het uitgangspunt. Voor alle plannen ziet de
gemeente kansen in het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Ze werkt
daarom aan twee bestemmingsplannen:
• een plan voor de kernen (die nu nog
alle 9 een afzonderlijk bestemmingsplan hebben)
• en een plan voor het landelijk gebied.
Hier worden verschillende wijzigingsbepalingen in opgenomen van agrarisch

naar wonen of andere functies. Ook
past Lopik de VNG aanwijzing m.b.t.
zgn. bedrijfscategorieën toe. Hierin
wordt naar zwaarte van de bedrijfsactiviteit een categorie indeling van 1 t/m 3
toegepast. Lopik verwerkt deze uitgangspunten in het bestemmingsplan.
Het gehele plan heeft momenteel nog
de ontwerpfase.
Standpunt van de WBL
Al met al kunnen we constateren dat er
nog geen duidelijke en eenduidige regelgeving is op dit terrein. Om te beginnen zal duidelijk moeten zijn wat nu
precies landelijk gebied is, waar ligt de
grens en wat is dan de definitie. Zoals ik
in het begin van dit voorwoord al stelde
is het van belang dat de WBL zelf een
visie ontwikkelt, uiteraard gebaseerd
op vigerend en toekomstig beleid. Met
onze eigen visie zijn wij daarmee gesprekpartner voor de Lopikerwaard gemeenten en kunnen wij mede adviseren en sturen in de vele komende ontwikkelingen met grote impact op ons zo
fraaie landelijk gebied. U gaat hier meer
over horen en uiteraard kunt u uw eigen ideeën bij ons inbrengen.

Financieel verslag WBL over 2021
Jaartotaal van inkomsten en uitgaven 2021 WBL
Baten
donaties
extra bijdrage donateurs
subsidies gemeentes
deelname excursies
donateursdag inkomsten
boeken en publicaties
inkomsten advertenties
rente

negatief saldo

begro- resultaat Kosten
ting
6000,00 6212,50 bestuurskosten
0,00 administratiekosten
n.b.
200,00

begro- resultaat
ting
1000,00 627,70
500,00 243,11

250,00 porto

200,00

0,00

340,00 excursies
0,00 uitgaven donateurs-

200,00

498,03
0,00

dag
300,00

magazine
0,00 educatief materiaal

650,00 lezingen/voorlichting

2690,00
9190,00
6

4,19 lidmaatschappen
kosten website
uitgave publicaties
0,00 positief saldo
7456,69

6000,00 5090,80
300,00
0,00

100,00
90,00
400,00
400,00

0,00

20,00
285,58
0,00
691,47
9190,00 7456,69
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Expositie ‘Vingerafdrukken van
IJsselsteinse appels en peren’
In de jaren ‘70 begint George M. Otter
met het aanplanten van een fruitbomencollectie in IJsselstein. Die bestaat
uiteindelijk uit 1000 verschillende rassen in het openbaar groen. Inwonersinitiatief Klimaatneutraal IJsselstein (KNIJ)
start in 2017 met een inventarisatie en
heeft de fruitcollectie zichtbaar gemaakt in het Geografisch Informatie
Systeem (GIS).
IJsselstein wordt de Fruithoofdstad van
Europa genoemd. Uit studie van University of Applied Sciences Larenstein
blijkt dat de collectie uniek is. Er staan
280 rassen waarvan er nog maar 1
boom ter wereld bestaat!
KNIJ doet, in samenwerking met o.a.
Larenstein en IVN, onderzoek naar de
biodiversiteit rondom het fruit. Inmiddels zijn steeds meer mensen zich ervan bewust dat de fruitcollectie een
levend museum is, dat het waard is om
zorg voor te dragen.
Karen Bruinsma van De Viltkamer, textielkunstenares uit IJsselstein, kreeg het

idee om van dit levend museum een
textielarchief aan te leggen. Ze wil een
bijdrage leveren aan de bekendheid van
de fruitcollectie door middel van dit
kunstproject. Van alle appel- en perenbomen aan de leifruitrekken zijn bladeren
verzameld. Karen maakte er ecoprinten van op
wolvilt. Ruim 450 unieke afdrukken, net zo
uniek als je vingerafdruk.
Meer dan 75 vrijwilligers borduurden naam
en nummer van het
blad op de labels, of
hebben op een andere
manier geholpen. Een
project dat bijdraagt
aan verbondenheid en
verspreiding van het IJsselsteinse fruitverhaal.
De expositie is van 1 februari tot 1 juli
te zien in het stadhuis aan de Overtoom
in IJsselstein. Daarna gaat de expositie
reizen.

Te zien in IJsselstein: Een kunstwerk, opgedragen aan de fruitcollectie. Karen Bruinsma heeft
van alle bomen aan de leifruitrekken bladeren laten verzamelen. Met de natuurlijke tannines
in de bladeren maakte ze afdrukken op wolvilt.
Ruim 450 unieke, net zo uniek
als je vingerafdruk.

De expositie is van 1 februari
tot 1 juli te zien in het stadhuis
aan de Overtoom in IJsselstein.
Daarna in De Tuinen van Appeltern.
De locatie van het kunstwerk is
toegevoegd aan de fruitwandeling in de IVN Routes App. Een
lekker lange route voor wie dat
wil, maar ook te splitsen in
twee delen. Mooi als straks de
fruitbomen bloeien!
Zie ook: https://
www.fruitcollectieijsselstein.nl
/kunstproject-van-karenbruinsma/
en: karenbruinsma.nl/
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door Everdien M. Smeenk,
foto’s uit het vogeldagboek van
Adri de Groot.
Zie ook: www.vogeldagboek.nl

Voor mensen met een
vogelhart is de lente doorgaans
favoriet. Wellicht ook voor mensen
zonder vogelhart…. Bomen lopen uit,
hommelkoninginnen doen zich te goed
aan de eerste krokussen en aarzelend
beginnen de eerste merels en zanglijsters te zingen. Zij hebben de winter
overleefd en laten al snel op volle
kracht van zich horen. Er zijn echter
ook vogels die verre reizen maken om
onze winter te ontvluchten. In het
vroege voorjaar maakt zich van hen
een sterk verlangen meester om elders
de zomer door te brengen. Het broedseizoen kan beginnen!

lente. De tjiftjaf is moeilijk te onderscheiden van de fitis, ook een zomergast, maar gelukkig zingen beide vogels
heel verschillend. Ook het feit dat een
ontmoeting met de fitis niet zo waarschijnlijk is in de stad of het dorp, geeft
de mens houvast. De tjiftjaf kunnen wij
overal horen, voor sommige mensen (ik
durf het bijna niet op te schrijven) tot
vervelens toe…
Ook met de zwartkop (foto hierboven)
gaat het goed. Dat komt deels door de
steeds ouder wordende bomen in par-

Een van de eerstelingen die wij mogen
verwelkomen is de tjiftjaf (foto hieronder). Het is een klein vertederend vogeltje, zonder opvallende kleuren, maar
met een luid en nadrukkelijk gezongen
liedje. Evenals de grutto zingt hij zijn
eigen naam. Slechts twee tonen die hij
over ons uitstrooit, maar in zijn eenvoud een ware boodschapper van de

afbeelding boven titel:
gierzwaluw, afbeelding onderaan: tjiftjaf

ken en bossen. Zijn opgewekte klaterende liedje dat nogal abrupt eindigt, is
in het voorjaar overal te horen. Hij is
iets groter dan een tjiftjaf, beschikt
over een verenpakje in verschillende
tinten grijs en het mannetje heeft een
pikzwart kapje of petje, zoals dat in het
vogeljargon heet.
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Het vrouwtje daarentegen heeft een
roodbruin petje. Ik denk dat de naam
zwartkop voor feministen misschien
moeilijk te verteren is…
De zwartkop is nog steeds een zomergast, ook al besluiten steeds meer
zwartkoppen de winter in Nederland
door te brengen. Omdat onze winters
steeds zachter worden is dat meestal
geen verkeerde keus.

Dat komt omdat er de afgelopen jaren
meer moerassen en natte gebieden zijn
aangelegd. We kunnen hem o.a. bewonderen en beluisteren (eerst even
een bezoekje brengen aan de online
Vogelgids van de Vogelbescherming…)
in de rietkragen van de Zouweboezem
en die van de Everdinger Waarden. Hij
broedt op de grond, vaak verstopt in
het riet.

Met de roodborst zijn wij heel vertrouwd, maar dat er ook zoiets bestaat
als een blauwborst (foto op voorpagina) is misschien minder bekend.
De blauwborst is een prachtig vogeltje:
blauwe kin, keel en borst en daaronder
een wit, zwart en roestkleurig bandje.
In het blauw zit een wit sterretje. Er zijn
ook blauwborsten met een rood sterretje, maar die wonen in Noord-Europa.
Hij zit vaak parmantig met opgewipt
staartje. Als hij opvliegt is zijn zwart en
roestbruine staart te zien en heeft hij
iets van een nachtegaal. Dit vogeltje
van 13-14 cm overwintert in Spanje of
westelijk Afrika, 5000 km enkele reis!
Het gaat goed met de blauwborst en hij
staat niet meer op de Rode Lijst.

Het zien van de eerste boerenzwaluw
(foto hierboven), met zijn roestrode
keel en lange staartpennen is elk jaar
weer een feest. In april vliegen duizenden ons land binnen. Ze weten precies
waar ze moeten zijn: op exact dezelfde
broedplek als het jaar daarvoor. Duizenden klinkt bemoedigend, maar is
het niet.
De intensieve landbouw en het gebruik
van gifstoffen is de hoofdoorzaak van
hun achteruitgang. Daar word je niet
vrolijk van. Onderzoekers hebben in
2015 veertien soorten gif gevonden in
niet uitgekomen zwaluweieren! Ook de
gemiddelde leeftijd van de boerenzwaluw is gedaald van zeven/acht jaar naar
vijf.
9
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Hij weegt slechts 18 gram, overbrugt
duizenden kilometers vanuit West- en
Centraal Afrika, steekt De Sahara over
en levert dus een ongelooflijke prestatie! De toename van het aantal paardenhouders en maneges, waar de zwaluwen graag broeden, maakt weer wat
goed. Daar zijn nog open stallen en insectenrijke landjes en dat helpt als je
50.000 insecten per week moet eten….

neert een koekoek telkens 1 ei in een
door haar gekozen nest. Zo kan een
koekoek per seizoen wel 25 eieren leggen in 25 verschillende nesten! Wel is
het zo dat het vrouwtje koekoek zich
beperkt tot 1 soort. Zij legt dus niet de
ene keer haar ei in het nest van een
heggenmus en de andere keer in dat
van een kleine karekiet. Het ei dat zij
legt neemt de kleur aan van de eieren

Half april arriveert de bij iedereen bekende koekoek (foto hierboven), hoewel veel mensen hem nog nooit gezien
hebben, maar gelukkig wel gehoord,
misschien zelfs bij de Nedereindse Plas!
Het horen van de eerste koekoek zorgt
voor een heerlijk lentegevoel. Zoals
waarschijnlijk wel bekend, bouwt een
koekoek niet zijn eigen nest, maar legt
de vogel haar eieren uitsluitend in andermans nest. Dat kan o.a. een heggenmus, kleine karekiet of een graspieper
zijn. Na weken lang de omgeving zorgvuldig te hebben bestudeerd, depo-

van de gastouder. Er is geen enkele andere vogel in Europa waarvan de eieren
zoveel variatie vertonen. Zodra het koekoeksjong uit het ei is gekropen, werkt
hij de andere eieren of jongen uit het
nest en heeft dan het rijk alleen. Dat
klinkt nogal cru, maar de jongen van de
gastouder zijn kansloos, omdat de jonge koekoek wel 5x zo veel eet als bijvoorbeeld het jong van een kleine karekiet. De pleegouders voeden het koekoeksjong totdat het zelfstandig is, ook
al is het inmiddels wel 3x zo groot als
zijn pleegouders….
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Er zijn veel zomergasten in
dit overzicht onvermeld gebleven. Ga gerust op zoek
via de online vogelgids van
www.vogelbescherming.nl
naar wielewaal, zomertaling, rietzanger, visdief,
nachtegaal, geelgors en nog
vele andere….. En vergeet
niet hun vaak prachtige
liedjes te beluisteren!

Een minder bekende vogel, die evenmin de winter bij ons wil doorbrengen,
is de purperreiger (foto hierboven).
Hij is iets kleiner en slanker dan onze
blauwe reiger, de veren in zijn vleugels
hebben een prachtige paarse gloed en
over zijn roestbruine dunne hals lopen
pikzwarte lijntjes. Purperreigers zijn
kieskeuriger wat hun voedsel betreft
dan onze blauwe reigers (deze reiger
hoeft als alleseter niet weg te trekken)
en eten voornamelijk vis. Het zijn echte
moerasvogels en om ze te zien te krijgen is een uitstapje naar de Zouweboezem beslist de moeite waard! Daar bevindt zich de grootste broedkolonie van
Nederland. Dankzij de aanwezigheid
van de grote modderkruiper, een nogal
zeldzame vissoort, doen de purperreigers het daar zo goed. ’s Winters kruipt
de grote modderkruiper weg in de
modder en dan is het tijd voor de purperreigers om weer naar warmere Afrikaanse oorden af te reizen.

Bij slecht weer vliegen er geen insecten
en dan aarzelen ze niet op en neer naar
Brussel of Parijs te vliegen! De jongen
gaan dan tijdelijk in een soort
zomerslaap.
Gierzwaluwen doen alles
in de lucht: eten, slapen
en zelfs paren! Komen ze
op de grond terecht dan zijn ze
ten dode opgeschreven. Boven
steden en dorpen zijn ze, vooral bij
mooi weer, goed zichtbaar en vooral
ook hoorbaar.

De meest fascinerende zomergast vind
ik de gierzwaluw (foto hiernaast). Ondanks zijn naam hoort hij niet bij de
zwaluwen. Ze arriveren rondom Koningsdag en beginnen in juli/augustus
al weer aan hun vlucht naar zuidelijk
Afrika, 5000 tot 7000 km! Hoog in de
lucht zien ze eruit als sikkels of ankertjes. Ze broeden in gebouwen, onder
dakpannen, in een gat in de muur etc.
De ouders eten uitsluitend insecten en
verzamelen deze voor hun jongen in
hun keelzak.
11
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Duurzaam Lopikerwaard
neemt initiatief voedselbos

door Marijke Salters
(Duurzaam Lopikerwaard,
i.s.m. Karin de Vries)

Een polderbos?
Als klein Haags meisje kwam ik bij een
boer die alleen pootaardappelen teelde. Pootaardappelen, dus niet een
aardappel voor consumptie, maar voor
andere agrariërs. Hij was vaak druk met
het bepalen waar en wanneer hij weer
pootaardappelen kon zetten, want de
grond kon het niet altijd aan. Ik kon er
toen met mijn hoofd niet bij.
In 1991, ik was 29, kwam ik hier in deze
mooie polder wonen. Weer verbazing:
natuurlijk waren hier koeien en gaven
ze melk, maar niet voor de inwoners
van Lopik. Mijn lieve buurvrouw Leny
zei wel: “Als je eens zonder melk komt
te zitten, laat het dan even weten? Dan
kun je een emmertje bij mij komen halen.” Toch ben ik altijd gewoon naar de
supermarkt gegaan voor mijn melk.
In Lopik werden in dat jaar een aantal
mooie boomgaarden verkocht. Daarvoor in de plaats is nieuwbouw gekomen. Een enkele fruitboom bleef staan.
Weer verbazing, nu over het verdwijnen van die prachtige boomgaarden.
Deze ervaringen hebben mijn ogen
voor de natuur geopend. Inmiddels zijn
het verdwijnen van de lokale natuur,
het uitsterven van insecten en de gevolgen daarvan voor de hele keten volop
in de aandacht. Het roer moet om, om
de biodiversiteit te redden. De keten
van producent/boer naar eindconsument moet weer korter worden. Wij
zijn daar bij Duurzaam Lopikerwaard
volop mee bezig.

Met Agroforestry combineren agrariërs
het beheer van bomen met landbouw
of veeteelt. Een voorbeeld hiervan is de
teelt van energiegewassen, zoals wilg
of olifantsgras. Ook kijkt de sector hoe
een agrariër geld kan verdienen met
Agroforestry. Agrariërs planten bijvoorbeeld bomen en struiken, waarmee ze
noten en fruit produceren. Deze percelen gebruiken ze tegelijk ook voor hun
vee.

Agroforestry-pilots (bron RVO)
Op dit moment stimuleert het rijk meer
duurzaamheid. Biodiversiteit is belangrijk en we willen de consumptie en de
productie van voedsel ook weer dichter
bij elkaar brengen. Er zijn meerdere
pilots geweest, die gefinancierd zijn
door RVO. Deze ontwikkeling heet
agroforestry. Jawel, agrarische bosbouw!

Voedselbos Lopik
Als lid van Duurzaam Lopikerwaard ben
ik samen met een aantal vrijwilligers
initiatiefnemer van het Lopikse voedselbos. In/bij ons dorp willen wij met een
groep vrijwilligers een voedselbos inrichten. Dit voedselbos, dat op kleine
schaal de waarden vertegenwoordigt
van agroforestry, kan voor onze
agrariërs een proeftuin zijn.
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Door de pilots leerde de sector over het
voordeel van meer bomen op het agrarische bedrijf. En hoe agrariërs dit kunnen combineren met hun werk.
Agroforestry gaat goed samen met
kringlooplandbouw. Hierbij zorgt de
agrariër dat grondstoffen en eindproducten gebruikt worden met zo min
mogelijk verliezen. Agrariërs kunnen
ook de bedrijfsvoering met Agroforestry verbreden. Zo speelt de sector
in op het veranderende beleid en op
kansen binnen het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het
GLB moedigt vergroening aan. Met
Agroforestry kan de sector meerdere
doelen tegelijk halen.
Door meer bomen te planten kan de
agrariër:
• de biodiversiteit verhogen;
• koolstof en water opslaan;
• het dierenwelzijn verhogen door schaduwplekken te maken;
• de bedrijfsvoering verbreden en zo
klaarmaken voor de toekomst.
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Op kleine schaal willen we zien wat de
poldergrond ons kan bieden aan biodiversiteit door hoogstam fruit, 'vergeten'
gewassen en bomen, heesters en eetbare gewassen aan te planten. We willen beproeven wat het kan betekenen
voor de grond- en de luchtkwaliteit.
Een voedselbos kan voor iedereen toegankelijk zijn, maar dat hoeft niet. We
kunnen samen leren van de gewassen
en het gebruik.
De voedselbossen gaan over het algemeen uit van 7 lagen gewassen; zie de
afbeelding onderaan deze pagina. Denk
aan verschillende lagen noten- en fruitbomen zoals tamme kastanjes, walnoten, hartnoten en appel-, peer- en kersenbomen. Hieronder kunnen weer
noten- en fruitstruiken staan zoals hazel- en lambertsnoten, frambozen, bosbessen, rode- en zwarte bessen etc.
Daarbij kunnen er eetbare klimmers in
de bomen groeien, denk aan Japanse
wijnbes, braam, boysenbes of zelfs Siberische kiwi. Daaronder of in open
plekken in het bos kunnen groentes,
bloemen en kruiden groeien als kruizemunt, daslook etc. En laten we niet de
knolgewassen vergeten als aardperen
en yacon. En als laatste zijn er nog de
bodemkruipers zoals aardbeien en vele
leden uit de pompoenfamilie die over
de bodem kunnen kruipen.
Er zijn veel initiatieven voor voedselbossen in Nederland, elk op zijn eigen
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wijze. Vaak worden de gewassen gecombineerd met dieren, bijvoorbeeld
kippen en bijenkorven. Die laatste leveren behalve bestuiving ook honing op.
Waarom dit initiatief?
Onze (klein)kinderen kunnen leren genieten van de pluk, van de oogst in je
eigen omgeving en wat het betekent
meer in de natuur te zijn. Agrariërs kunnen meedenken en de ervaringen meepikken. Het toerisme kan lokale producten kopen of ervan genieten in onze
eetgelegenheden. Het idee is immers
dat wat geoogst wordt lokaal afgezet
kan worden. Sommige geoogste gewassen zullen wennen zijn, ook voor de
consument. Een aantal eetbare voedselbosgewassen is nu niet in onze keuken te vinden, zoals aardperen en wijnbessen. Maar ook dat is een mooie uitdaging, om iedereen daarmee kennis te
laten maken.

Voor mij als Haagse stadse is het een
hele switch, maar zo wordt mijn stadse
ik nog eens uitgedaagd om te compenseren voor mijn ondoordachte consumptiegedrag.
En hoe mooi wordt het straks als er
weer meer vogels, insecten en kleine
dieren in de natuur zijn. En dat ons
bordje vol ligt met lokaal geproduceerde, (h)eerlijke groente en fruit.
Dat wordt genieten!
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Perceel gezocht
Ons voedselbos-initiatief
zoekt een agrariër, die interesse heeft in deze ontwikkeling en ons bos als proeftuin
wil zien voor de ontwikkeling
van zijn bedrijf. Dan krijgen
we een win-win situatie. Onze vrijwilligers kunnen voor
de subsidie-aanvragen etc.
zorgen. De gemeente zal
binnen haar mogelijkheden
meehelpen. Wij zoeken een
perceel van 2 tot 5 hectare
om het voedselbos op te
zetten. Als iemand interesse
heeft, dan kan in overleg met
de Projectgroep Voedselbos
Lopik gekeken worden naar
verschillende mogelijkheden.
Zoals wel/niet openbaar toegankelijk, pachten of kopen,
oogst aan winkels/
deelnemers/
eetgelegenheden. Er bestaan
veel businesscasemodellen,
die we kunnen gebruiken.
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door Piet de Graaf

foto rechtsonder: Huis te Vliet
voor restauratie
foto boven volgende pagina:
Huis Ter Vliet na restauratie
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Huis te Vliet te Lopikerkapel
weer bewoond
Over Huis te Vliet zijn in het verleden
al verschillende artikelen verschenen
in WBL. In nummer 98 van februari
2011 is aandacht besteed aan de
bouwhistorie van Huis te Vliet en in
nummer 114 van 2016 is een artikel
verschenen met de titel “wonen in een
kasteel met vijf levens”. Dit artikel
geeft een overzicht van de staat van
verbouwing en bewoning in het jaar
2022.

Aan de linkerzijde staan vier huizen en
aan de rechterzijde zijn het er vijf.
De restauratie was een megaklus. Het
dak is geheel vernieuwd, maar met name ook in de gewelven is veel werk verricht om de constructie sterk te maken.
Bij een eerdere verbouwing is de helft
van het zgn. tongewelf verwijderd om
garageruimte te creëren. Dit heeft de
constructie aangetast en daarvoor
moest een oplossing gevonden worden.

De oorsprong van Huis te Vliet dateert
van ergens in de 13e eeuw, mogelijk
zelfs nog eerder. Het huis wordt voor
het eerst genoemd in 1375. Oorspronkelijk was de ingang aan de noordzijde
middels een ophaalbrug. Er lag ook een
slotgracht rondom het pand. Bij latere
verbouwingen is de ingang verhuisd
naar de zuidzijde. Van de toen gebouwde donjon (een verdedigingstoren) is
tegenwoordig alleen het fundament
over. In wat nu de gemeenschappelijke
ruimte is, zijn muren terug te vinden
van anderhalf tot twee meter dik. In de
loop van de jaren is het pand veelvuldig
verbouwd; van verdedigingswerk tot
buitenhuis in de 18e en 19e eeuw. Vanaf
het begin van de 20e eeuw is er sprake
van verval van het gebouw. Er verdwijnt zelfs een volledig verdieping en
het pand is dan in gebruik als opslagplaats. Van de oorspronkelijke grandeur
is op dat moment niet veel meer over.

Het hele gebouw is grondig onder handen genomen en er is bv. een prachtige
toren geplaatst. Deze heeft een mooie
wenteltrap. De toren is onderaan vierkant en bovenin wordt het achthoekig.
Op dit moment wordt de laatste hand
gelegd aan de restauratie en wordt de
wenteltrap verder gerestaureerd en
voorzien van nieuw stucwerk en een
marmerlook.

Vanaf het begin van deze eeuw is er
sprake van renovatie. Er wordt een subsidie verstrekt en er worden plannen
gemaakt voor de volledige renovatie
waarbij het pand een woonbestemming
krijgt. Om dit allemaal mogelijk te maken zijn aan beide zijden van het gebouw woningen gebouwd die passen
bij de stijl van het Huis te Vliet; traditionele bouw met hoge deuren waardoor
het enigszins de indruk wekt dat het de
stallen zijn behorend bij het huis.
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Huis te Vliet is inmiddels bewoond. Op
de begane grond is een appartement
gemaakt dat aan de achterkant royaal is
uitgebouwd; een stukje nieuwbouw
aan een historisch pand. In dit appartement is bv. nog een oude keuken en
een poepdoos aanwezig; oude elementen die geïntegreerd worden in het
moderne appartement.
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Het appartement heeft aan de achterzijde een eigen tuin. Op de eerste verdieping waren twee appartementen
gepland, maar deze zijn samengevoegd
tot 1 groot appartement. Hierin zijn tal
van oude elementen terug te vinden; er
is met veel vakmanschap gewerkt aan
het herstellen van plafonds, lambriseringen en kasten. Dit appartement
heeft een groot terras, gesitueerd op
de uitbouw van het appartement op de
begane grond.
Op de bovenste verdieping zijn twee
appartementen gemaakt; links een kleiner appartement (een derde) en rechts
een groter appartement (twee derde).
Deze appartementen bevinden zich
onder het geheel vernieuwde dak en
hebben een interne hoogte van 6 meter
met een vide. In deze appartementen
zijn minder oude elementen terug te
vinden. Vrijwel alles is nieuw op enkele
oude deuren en inbouwkasten na. Beide appartementen beschikken over een
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eigen tuin aan de rechter zijkant van
het huis.
Onder in het huis bevindt zich een gemeenschappelijke ruimte die vloerverwarming heeft en een prachtig deel van
het tongewelf laat zien. Aan de oostkant bevindt zich ook nog een oude
poepdoos(gemak) en de oorspronkelijke put. De dikke muren zijn dus nog
deels in stand; er bevindt zich echter
ook een muur die oorspronkelijk 2,5
meter dik was, maar waar in het verleden een meter van afgebikt is. Dit is in
de huidige ruimte zichtbaar gemaakt
door met oude kloostermoppen in de
vloer aan te geven hoe dik de muur ooit
geweest is.
Het huis is dus volledig gemoderniseerd
voor zover dat mogelijk is met een dergelijk oud pand. Er is een lift geplaatst
om de appartementen naast de wenteltrap ook toegankelijk te maken voor
minder validen.
15
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foto rechts: binnenkant nieuwe
torentje

foto onder: achterkant huis met
nieuwe aanbouw
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Ook de omgeving ondergaat een metamorfose. De nieuwe huizen aan de zijkanten zijn natuurlijk mede beeldbepalend en er worden meer woningen in
de omgeving bijgebouwd. De oprit naar
het huis is opnieuw bestraat en is er
een ruim parkeerterrein aangelegd.
Deze terreinen behoren bij het Huis te
Vliet en de aanpalende woningen
(eigen terrein).

Huis te Vliet heeft in de loop van de
eeuwen veel verbouwingen gekend en
erg veel bewoners gehad. Met de huidige restauratie staat er weer een huis
waar voor lange tijd gewoond kan worden. De huidige bewoners voelen zich
vereerd dat ze in dit mooie pand mogen wonen. We zijn nog op zoek naar
oude verhalen over het huis. In een
eerdere oproep stond helaas een verkeerd emailadres; het juiste adres is
pietdegraaf14@gmail.com. Heb je dus
een “mooi” verhaal of bijzondere herinneringen; laat het ons weten.

door Aagt de Ruijter de Wildt

Vrijdag 18 maart werd
de Duurzaamheidsprijs 2022 in
Montfoort uitgereikt.
Het thema was
‘Minder Verspillen’.

En de winnaar is ………….
BELO Groep
“Deze jurk” en ze tilde even de zoom
op “is gemaakt van petflessen.”
Geertrui Verbraak, de voorzitter van
het platform Duurzaam Montfoort en
Linschoten had meteen de aandacht
van haar publiek. Een verwonderd
‘ach’ ging als geroezemoes door de
ontvangstruimte van het Beloken Land
en Geertrui draaide nog even rond om
te laten zien hoe luchtig en frivool het
kledingstuk was. Niet voor niets had ze
deze jurk uitgekozen. Die vrijdag 18
maart was het De Dag van het Recyclen en dus ook de dag waarop de winnaar van de duurzaamheidsprijs 2022
bekend gemaakt zou worden.
Minder verspillen
Een half jaar daarvoor was een oproep
gedaan aan alle inwoners van de
16
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gemeente Montfoort om bedrijven die
het thema Minder Verspillen vorm gaven, aan te melden voor deze prijs. Een
deskundige jury waarin onder meer de
klimaatburgemeester, de wethouder
duurzaamheid en een bestuurslid van
het platform zitting hadden, kwam met
acht genomineerden. En deze waren
met een aantal vrijwilligers, de pers en
mensen van de gemeente uitgenodigd
in de verbouwde hooiberg van Het Beloken Land voor de feestelijke bijeenkomst.
Bedenker Wim van Seeters
De acht genomineerden werden naar
voren geroepen. En wat opviel was: er
stonden alleen maar mannen! Geertrui
gaf een korte uitleg over het ontstaan
van deze prijs en prees Montfoortenaar
Wim van Seeters, die aan de wieg van
het hele duurzaamheidsgebeuren stond
en de prijs bedacht had. Vervolgens
werd aan elke genomineerde gevraagd
een korte toelichtingen te geven op het
ontstaan van het idee.

WBL Magazine, April 2022, jaargang 42 - nr 130

zijn plattelandswinkel alle groenten en
fruit zonder plastic verkoopt en zich zo
sterk maakt voor afvalvrije vitamines.
Wethouder Yolan Koster sprak namens
de jury de genomineerden toe. “Het
was een ontdekkingsreis voor ons, zoveel duurzame maakindustrie die we
hier in de gemeente hebben gezien.
Toch waren we het in de jury volledig
met elkaar eens dat er één bedrijf is dat
eruit springt. Hier wordt naar de verre
toekomst gekeken en wordt over de
volle breedte ingezet op minder verspillen. En die winnaar is …… de Belogroep
uit Linschoten.

Duurzaam Montfoort is
hét duurzaamheidsplatform voor Montfoort
en Linschoten. Ons doel is
een gezonde leefomgeving, nu en later. Daarom
werken we met inwoners,
gemeente, bedrijven en
organisaties samen aan
een duurzame gemeente.
Ontdek wat Duurzaam
Montfoort jou te bieden
heeft tijdens een van onze activiteiten of neem
contact met ons op.

We hoorden hoe AR Montfoort accu’s
van e-bikes een tweede leven gaf, dat
de Belogroep uit Linschoten productielijnen maakt om oude matrassen en
meubels tot herbruikbare onderdelen
uit elkaar te halen, dat Yuverta, het
vroegere Wellant College, de leerlingen
leert hoe met organische reststromen
en gist meststoffen gemaakt kunnen
worden.
En dan Cheapassbikes waar jongeren
met een afstand tot de arbeidsmarkt
oude fietsen opknappen voor een
tweede leven en MoreThanHip dat in
de sloppenwijken van Colombia jonge
ondernemers van oud materiaal mooie
tassen laat maken die hier verkocht
worden.

Ook stond Daiwa House Europe Jan
Snel op de lijst, een modulair bouwbedrijf dat uitgaat van standaard segmenten waarbij van oud weer nieuw gemaakt wordt. De SWOM was er met
een uitleg over het Repair Café en de
Bookspot en tenslotte Vlooswijk die in

Samenwerken voor
een gezonde leefomgeving

Ietwat verlegen hield Arie Belo de door
kunstenares Carolien Hoogstrate ontworpen trofee omhoog. “Het is al bijzonder dat van materiaal dat niet te
recyclen is, toch iets gemaakt kon worden” grijnsde hij voldaan. “Deze prijs is
daardoor heel bijzonder.”
En hij keek nog eens goed naar het
‘mannetje’ dat uit merkwaardige waardeloze onderdelen tot kunstwerk was
verheven. Voor alle andere genomineerden was er een oorkonde. En zo
kan het Platform Duurzaam Montfoort
en Linschoten trots zijn op dit evenement dat elk jaar groter en bekender
zal worden.
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De Vlinderstichting (Kars Veling)
afbeeldingen van boven naar
beneden: citroenvlinder, gehakkelde aurelia, kleine vos en dagpauwoog
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Voorjaarsvlinders
In het voorjaar ontwaken vlinders uit
hun winterslaap en genieten van de
eerste zon. Vlinders gebruiken de zonnestralen om op temperatuur te komen. Ze vliegen letterlijk op zonneenergie. Ook de vlinders die als pop
overwinteren, komen nu langzaam
tevoorschijn.
Popoverwinteraars vliegen: vlinderseizoen is nu echt begonnen
Al op de eerste zonnige dagen in januari en februari worden er jaarlijks wel
vlinders gezien. Dat gaat vaak om de
hier overwinterende vlinders, die ontwaken uit hun winterslaap en in het
zonnetje actief kunnen worden. Maar
de afgelopen dagen is het vlinderseizoen echt begonnen, nu ook de
popoverwinteraars tevoorschijn komen.
Vlinderoverwinteraars
Hoewel de temperatuur nog niet vaak
hoog is, worden er toch veel vlinders
gemeld. Dit komt vooral omdat het
droog en zonnig is. Vlinders gebruiken
de zonnestralen om op temperatuur te
komen. Ze vliegen letterlijk op zonneenergie.

Zonnecollectoren
De beste lichaamstemperatuur voor
vlinders is zo’n dertig graden want het
zijn ‘koudbloedige’ dieren. Ze kunnen
niet zichzelf op de juiste temperatuur
brengen en houden, maar moeten daar
warmte van buiten voor gebruiken.
Door hun vleugels als zonnecollectoren
te gebruiken en die warmte efficiënt
naar hun lijfje te brengen, kunnen ze
binnen een paar minuten zonnen dertig
graden zijn en dus vliegen. Op bewolkte
dagen zie je dan ook maar weinig vlinders, of de temperatuur moet echt flink
boven de twintig graden zijn.
Klimaatverandering
De eerstelingen zijn vaak de vlinderoverwinteraars. Die zijn al ‘klaar’ en
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hoeven alleen maar te ontwaken uit
hun winterslaap. Het gaat hier om citroenvlinder, dagpauwoog, kleine vos
en gehakkelde aurelia als algemene
soorten en de zeldzamere grote vos en
rouwmantel. De laatste tijd is ook de
atalanta hier in de winter. Normaal gesproken trekt deze vlinder naar ZuidEuropa om te overwinteren. Maar door
klimaatverandering blijven ze ook
steeds vaker in Nederland.
Bij strenge vorst zullen vele daarvan het
niet overleven. Maar door de zachte
winter van dit jaar, vliegen ze alweer
volop.
Overwinteren als pop
De afgelopen week zien we, naast de
vlinderoverwinteraars, ook veel meldingen van de soorten die in de winter pop
zijn. Dat gaat bijvoorbeeld om de koolwitjes: groot koolwitje, klein koolwitje, klein geaderd witje en de laatste
jaren ook de nieuwkomer scheefbloemwitje. Al deze soorten zijn al gezien deze week (redactie:22 maart). Ook
het oranjetipje (foto hieronder) hoort
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bij de witjes en ook deze popoverwinteraar is al gemeld. Met de komst van het
oranjetipje wordt het vlinderseizoen
echt afgetrapt. Deze is te vergelijken
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met de boerenzwaluw bij de vogelaars:
als die er is begint het echte voorjaar.
Naast de witjes
Het bont zandoogje (foto hiernaast) was enkele tientallen jaren geleden een echte bosvlinder, maar de laatste tijd is deze vlinder ook op allerlei
andere plekken te zien en komt hij ook
veel voor in tuinen. De eerste bont
zandoogjes zijn al uit de pop gekomen
en zijn verspreid door het hele land te
vinden. Ook het boomblauwtje kunt u
in stad of dorp en ook in uw tuin te zien
krijgen. De vrouwtjes zijn prachtig
blauw van boven, met een donkere
vleugelpunt. De mannetjes zijn helemaal felblauw van boven. Een blauwtje
nu in de tuin is zeker een boomblauwtje, want de andere blauwtjes verschijnen pas later in het jaar.

kleine vos (boven) en atalanta

Gratis boekje

‘Tuinieren voor vlinders’
De Vlinderstichting heeft samen met
tv-tuinman Lodewijk Hoekstra een
boekje gemaakt: Tuinieren voor vlinders. Vol wetenswaardigheden over
vlinders. Wat hebben ze nodig, welke
soorten ziet u in de tuin? Met praktische tips voor het inrichten van uw
tuin voor vlinders.
Een natuurvriendelijke tuin vraagt niet
meer of minder onderhoud dan een
‘gewone’ tuin. Wel is het zo dat onderhoud meer gespreid in het jaar plaatsvindt: ‘grote’ onderhoudsbeurten in
voor- en najaar zijn niet meer nodig.
Schoffelen is geen goed idee: door de
grond om te woelen gaan onkruiden
juist kiemen. Ook jaarlijks bemesten is
geen noodzakelijkheid: kijk welke planten het echt nodig hebben en geef alleen deze wat extra voedsel.

De top 5 van De Vlinderstichting:
1. Winterheide
2. Sneeuwbal (Viburnum)
3. Wilde hyacint (Hyacinthoides nonscripta)
4. Judaspenning
5. Pinksterbloem

Deze planten bloeien vroeg in het jaar
en bieden nectar voor vlinders en bijen.
Maar natuurlijk zijn er zijn veel meer
mogelijkheden! Vraag uw tuincentrum
of lokale kweker om advies. Let erop
dat u kiest voor biologische planten, die
vrij zijn van pesticiden.

Top 5 Lentebloeiers
Help vlinders en bijen en breng kleur in
de tuin, op het balkon of op het terras.
Zet planten neer die lang bloeien en
veel nectar geven.
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Het gratis boekje is aan te
vragen via de website van
De Vlinderstichting:

www.vlinderstichting.nl
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Huisdieren, onze moderne
slaven?

door Wim van der Putten,
dierenarts en bestuurslid WBL

Door mijn beroep ben ik bijna 50 jaar
intens betrokken geweest bij hoe wij
omgaan met onze “gedomesticeerde”
huisdieren. Van de oorspronkelijke
biologische regelgeving is niet veel
meer over gebleven. Aangespoord tot
financieel gewin en het strelen van
onze verlangens en genoegdoening
spelen daarin een belangrijke rol.
De uitoefening van de diergeneeskunde
was en is daar nog steeds intensief bij
betrokken. Als dierenarts ben je een
onderdeel van dit spektakel en draai je
daar volop in mee. Als dienstverlener
word je al snel meegezogen in dit maatschappelijke proces van efficiënter en
sneller en worden prestaties en kengetallen tot achter de komma geëvalueerd. Economische modellen waarbij
overleven afhangt van meer resultaat
en grootschaligheid worden verheerlijkt
en als excuus gehanteerd. De slaventijd
hebben we onder hoge druk
achter ons gelaten en de
rechteloze arbeidersklasse
heeft zich ook weten te verenigen, tenminste hier om
ons heen. We hebben ons nu
dan maar gestort op de aan
ons onderworpen dieren,
wiens rechten hooguit door
een versplinterde dierenpartij worden behartigd.
Die door ons gedomesticeerde dieren waren misschien
ooit gerespecteerde wezens
omdat we er ook min of
meer afhankelijk van waren.
Zoals het plantenrijk voor
het leven van de mens onmisbaar is, zo is dat ook van
dieren om ons heen. Dieren
op de boerderij moeten
vooral presteren, de gezelschapsdieren een lieflijke en
vriendelijke uitstraling heb20

ben en aaibaar zijn op het door ons gewenste moment.
Bij de gezelschapsdieren berust de uitoefening van de diergeneeskunde vandaag vooral op het proberen recht te
breien van al die uitwassen die het gevolg zijn van onze waanzinnige fokkerij:
vooral geïnitieerd door allerlei ’kennel
clubs’. Van de oorspronkelijke huishond
is dan ook niet zoveel meer over en
men heeft door selectie en inteelt deze
weten om te vormen tot een biologisch
spectrum dat grenst aan het onmogelijke en onbegrijpelijke. Het kleinste ras,
de Chihuahua weegt net een kilo, het
grootste ras zoals de Engelse Mastiff
wel 125 kg. Stel dat er in de toekomst
mensen komen van 10 kg en van
1000kg. Bij bepaalde werkzaamheden
zou het handig kunnen zijn maar iedereen voelt aan dat dit op een fiasco zou
gaan uitdraaien.
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En dit is dan ook bij de gezelschapsdieren het grote onoplosbare probleem
geworden. Alle onderdelen van een
lichaam zijn niet op een zulk een grote
speelruimte berekend.
De hond is dan ook de zoogdiersoort
met de grootste uiterlijke variatie en
zijn er ondertussen wel 400 verschillende rassen geschapen.
Hartproblemen.
Past het hondenhart nog wel in zulk
een mini borstkasje? Het is niet verwonderlijk dat het vervormd moet gaan
worden om daar haar plekje in te kunnen vinden en dan ook nog te kunnen
pompen, want het hart is er niet alleen
om het bloed op te warmen, zoals men
heel lang heeft dacht. Gevolg van dat
gewring in die kleine ruimte is dat de
kleppen gaan vervormen en op den
duur niet goed meer sluiten, vervolgens
gaan lekken en dat dan een gedeelte
van het bloed achteruit gaat in plaats
van vooruit. Bijna al die kleine rassen
hebben daar dan ook last van en sommige rassen, zoals de De Cavalier King
Charles-spaniëls maar ook die Chihuahua staan erom bekend dat zij bijna
allemaal hartproblemen krijgen: Myxomateuze Klepdegeneratie.
Zoals dat dan ook voor de hand ligt is,
hebben die enorm grote honden weer
het tegenovergestelde probleem: het
hart past wel ruimschoots in de borstkas maar is op den duur helaas niet in
staat om met dat relatief te kleine volume het bloed in dat veel te grote lijf
goed rond te pompen. Het gaat uitlebberen en vaak onverwacht veel te
vroeg stoppen met kloppen: Dilatieve
Cardiomyopathie. Een hoge leeftijd zit
er voor deze honden dan ook vaak niet
in. Ladingen aan hartpillen en plaspillen
moeten dat getob proberen recht te

breien.
Die zo geliefde Cavalier King CharlesSpaniël is wel erg ruim bedeeld met
allerlei aangeboren aandoeningen. Lang
geleden kwam er bij mij een op het
spreekuur met de klacht van plotseling
gillen van de pijn. Ik kon geen afwijking
vinden maar later bleek deze klacht
veel bij dergelijke rassen voor te komen, veroorzaakt door de afwijkende
bouw van hun schedel. Zoals het hart
niet in dat kleine borstkasje past, zo is
dat ook met de hersens in dat te kleine
bolvormige schedeltje (Syringmyelia) en
is er zelfs een operatie voor bedacht
om er wat meer ruimte te maken. Daarnaast moet dit hondje ook nog door het
leven met oogklachten vanwege de wel
lieve maar erg grote ogen, waardoor
deze neigen tot indrogen.
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de grijze wolf, de voorvader van
de hond
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Gelukkig hoeft zij geen kilometers te
lopen want ook de bouw van haar
pootjes en gewrichten laat te wensen
over. Met het grootste gemak vliegt er
een knieschijf af ( patellaluxatie) of
krijgt zij last van heupdysplasie.
Het beenwerk is helaas bij heel veel
honden een groot probleem. De pootjes zijn te krom en scheef bij die kleine
rassen, het lichaam te zwaar en de
groeisnelheid te hoog bij de grote rassen. Een waslijst aan prachtige Latijnse
namen is voor al deze aangeboren afwijkingen bedacht en een keur aan klinieken met orthopeden om deze allemaal weer te verbouwen.
Maar het grootste probleem bij onze
veredelde huishond en kat is het vóórkomen van kanker, heel divers, in alle
onderdelen van het lichaam en vaak
zeer kwaadaardig. De helft van de rashonden boven de 10 jaar lijdt aan een
of andere vorm van kanker, waarvan de
meeste niet bevredigend te behandelen zijn, ook al hebben chemotherapie
en bestraling naast al die gespecialiseerde operatietechnieken hun intrede
gedaan. Naast die enorme selectie is er
te weinig beweging en overgewicht.
Ook zal daar de eenzijdige brokkenvoeding vast ook een belangrijke rol in spelen. Elke dag weer die kleurloze schep
brokken met daarin veel goedkoop kippen- en varkensvlees. Een verse placenta van een koe op de boerderij lijkt me
veel gezonder dan vlees van dieren die
nooit zonlicht hebben gezien, amper
hebben bewogen en hun gehele bestaan in hun eigen ontlasting hebben
doorgebracht. Bij de grote planteneters, zoals koe en paard heb ik nooit
kanker gezien terwijl daar toch ook veel
inteelt bij voorkomt. Er zijn stieren zoals Sunny Boy, die d.m.v. kunstmatige
inseminatie wel een miljoen nakomelingen hebben voortgebracht omdat zijn
dochters heel veel melk produceerden.
Aanvankelijk was het fokken van gespecialiseerde honden een doelgerichte en
geslaagde ontwikkeling. Jachthonden,
waar de mens in het verleden van
afhankelijk was omdat die het wild opzochten en ook het aangeschoten wild
dat op een onvindbare plek was neer22

gestort, wisten terug te vinden en brengen. Zelfs werden er jachthonden gefokt met zulke korte pootjes en vooral
veel moed dat ze met gemak het hol
van een vos durfden binnen te dringen
en in staat waren om deze aan te vallen
(Terriërs).
Windhonden die snelheden tot wel 70
km per uur konden bereiken, werden
gebruikt voor de lange jacht in de tijd
dat er nog geen jachtgeweren waren.
Vooral hazen en konijnen waren tegen
deze snelheid niet opgewassen. Nu
worden ze nog ingezet voor windhondenrennen als vermaak voor de mens.
Een keur van de meest diverse jachthonden is in die tijd door de adel gefokt
omdat de jacht alleen aan hen was
voorbehouden!
Diverse grote erfhonden werden ontworpen in de tijd van niet af te sluiten
boerderijen. Ze hielden 24 uur per dag
alles in de gaten en wisten vaak haarzuiver wie wel en niet bedreigd moest
worden. Zijn kleinere variant en het
onverwoestbare boerenhondje hielden
het erf ratten- en de weilanden mollenvrij en scharrelden zo hun kostje bij elkaar.
Ook was er behoefte aan honden die
het vee konden drijven naar gewenste
plekken en ook beschermen tegen hongerige wolven en Coyotes, maar ook
tegen de toen nog voorkomende veediefstal. Een zeer geslaagde ontwikkeling - met name Border collies zijn daar
bijzonder knap in – is dat ze in staat zijn
om met z’n tweeën zo maar 100 schapen te beschermen tegen wolven en ze
daarbij ook nog in een veilige omgeving
weten te brengen. De sterkere Vlaamse
Koehond (Bouvier) deed en doet dit
met koeien.
Steeds meer maken we ook gebruik van
het ongeëvenaarde, fantastische reukvermogen van de hond, 10.000 maal
sterker dan van de mens, om al die ongewenste drugs op vlieghavens, schepen en andere plaatsen op te sporen.
Ook dankzij zijn trouw aan de mens,
reuk, gezicht en gehoor werd de hond
ingezet als blindengeleidehond.
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Door de nauwe relatie van vooral de
hond en in mindere mate de kat heeft
de mens al deze unieke eigenschappen
verder ontwikkeld en ze hebben veel
bijgedragen aan de leefomstandigheden van de mens. Helaas waren zij ook
niet in staat om aan al die soms bizarre
wensen te voldoen.
Door het erfelijk materiaal van de hond,
opgebouwd uit 25.000 genen, evenveel
als de mens, is deze in staat gebleken
om zich zo enorm divers te kunnen ontwikkelen en gedurende lange tijd te
blijven voldoen aan al diverse wensen
van de mens. Daardoor werd hij evenals de koe een onmisbaar maatje voor
de mensheid.
Mutaties, een begrip dat sinds corona
bij iedereen voor in de mond ligt, zijn
een belangrijke basis geweest voor die
enorme diversiteit binnen dat hondenrijk. Elke mutatie in het erfelijk materiaal kan dodelijk zijn, maar kan ook
soms heel nieuwe eigenschappen opleveren die weer in het voordeel zijn.
Dat er constant mutaties optreden is de
meest normale zaak in de natuur en
zorgt voor bijna oneindig veel nieuwe
mogelijkheden. Die 25.000 genen van
de hond zijn opgebouwd uit 2,4 miljard
‘letters’. Om die kunnen uitschrijven
wordt het boek wel 150 meter dik, hoger dan de domtoren. Eén verschrijving,
dus één verkeerde letter in dat onmogelijk dikke boek is al een mutatie en
kàn al de oorzaak zijn van een ongeneeslijke, dodelijke ziekte maar kan ook
resulteren in een gewenste nieuwe eigenschap! Meestal zijn er wel meer mutaties voor nodig.
In het begin van mijn beroepsuitoefening werden de gedomesticeerde huisdieren verdeeld in twee groepen, de
grote en kleine huisdieren. Deze tweedeling ging meer over de locatie waar
de dieren hun leven doorbrachten dan
over de grootte. Grote huisdieren op de
boerderij en kleine- in onze privé woonomgeving. Een kleine 30 jaar geleden is
deze tweedeling verlaten. Dieren op de
boerderij vallen nu onder de landbouwhuisdieren en al die andere zijn onze
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gezelschapsdieren. Paarden, honden,
katten en konijnen behoren tot beide,
afhankelijk van wie de verzorger is.
Landbouwhuisdieren worden behandeld door gespecialiseerde landbouwhuisdierenartsen en gezelschapsdieren
behandeld in vaak geavanceerde gezelschapsdierenklinieken. Voor die tijd
zaten die beide deskundigheden in dezelfde ziel.
Deze naamsverandering van het kleine
huisdier is het gevolg geweest van een
enorme opwaardering van hond en kat.
Minder gezinsleden, uithuizige verantwoordelijkheden en minder agrarische
leefomgeving zorgden onverwacht voor
een niet voorspelbare leegte in onze
woonomgeving. Met de verdunning van
huisgenoten om ons heen heeft het
huisdier al snel deze leegte weten op te
vullen en heeft zich sindsdien fantastisch aangepast aan deze voorkeurspositie. Voor veel mensen is het een levensgezel geworden en zo krijgen zij
een bijpassende behandeling en status.
De dagelijkse zorg voor deze dieren is
bijna humaan geworden en de diergeneeskundige markt heeft daarop ingespeeld. Een keur aan gezelschapsdierenklinieken zijn uit de grond gestampt
en op dit moment de grote werkgevers
voor de huidige dierenartsen. Zelfs
meerdere internationale commerciële
ketens hebben zich op deze markt gestort en beheren deze klinieken als moderne businessmodellen. Van de ruim
4000 praktiserende dierenartsen in Nederland is het overgrote deel werkzaam
in deze gezelschapsdierenklinieken met
moderne werktijden en arbeidsvoorwaarden. Van deze duizenden dierenartsen is momenteel 75% vrouw en is
parttime werken gangbaar geworden
en zo is er op dit moment in Nederland
een nijpend tekort aan dierenartsen
ontstaan. Zelfs een breed scala aan de
meest diverse gespecialiseerde en geregistreerde gezelschapsdierendierenartsen houden zich alleen nog bezig met
slechts een onderdeel van de hond of
kat en deinzen niet terug voor geavanceerde operaties, die tot nu toe alleen
voor mensen waren gereserveerd.
23
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Daarentegen zijn de landbouwhuisdieren wel erg in een nadelige positie beland. Steeds minder dierenartsen kiezen nog voor deze monotone toekomst
en daar staat de teller op ongeveer
1000. De kosten van behandelingen van
deze dieren mogen niet uitstijgen boven haar marktwaarde en stelt voor
veel van dieren dan ook niet veel voor.
Het paard is beter af dan de koe maar
die stijgt weer ruimschoots uit boven
die van het varken of schaap en laat
staan de kip. Vaak is er bij deze diergroep alleen nog aandacht voor grootschalige uitbraken van ziektes en massale sterfte.
Honger komt bij onze huisdieren niet
meer voor, integendeel. Overgewicht is
bij 50 % van onze gezelschapsdieren
het gevolg van haar nieuwe leefstijl met
verveling en eten als belangrijke invulling van de dag. Sommige vertonen
daarbij nog verlatingsangst en vernielingsdrang, maar de meeste leggen zich
erbij neer en schikken zich in hun lot.
Dat ongewenste overgewicht is bij veel
landbouwhuisdieren weer zeer gewenst
en daar is beweging onnodige energieverspilling en dat kost alleen maar extra
voer. Vleeskuikens zijn zodoende in
staat om hun aanvankelijke kuikengewicht van 60 gram in ruim 6 weken 40
maal te vermenigvuldigen tot ruim
2400 gram. Haar collega vleesproducent, het mestvarken hoeft er niet veel
voor onder te doen en groeit elke dag
bijna een kilo. Met het blote oog lijkt
het nog wel op spierweefsel en zijn de
varkens nog in staat om lopend het
slachthuis te bereiken. De mestkippen
hoeven dat gelukkig niet want die zouden niet zo ver komen. Ook voor deze
dieren is eten en slapen en wat vervelingsactiviteiten de invulling van de dag.
Voor deze vervelingsactiviteiten is zelfs
een wetenschappelijke term bedacht,
stereotyp gedrag en er wordt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan om
de schade daardoor zoveel mogelijk te
beperken. Helaas kunnen zij niet beschikken over een zacht kleedje om de
dag liggend door te brengen maar bepaalt hard beton en zachte mest hun
ligplezier. Heel veel tocht, veroorzaakt
24

door enorme ventilatoren en hoge concentraties ammoniak bepalen hun ecosysteem. Mensen zijn dan misschien
soms een beetje verkouden maar bij
deze dieren zie je pas echte longontsteking optreden met soms massale
sterfte. Op het varkensslachthuis blijkt
soms tot wel 50% van de longen en
borstvliezen aangetast te zijn.
Dierenartsen worden wel eens verantwoordelijk gehouden voor deze bizarre
leefomstandigheden. Helaas hebben
wij dierenartsen geen enkele inbreng
gehad in de ontwikkeling van deze systemen. Wij worden er pas bij bijgehaald
als er geen weg meer terug is. Grote
stallen met enorme schuldenlasten en
ontelbare aantallen dieren die door één
man verzorgd moeten worden. Als dierenarts ervaar je dit als een uitzichtloze
en hulpeloze uitoefening van de diergeneeskunde. Het contrast is des te groter wanneer je een uur later een gezelschapsdier gaat behandelen en je des
te meer geconfronteerd wordt met dit
onredelijke contrast. De moderne dierenarts zal deze tegenstelling niet meer
ervaren, omdat deze niet meer zowel
gezelschaps- als landbouwhuisdieren
mag behandelen. Beide diersystemen
kunnen blijkbaar naast elkaar leven en
heeft iedereen zijn argumenten om het
niet anders te kunnen doen. Het individu is ondergeschikt aan het systeem.

Die bijna waanzinnige fokkerij binnen
onze gezelschapsdieren heeft geleid tot
veel excessen en heeft dieren gecreëerd die niet eens fatsoenlijk kunnen
ademhalen, bewegen en voortplanten.
Maatschappelijk wordt het dan wel verworpen maar de economische belangen zijn machtiger, gerichter en directer. Dit geldt zowel binnen de landbouwhuisdieren als de gezelschapsdieren. Dat die miljoenen varkens en kippen het wel wat beter mogen krijgen is
maatschappelijk wel geaccepteerd en
zo zal deze veehouderij op den duur in
Nederland ook niet meer passen.
Wat ik nooit verwacht had is dat ook nu
de melkkoe met voorheen haar prachtige meisjesnamen balanceert op de
grens van deze afgrond.
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Opgejaagd tot nog meer melkproductie
aan de ene kant en door de gemeenschap geslachtofferd als vervuiler door
uitstoot van methaan, fosfaat en stikstof aan de andere kant, blijft haar verzorger gelukkig nog wel trouw aan haar
en is die band ook wederzijds. Eeuwen
heeft zij de mensheid gediend met haar
melk en trekkracht en verlost ze de
mensheid van door haar niet te verteren voedseloverschotten. Dankzij of
ondanks al de adviezen van agrarische
deskundigen zitten nu veel van deze
melkkoeien het jaarrond binnen in ongezellige, betonnen, tochtige stallen
waar het goudgele stro en geurig hooi
is weggesaneerd. 24 uur per dag worden zij bediend door robots die haar
melken, voeren en de mest afvoeren
met de calculerende boer als verzorger
achter zijn computerscherm in plaats
van achter de kruiwagen.
Moedeloze koeien en boeren die moeten voldoen aan enorme eisen en prestaties die tot achter de komma worden
geëvalueerd. Geen kruidig weiland
meer maar groene steppes met het
snelgroeiende monotone Engels raaigras, aangejaagd door kunstmest. Als
deze dieren niet meer kunnen voldoen
aan deze waamzinnige eisen en instorten komt de dierenarts eraan te pas.
Een scala aan dodelijke ziektes was het
gevolg en moet weer worden opgelost.

Melkziekte. (Hypocalciemie)
In het Duits wat duidelijker…
Gebärlähmung. Een dag na het afkalven raakt de koe totaal verlamd en
sterft zonder behandeling binnen enkele uren door een hartstilstand. Al eeuwen bekend maar helaas is de oorzaak
pas in het jaar 1935 ontdekt. Oorspronkelijk gaven de koeien 10 liter per dag ,
nu is 40 liter heel gewoon. In melk zit
veel calcium en dat moet wel allemaal
uit die koe komen en dan ook nog van
de ene op de andere dag na het krijgen
van haar kalf. In die 50 liter bloed van
de koe zit 5 gram calcium in die 40 liter
melk zit 50 gram. Dat wil zeggen dat die
koe 10 keer per dag al dat calcium, dat
uit haar bloed naar de uier gaat weer
moet aanvullen. Maar waar vandaan?
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Niet uit haar voedsel, dat systeem is
veel te traag, dan maar uit haar botten,
haar noodvoorraad! Als dit proces even
stagneert en het calciumgehalte in haar
bloed op de helft uitkomt is het gedaan
met haar, al soms binnen een paar uur!
Sinds 1935 weten we de oorzaak en is
een infuus met wat calcium levensreddend maar helaas nogal eens te laat!
De meest voorkomende, gevaarlijke en
acuut voorkomende aandoening van
onze moderne hoogproductieve melkkoe.
Kopziekte (Hypomagnesemie, grass
tetany)
Opwinding, hevige krampen, neerstorten, hevige ademnood, bewustzijnsverlies en dood ten gevolge van een hartkramp. Enkele dagen nadat ze in een
‘verse’ wei gebracht is door de veehouder. Ook deze nog acutere en dodelijkere ziekte dan melkziekte is ook weer
het gevolg van menselijk ingrijpen.
Kunstmest die de wereldvoedselvoorraad aanvankelijk heeft veiliggesteld en
de gecreëerde angsten van de Club van
Rome heeft voorkomen, is vast een grote verworvenheid geweest. Maar onze
melkkoe is het daar wel de dupe van
geworden.
Aanvankelijk dacht men dat hersenvliesontsteking de oorzaak was van deze wel onverwacht en plotseling optredende krampen en was kopziekte zeer
gevreesd. Als de boer vroeg in de ochtend naar zijn koeien ging om deze te
melken was het altijd weer spannend
wat hij zou aantreffen! Het waren
Seekles en Sjollema die in 1929 ontdekten dat de oorzaak een gevaarlijke
daling van het magnesium in het bloed
van de koe was. Er zit wel net voldoende in het gras maar door het kalium uit
de kunstmest is het niet opneembaar
voor de koe, omdat het magnesium in
het gras met het kalium een onoplosbare verbinding aan gaat. Wat ook in het
nadeel voor de koe heeft gewerkt is dat
het bij de boer zo populaire hoogproductieve Engelse raaigras, maar een
kwart van de hoeveelheid magnesium
bevat van het kruidige gras uit een bv
een Alpenweide.
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Foto: koe met kopziekte
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Als een koe op de top van haar melkproductie is, ongeveer 2 maanden na
het krijgen van haar kalfje, heeft zij 15
maal meer kans om deze levensgevaarlijke aandoening te krijgen. Nu men de
oorzaak kent en er extra magnesium
door het krachtvoer van de melkkoe
wordt gemengd en de moderne melkkoe ook nog amper buiten komt, is deze aandoening geen zorg meer voor de
boer.

ligt vrij los in de buik, gaat door de gasvorming uitzetten en om haar as draaien. De meeste dieren zouden dan na
enkele uren dood zijn; gelukkig doet de
koe daar wat langer over en heeft de
boer nog de gelegenheid om de dierenarts te waarschuwen. Deze moet dan
wel de buik openen om de maag weer
terug te draaien en zet daarbij de maag
vast aan de buikwand zodat het gevaar
voorlopig geweken is.

Ketose (Acetonemie)
Die enorme productie van 40 liter per
dag vraagt een enorme hoeveelheid
energie en die moet dan ook nog direct
na het afkalven beschikbaar zijn. De koe
kan dat aanvankelijk onmogelijk bij elkaar vreten en haar trage spijsvertering
kan daar zo plotseling onmogelijk aan
voldoen. Zij gaat ook niet minder melk
produceren, omdat dit nou eenmaal
genetisch zo is bepaald!! Ze gaat op een
waanzinnige manier haar vetvoorraad
aanspreken. Die massale vetvertering
moet in de lever gebeuren. Bij deze vetvertering komen helaas heel veel ketonen vrij, zoals bèta-hydroxyboterzuur
en aceton, die weer een verzuring van
het bloed veroorzaken en haar ook nog
ziek maken. Ook al is de lever de meest
fantastische chemische fabriek ter wereld, met al dat plotseling aangevoerde
vet dat zij moet gaan verbranden, stort
hij in. Soms ziet deze lever niet meer
bruin van kleur maar geel van al dat
vet, vergelijk het maar met een verkeersinfarct. Uiteindelijk stopt de koe
helemaal met vreten. Vroeger moest de
boer dan met zijn koe gaan wandelen
waardoor al dat aceton in de spieren
weer zou kunnen verbranden, nu zijn
daar bepaalde injecties voor, maar het
herstel is niet bevredigend en zo is
voorkomen beter.
Draaiing van de lebmaag

Uierontsteking
Dit is de grootste ‘dagelijkse’ zorg van
de melkveehouder. Een kwart van zijn
koeien krijgt er per jaarlijkse lactatie
mee te maken. Die enorme productie
maakt het uierweefsel kwetsbaar, het
mechanisch melken gaat bepaald niet
met de zachte hand en de stal is bepaald geen steriele omgeving: er loeren
dagelijks miljarden bacteriën op hun
prooi. De zieke koe zal toch met penicilline behandeld moeten worden, welke
daarna dagenlang in haar melk uitgescheiden zal gaan worden, ook nadat
de uierontsteking al lang weer genezen
is. De boer moet deze penicilline bevattende melk wel zeer zorgvuldig vernietigen, want mochten er maar een
paar druppels in de melktank terecht
komen, dan moet de gehele tank als
vervuild worden beschouwd en worden
vernietigd, anders krijgt de boer gigantische boetes van de melkfabriek. Met
deze grote koppels koeien in een gemechaniseerd en geautomatiseerd melkproces vereist dat wel een zeer alerte
boer.

Operatie rotatie lebmaag
Ook weer na het afkalven… Veel ruimte
in de buik omdat het kalfje eruit is en
voor die enorme melkproductie zoveel
mogelijk krachtvoer erin. Helaas moet
ook die maag daaraan wennen en ontstaan daarbij in het begin allerlei storingen met veel gasvorming. De lebmaag
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Onvruchtbaarheid
De moderne hoogproductieve koe laat
het in de vruchtbaarheid behoorlijk afweten. De koe heeft haar handen vol
om al die melk te produceren, verkeert
langdurig in een negatieve stofwisseling
en komt niet toe aan haar voortplantingsdriften. Misschien zou het vlotter
gaan als er een uitdagende stier rond
zou rondlopen, maar de koe raakt bepaald niet opgewonden van het rietje
met zaad dat door de inseminator zal
worden ingebracht, ook is dat van wereldbekende stier. De koe is maar één
dag in haar 3-wekelijkse cyclus vrucht-

WBL Magazine, April 2021, jaargang 41 - nr 127
baar en de boer moet op die dag aan
het gedrag van de koe bepalen om de
inseminator te kunnen inschakelen. In
het weiland is het allemaal veel gemakkelijker dan in een stal waar koeien
door die gladde vloeren elkaar niet durven te bespringen, bang om te verongelukken. Ook daar is een oplossing voor
gevonden en zijn de koeien uitgerust
met een stappenteller omdat een koe
op haar vruchtbare dag veel actiever is.

Dit is een greep uit aandoeningen die
allemaal te maken hebben met die
enorme melkproductie van de moderne
zwartbonte koe, de Holstein-Frisian.
Maar ook haar onnatuurlijke huisvesting zorgt voor een scala aan aandoeningen, gelukkig minder acuut maar des
te chronischer. De infectiedruk van een
ruim aanbod van diverse ziekteverwekkers is vele malen groter in een dicht
bevolkte stal dan in een mooie zonnige
weide. Zelfs haar klauwen houden het
op de lange duur niet uit omdat ze dagelijks in haar zurige en vochtige mest
moeten lopen. De Ziekte van Mortellaro, een mooie Italiaanse naam, voor
een zeer agressieve en complexe aandoening aan deze klauwen maakt de
kwaal heus niet minder pijnlijk en zorgelijk.
Schimmelinfecties van de huid hebben
in die vochtige stallen meestal vrij spel,
de koe wordt er niet ziek van maar het
is weer zeer besmettelijk voor de mens
die er flinke littekens aan kan overhouden. Kan de koe naar buiten dan zorgt
het zonlicht voor een natuurlijke gene-
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zing, ook al zoekt de koe daar dan toch
ook wel weer graag de schaduw op.
Ondanks jaren zonlicht, zonder schaduw, krijgt huidkanker gelukkig geen
vat op haar huid, wel soms wat verbrandingsverschijnselen en dan altijd
op haar witte vlekken: nooit op het
zwarte gedeelte. Iedere veehouder
kent deze aandoening onder een tot de
verbeelding sprekende lokale naam:
Springvuur.
Toen in 1821 in Nederland de eerste
Rijks Veeartsenijschool werd opgericht
had men heel andere zorgen. De Veepest, maar ook Mond en Klauwzeer
teisterden genadeloos het vee en dus
ook de boer en dan in een tijd dat een
groot gedeelte van Nederland daar nog
afhankelijk van was. Van deze doelstellingen is helaas niet veel meer overgebleven, ook niet na de succesvolle ontwikkeling van zeer effectieve en veilige
vaccins. In verband met exportbelangen
van ons overtollige vlees zijn deze nu bij
wet verboden. We zijn weer terug in
de Middeleeuwen en is ‘Stamping out’
een veel te mooi woord voor deze brute afslachtingen en moet de boer toezien hoe zijn dierbare vee genadeloos
vernietigd wordt. Alleen al de gedachte
dat dit met onze geliefde huishond zou
kunnen gebeuren is onvoorstelbaar. Er
worden zelfs grote bouwprojecten stilgelegd om een pad of kikker niet te hinderen in zijn gedrag.

Ook als dierenarts ga je met ideaalbeelden op stap, maar kom je er al snel achter dat ook jij zal je zal moeten schikken
in de wensen van de markt.

Wandeltip: Eiland De Bol
De wandelroute leidt je langs de mooiste plekken van riviereiland De Bol in de
Lopikerwaard. Let wel op de waterstand,
want bij hoog water kan de strekdam
onder water komen te staan. Een wandeling over De Bol kan mooi worden gecombineerd met een bezoekje aan Natuurmuseum De Wielewaal, Tiendweg
26 te Willige Langerak. De toegang tot
De Bol vind je op de Lekdijk West ter
hoogte van nr. 29, te Lopik
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door Peter Gruters
Stichting Oud Montfoort /
De Knoperij

Stadsmuseum De Knoperij
Keizerstraat 25, Montfoort
Openingstijden:
woensdag t/m vrijdag
van 13.00-16.00 en
zaterdag van 10.00-16.00 uur.
Rondleidingen zijn mogelijk op
afspraak.
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Stadsmuseum “De Knoperij”
Duizend jaar geleden was de Lopikerwaard een groot moeras waardoorheen enkele grotere en kleinere (veen)
riviertjes stroomden. Die rivieren overstroomden regelmatig, als het niet
door hevig regenval was in het achterland, dan wel door springtij en water
van zee. Door de regelmatige overstromingen ontstonden er langs de oevers
zand- en kleiruggen: oeverwallen. En
op die oeverwallen vestigden zich
mensen die met diverse werkzaamheden hun kostje bij elkaar scharrelden:
visserij, wat veeteelt en kleinschalige
landbouw, rietsnijden e.d.

www.deknoperij.nl
www.oudmonfoort.nl
e-mail: info@oudmontfoort.nl

foto: het pand in de Keizerstraat in Montfoort waar een
wisselende samenstelling is te
zien van de collectie van de
SOM. Daarnaast wordt er ook
werk tentoongesteld en verkocht van het Montfoorts Kunstenaars Collectief. Ook is er
een TIP, Toeristisch Informatie
Punt, gevestigd.

Monniken waren de eersten die stukken moeras wisten te ontginnen. Daardoor kregen de landsheren, zoals de
bisschop van Utrecht en de graven van
Holland, in eens belangstelling voor dat
moeras: het bleek exploitabel. Dat land
werd ontgonnen vanuit de grotere rivieren zoals de IJssel, de Lek, maar ook
de Vlist. En het land werd uitgegeven in
stukken met een vaste maat, gerekend
vanuit de rivier: ca. 123 m breed en ca
1250 m landinwaarts. Op die 1250
kwam de achtersloot. De overeenkomst
zowel als het stuk land werd een ‘cope’
genoemd en is nog terug te horen in tal
van toponiemen: Willeskop, Reijerscop,
Bensc(h)op en ook Boskoop, Oudkoop,
Nieuwkoop enz.
Al snel kwamen er
grensconflicten tussen
de beide heren die beiden hun territorium uit
wilden breiden en moesten er grensposten gebouwd worden. Op de
stroomrug van de IJssel,
met name waar die
kruiste met een stroomrug van een verlandde
rivier, werd op een verhoging een motte neergezet, de voorloper van
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een kasteel. De plek werd Mont Forte
genoemd, sterke berg.
Op het kasteel kwam een zetbaas namens de bisschop van Utrecht die de
titel van burggraaf verwierf en kans zag
om de functie erfelijk te maken.
Deze zetbazen moesten in hun eigen
onderhoud voorzien en ook nog geld
afdragen aan hun landsheer. Via tolheffing, grond- en huisbelasting en bijbaantjes lukt het hen om tot rijkdom te
komen. Eén van die bijbanen van de
burggraaf van Montfoort was het erfelijk Dijkgraafschap van de IJsseldijk zuidzijde en de Lekdijk benedendams.
Montfoort, IJsselstein en Oudewater
waren de enige steden met stadsrechten in de Lopikerwaard en daardoor
ook vaak elkaars concurrenten. Beide
probeerden hun stempel te drukken.
Met wisselend succes.
De Stichting Oud Montfoort probeert
die geschiedenis van Montfoort en de
Lopikerwaard levend te houden. Onder
andere door exposities te organiseren
in Stadsmuseum De Knoperij. Er is een
permanente tentoonstelling over 1000
jaar lokale geschiedenis en er zijn wisseltentoonstellingen. Op dit moment is
er de historische wisseltentoonstelling
Ziek, Zwak … Zorg (tot 21 mei a.s.).
Daarna komt er een tentoonstelling
over 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie en 900/700 jaar waterbeheer.
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Waterschappen reageren op IPCC-rapport:
investeren in weerbaarheid nodig
Hoofdpunten uit het IPCC-rapport
De specialisten van het IPCC schrijven
dat er grenzen zitten aan de mate waarin aanpassingen voor klimaatverandering nog zullen werken, als we de stijging van de temperatuur niet weten af
te remmen. Tegelijkertijd zullen de
klappen van klimaatverandering het
hardst zijn in de meest kwetsbare gebieden in de wereld. We hebben een
gezamenlijke verantwoordelijkheid in
het zoveel mogelijk tegengaan van klimaatverandering en ons zo goed mogelijk voorbereiden op de gevolgen.
Klimaatverandering dagelijkse praktijk
voor waterschappen
Dat het klimaat verandert, is voor ons
waterschap goed zichtbaar. De weersomstandigheden worden grilliger en
perioden van droogte of hoogwater
nemen toe. Niet voor niets investeren
de waterschappen gezamenlijk de komende jaren 3,2 miljard Euro aan sterkere dijken, een betere waterhuishouding en schoon water. Desondanks zit
er een grens aan de maakbaarheid van
ons land. Dijkgraaf Jeroen Haan: ‘We
werken als waterschap hard aan het zo
goed mogelijk aanpassen aan klimaatverandering.
Tegelijkertijd is het belangrijk om te
beseffen dat overlast en schade als gevolg van weersextremen, niet altijd te
voorkomen is. Samen met onze medeoverheden bereiden we ons zo goed
mogelijk voor om eventuele schade te
beperken.’
Ook hier zal wateroverlast optreden
Recentelijk heeft het waterschap gekeken wat er zou gebeuren als de extreme regenval van afgelopen zomer in
Limburg in de regio Utrecht zou vallen.
Daaruit bleek dat zoveel regen hier onmiskenbaar tot wateroverlast zal leiden. En dat er dus schade zal zijn en de
grens tussen overlast en veiligheid vervaagt. Het is niet de vraag of zoiets in

onze regio gaat gebeuren, maar wanneer. Daarom werken we als waterschap hard aan ons zo goed mogelijk
voorbereiden op zulke extremen.
Water en bodem leidend in ruimtelijke
ordening
Niet alles kan overal en daarom moeten
er scherpe keuzes worden gemaakt bij
de ruimtelijke inrichting, waarbij water
en bodem de leidende principes moeten zijn. Dat kan betekenen dat je niet
op iedere plek bestaande functies kunt
blijven faciliteren. Het is belangrijk dat
we onze weerbaarheid vergroten, bijvoorbeeld door water meer de ruimte
te geven. Haan: ‘De keuzes die we nu
maken hebben directe gevolgen voor
de toekomst. Besteden we onvoldoende aandacht aan de rol van water en
bodem, dan is het wachten op wateroverlast. Daarom zou water en bodem
standaard leidend moeten zijn bij ruimtelijke keuzes en wil het waterschap
aan de voorkant bij plannen betrokken
zijn. Wat ons betreft: geen schop meer
de grond in die niet klimaatadaptief is!’
Wat betekent dit voor De Stichtse Rijnlanden?
Als Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden zien we de uitdagingen die
met klimaatverandering komen. In het
westelijk gebied heeft het waterschap
te maken met bodemdaling, in het stedelijke gebied is de leefbaarheid en voldoende groen en blauw belangrijk en in
het oostelijk gebied is de opgave om
voldoende water vast te houden voor
tijden van droogte. De komende twee
weken gaan we dieper in op de bevindingen uit het IPCC-rapport in relatie
tot het werk van het waterschap.
Daarnaast besteden we komend jaar
aandacht aan waterbewustzijn in het
kader van 900 jaar waterbeheer. Zodat
iedere inwoner uit ons beheergebied
het belang van het thema begrijpt en
weet wat er mogelijk is om zelf te doen.
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Op maandag 28 februari
heeft het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, een nieuw rapport gepresenteerd over de effecten van klimaatveranderingen en de mogelijkheden
voor aanpassingen. Een belangrijke conclusie is dat er
een grens zit aan de maakbaarheid en het kunnen
aanpassen aan klimaatverandering. Dat vraagt om
een verankering van een
leidende rol voor water en
bodem bij ruimtelijke plannen. Daarvoor is regie nodig
vanuit het Rijk.
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De stad als spons
De woonomgeving is gevoelig voor de
gevolgen van klimaatverandering. Dat
geldt in het bijzonder voor stedelijke
gebieden als Utrecht, Nieuwegein en
Houten. Hoogheemraad Constantijn
Jansen op de Haar: ‘De kans op wateroverlast door extreme buien neemt
toe. Tegelijkertijd leiden de steeds langere periodes van droogte tot watertekort. Deze toename in extremen vraagt
om een andere aanpak in de bebouwde
omgeving. In plaats van water af te voeren, willen we het lokaal vasthouden en
bergen om het beter te kunnen benutten in tijden van droogte. We willen
de stad laten fungeren als spons: water
vasthouden als er teveel is en afstaan
als het lang droog is’.

Slimme waterbewuste keuzes in stedelijk gebied
Veel gemeenten zijn bezig met plannen
voor nieuwbouw en herstructurering.
Daar zullen wij als waterschap op aan
moeten sluiten en zo groen en blauw
terugbrengen en samen slimme waterbewuste keuzes maken door bijvoorbeeld functies te combineren. Het gaat
dan over de herinrichting van openbare
ruimten zoals (school)pleinen, parken
en parkeerplaatsen. Maar ook om het
afkoppelen van verhard oppervlak van
gemengde riolering en het klimaatadaptief inrichten van bedrijventerreinen. Ook inwoners kunnen een bijdrage
leveren door hun dak af te koppelen,
een groen dak aan te leggen en tegels
in de tuin te vervangen door groen. Jan-

WBL Magazine, April 2021, jaargang 41 - nr 127

sen op de Haar: ‘Al deze ruimte samen
vormt wel 70% van het oppervlak van
het bebouwd gebied. Door dit oppervlak steeds meer te gebruiken om water vast te houden, zijn we in staat om
wateroverlast door intensieve neerslag
te beperken én de gevolgen van langdurige droge perioden beter te overbruggen.
Klimaatadaptatie is niet van één partij
Om zo goed mogelijk adaptief te werk
te gaan, is samenwerking cruciaal. Binnen de Regionale Adaptatie Strategie
werken we met 17 partners samen aan
een klimaatbestendige en waterrobuuste regio Zuid-West Utrecht. En
we doen mee aan Groen Groeit Mee,
een afspraak van de provincie, Utrechtse gemeenten, de waterschappen en de
Food Valley om bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de
groenontwikkeling evenredig en volwaardig mee te nemen. Zo creëer je
groene strengen in de provincie als uitloop van de stad, waar ook ruimte is
voor water. Dat is niet alleen nodig met
het oog op klimaatverandering. Het is
ook belangrijk voor de biodiversiteit en
leefbaarheid van onze steden en dorpen.

Kans op wateroverlast groeit
Maar wateroverlast helemaal voorkomen zal niet lukken. Inwoners in de
stad zullen rekening moeten houden
met natte voeten. Zeker als de extreme
hoeveelheid regen zoals recent in Limburg is gevallen, in ons gebied valt.
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In dit artikel zoomen
we in op de gevolgen
van de klimaatverandering in stedelijke
gebieden.

foto: De waterberging bij de
Grecht ten noorden van Woerden. Hier kan bij langdurige
regenval water uit het gebied
rondom Woerden tijdelijk worden opgeslagen. In de lente
wordt het gebied plas-dras gezet voor weidevogels. Een mooi
voorbeeld van multifunctioneel
gebruik.

Weidevogels excursie in natuurgebied Willeskop
Geniet en ontdek de weidevogels in een prachtig gebied!
Willeskop is het enige stukje moeras dat er in de wijde omgeving te
vinden is. Tijdens de wandeling, die
voert over eeuwenoude houtkades,
vertelt de Staatsbosbeheer gids het
geheim van deze prachtige plek.
Hoe is het gebied ontstaan met zijn
veelzijdige natuur? Ontdek welke
weidevogels hier broeden en foerageren zoals kievit, grutto, scholekster en tureluur. Maar vergeet ook
de moerasvogels niet en de velduil
die regelmatig gespot wordt. Het is
er een drukte van belang wat spectaculaire beelden oplevert.

De wandeling voert door het weiland en over een eeuwenoude houtkade. Daar heeft u vanaf de uitkijktoren een prachtig zicht op het totale gebied

Verzamelen om 10:00 uur in Het
Beloken Land Blokland 116 te
Montfoort.
De gidsen verwelkomen de deelnemers met koffie of thee en houden
om 10:00 uur een korte inleiding.

De kosten zijn, inclusief koffie, thee
of limonade bij aankomst,
€ 8,50 voor volwassenen en € 5,00
voor kinderen tot 12 jaar.
Goede wandelschoenen en een verrekijker verhogen het wandelgenot.

Om plm. 12:00 uur bent u weer terug.
Deelnemers dienen zich aan te melden via
excursiesutrechtwest
@staatsbosbeheer.nl
onder vermelding van naam en telefoonnummer.
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Staatsbosbeheer organiseert in samenwerking
met Het Beloken Land op
zaterdag 21 mei een
speciale weidevogels
wandeling in het
natuurgebied Willeskop.
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