
 



1 Lopik – Jaarsveld 
Navigatie adres Lopik, Lekdijk Oost 5  
Afstand  10 km 

Bezienswaardig Kerk, Langs de Lek, Uiterwaarden 

Knooppunten  11>17>15>A>B>13>12>18>70>11 
 

Joost van den Vondel (1587-1679), een van de grootste schrijvers en dichters van Neder-
land, brengt een ode aan Jaarsveld en aan zijn vriend Johan van Verlaer die van 1608-
1614 het Huis te Jaarsveld bezit. 

‘….Die geplaveide straten ontvluchtend, zijn voetstappen zal drukken op de velden;  
die de leeftijd van zijn jaren ver, ver buiten de ommuring van de stad, verdubbelen zal, de 
lasten van het stedevolk zo ontlopend.  
Die voor de groene boorden van de 
Lek, verliet de blauwe Triton van de 
Amstel en die als kleine vorst van 
Jaersveldt niet verlangt zijn vrijheid 
in te ruilen voor een groter rijk….  
En langs die groene boorden van de 
Lek en dat kleine Jaarsveld gaat 
onze wandeling. Wij zijn voor even 
de vorsten die ook geen groter rijk 
wensen dan dit omdat vrijheid niet 
afgemeten wordt in vierkante kilo-
meters maar in ogen-blikken.  



  



 



We vertrekken vanaf recreatieterrein Zalmsteke 
aan de Lekdijk. Misschien vraagt u zich af wat 
de oorsprong van de naam is. Dat het wat met 
zalm te maken heeft lijkt wel logisch, maar het 
‘steke’ wat is dat? 
Wel, de Lek was indertijd goed viswater en de 
vissers vingen vooral zalmen die werden gevan-

gen met zalmsteken. Zalmsteken zijn staken 
van wilgenteen die in rijen dicht bij de oever 

werden geplaatst en daartussen werden de 
fuiken gehangen. De steken moesten altijd in 
de stroming staan om zalm te vangen. Jaars-
velders werden vroeger, misschien nu nog wel, 
grienduilen genoemd. Want een ander middel 
van bestaan was de griend- en rietcultuur.  

Jaarsveld, zo’n minidorp, klein maar dapper, nog geen 300 inwoners in een uithoek van 
de Lopikerwaard, maar de rijke geschiedenis van Huis te Jaarsveld gaat wel zeven eeu-
wen terug. Mede vanwege de aan het kasteel verbonden hoge heerlijkheid was het vanaf 
de veertiende eeuw een prestigieus bezit. Je komt eigenaren als Willem van Oranje, 
diens zoon Filips Willem en de nazaten van raadpensionaris Johan de Witt tegen. In 
1762 werd het kasteel verwoest door Franse troepen. Het is daarna nooit meer opge-
bouwd, maar het huidige buiten mogen we een waaardige vervanger noemen. We gaan, 
bij het monument voor de tweede wereldoorlog, de dijk af naar beneden en lopen om het 
huis heen, over de S.L. van Alterenlaan naar Lopik.  



Over de Vogelenzangsekade lopen we het hele dorp Lopik door. Het lint van Lopik is wel 
20 kilometer, dus het deel dat wij wandelen blijft nog redelijk beperkt. Aan de ene kant 
is er bebouwing en aan de andere kant grasland. De één houdt van zo’n wandeling door 
het lint en de ander niet. En toch: het kan heel leuk zijn om door zo’n dorpse omgeving 
te wandelen, de huizen te bekijken, wat staat er te koop? Hoe hoog is de groetfactor? 
Zou ik hier willen wonen? Hoe zien de tuinen er uit? Zulke dingen spelen allemaal door 
je hoofd als je over zo’n kade loopt. En als zulke vragen je niets zeggen? Nou, dan kijk je 

de andere kant op en dan zie je gras, heel veel gras. 
De kerk van Lopik is niet bepaald indrukwekkend te noemen. Dat heeft zijn reden. Ooit 

was de toren een baken in het land-
schap, wel 50 meter hoog. Dat was echt 
hoog voor een eenvoudige dorpskerk, 
maar ja, die zachte grond. De toren 
helde op een gegeven moment wel een 
meter uit het lood. Op alle manieren 
heeft men geprobeerd de toren te be-
houden, maar uiteindelijk bleef er maar 
een ding over: toren afbreken en een 
klein torentje op de rand van de kerk. 
We vroegen een dorpeling wat hij er van 
vond? Hij zegt ‘ach, vroeger hadden we 
misschien een hoge toren en verder was 
er niets, niets, nu misschien een be-
scheiden toren, maar wel een centrum 
met wat winkels, dat is ook wat waard’.  



5 wandelingen in het Groene Hart–2                  Lopikerwaard  



Vestzakwandelgids 17 

5 wandelingen in het Groene Hart – 2                 Lopikerwaard 
1 Lopik Jaarsveld 10 km 

2 Benschop Willeskop 8 of 15 km 

3 Montfoort Mastwijk 8 of 14 km 

4 IJsselstein Lopikerkapel 14 km 

5 Willige-Langerak  4. 8 of 12 km 

Het startpunt is eenvoudig via uw navigatie te bereiken. 
Duidelijke kaartjes en heldere beschrijvingen maken het moeilijk om te verdwalen.  
Geniet van dit prachtige landschap en bekijk de wereld vanuit het bermperspectief. 

 
 

Met deze gids kan uw 

batterij niet leeg raken, 
u kunt hem er alleen maar 

mee opladen. 
 

 


