Informatie voor gasten en
andere lie ebbers
Familie Kruijd

fh

Boerderij ’t Spoel

Welkom!
Hartelijk welkom bij Boerderij ’t Spoel, waar natuur, cultuur en historie elkaar
ontmoeten!
Je accommodatie is op de zolder van onze voormalige boerderij en je maakt
gebruik van alle voorzieningen van de oude deel beneden en op de eerste
verdieping. Er is best een hoop te vertellen hoe alles werkt en wat je hier kunt
doen, vandaar dit elektronische boekje en onze Boerderij-Phone. Los daarvan
staan we steeds tot je beschikking, als je ons eventjes belt (06 5115 8880).
Veel plezier hier in de omgeving en een heel aangenaam verblijf gewenst!
Jeroen en Yana

Inhoud
Dit boekje is opgemaakt in Pages. Dat betekent dat je middels de inhoudsopgave die je ziet links bovenin het scherm, rechtstreeks
naar de gewenste onderwerpen navigeert (bij iPad; bij Boerderij-Phone druk je onder in het scherm, als ee je het de handleiding als
pdf hebben gestuurd dan werkt het niet). Je ziet onder sommige foto’s een paar stippen staan. Dan is er een serie foto’s te vinden
door te swipen.
1. Internet en tv
2. Zolder
3. Keuken
4. Veranda en erf
5. Natuur
6. Culemborg
7. Geschiedenis
8. Wandelen
9. Fietsen
10.Kunst in huis
11.Prijslijst

Praktisch
1. Het huis is verwarmd met een warmtepomp. De betreffende thermostaat is enkele graden te verzetten maar dat heeft weinig
onmiddellijk effect. Beter is de haard te stoken. Het warme water is door de warmtepomp beperkt, maar voor onszelf (drie
kinderen) voldoende voor stevige douchebeurten
2. Op de begane grond tref je een wc voor dames aan bij de trap en op de eerste verdieping is die voor heren (en dames). De
badkamer is ook boven. Je accommodatie is op zolder.
3. Alle overige deuren gaan naar privé ruimtes. De loungebank en tv beneden zijn ook voor privé gebruik. Eten kan je aan de bar
doen of aan de witte tafel. Als je dat wilt, krijg je daar stoelen voor.
4. Niet roken, ook niet in de omgeving van de woning.
5. Uitchecken op afspraak, normaliter tussen 9 en 11 uur.
6. Graag horen we wat je van onze accommodatie en service vindt. We zijn net begonnen en keren graag van je!
7. Wij maken de accommodatie schoon maar maak het alsjeblieft niet vies...
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Internet en tv

Van voorjaar tot najaar klaproosjes in de tuin

Internet en tv
1.

Internet is normaliter meer dan 200 Mbps, haal je dat niet
op wi , plug dan je laptop in een van de ethernetpoorten
(voor macBooks ligt er een adapter).

2.

Wi moet op de accommodatie deze snelheid benaderen
en in de rest van het huis en de veranda ruim voldoende
zijn.

3.

Het netwerk heet WA911790ECCC en de code is
5saYST@bRwk6. Op de Boerderij-phone staat wi al
aangemeld; als je zelf ook een iPhone hebt kun je de code
overhevelen door de apparaten naast elkaar te houden.

fi

fl

We bieden NL Ziet en Net ix aan via de Boerderij-phone.
Je streamt dit eenvoudig naar de tv’s met de knop
rechtsboven in de app naar de Apple TV in de bar of de
woonkamer boven. In de accommodatie staat een Xbox
met enkele spelletjes. Je kunt er ook Net ix mee kijken.
Kies hdmi2 op de afstandsbediening van de tv en bedien
met de controller.

fl

fi

f

4.

Selecteren apple tv
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Zolder

Caatje aan de Lek vanuit de zolder

Voorzieningen zolder
1.

Kof e, soep en thee staan voor de eerste nood op je
kamer, met een Nespressomachine en waterkoker.

2.

De verlichting op de kamer is van Philips Hue. Je bedient
ze met de app van Hue, de widget op de iPhone of met de
schakelaars op de tussenwand.

3.

De koolmonoxidemelder heeft meerdere functies. Zie de
gebruiksaanwijzing in de servicedesk. We meten elders in
huis ook CO2 en onze ervaring is dat dit ‘s nachts hoog
wordt als je de ventilatieroosters afsluit. Ons advies is dus
die niet te sluiten en overdag ook door te luchten.

drukken tot er vuur is. De vier knoppen links regelen de
warmte en de schuif duwt het deksel op het vuur (uit).

4.

De rookmelder hangt bij de wastafel; die gaat alleen af
bij teveel rook (geen vuur maken op de kamer).

7.

In de meest rechtse kastjes en in de slaapbank liggen
extra kussens, kleden en dekbedden.

5.

De ventilatie van de badkamer en de wc’s is vrij krachtig.
Maakt het teveel lawaai, dan zet je hem uit in de badkamer
en laat je de deur op een kier voor het vocht. De knop ... is
voor uit en de knop ...

8.

Er is een mobiele airconditioning op verzoek, maar onze
eigen ervaring is dat warmte goed te regelen is met de
ramen.

9.

In het kastje onder de wastafel vind je
schoonmaakspullen, (inclusief desinfecterende
middelenen), een bescheiden voorraad voor je gemak en
de verbanddoos. De brandblusser staat eronder.

6.

fi

De zolder in 2017

Het kan zowel vrij koud als vrij warm worden - het is nu
eenmaal een oud huis... De warmtepomp kreeg de zolder
niet warm, waardoor we gedwongen zijn elektrisch te
stoken (met groene energie) of bij grote kou met de Zibro.
Die gaat aan met de knop achter het klepje: naar beneden
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Keuken

Uit Wanee’s kookboek, dubbele portie deeg natuurlijk

Voorzieningen - keuken
1.

Je kunt de espressomachine gebruiken, vaak lekker maar
levert niet gegarandeerd helaas. Hij moet voor verwarmen
tot 92 graden en de kof e moet goed aangedrukt worden.
De piston is voor een dubbele dosis. De machine schakelt
automatisch aan en uit met een timer, die kan je omzeilen
met de blauwe knop.

2.

In de kasten van de bar tref je allerlei keukengerei aan dat
je kunt gebruiken; kijk ook achter de mandjes. In de kast
naast de bar staat allerhande apparatuur (en de
warmtepomp). De oven wordt snel warm, bediening wijst
voor zich. bij Bij de ijsmachine zit een gebruiksaanwijzing.
De sapcentrifuge werkt na toelichting. Pizzasteen op
aanvraag.

3.

De verlichting beneden en buiten is zo, dat de knop die
het dichtst bij is, de hoofdverlichting aanstuurt. Dat zijn
altijd dimmers. De lampen voor de bar bedien je met de
derde knop (bij de gangdeur). De derde en vierde knop bij
de achterdeur zijn voor de verandaverlichting

5.

Bewakingscamera’s zijn zo gericht, dat inbrekers ge lmd
worden bij binnenkomst door de deuren.

fi

De lamp naast de haard schakelt automatisch en ook met
de hue app (lounge). De lampen tussen huis en schuur
schakelen automatisch.

fi

4.

Bar

6.

De houtkachel in de lounge kan je stoken als je bij de
haard wilt zitten, maar alleen met gedroogd hout. Je kan
dat per mandje bij ons aanschaffen.

7.

De gordijnen in de lounge gaan open en dicht met de
afstandsbediening. Gebruik alleen de bovenste en
onderste knop voor op en neer. Gaan ze niet allemaal, richt
dan de afstandsbediening naar het gordijn.

8.

Gebruik van overige zaken zoals magnetron, stofzuiger,
strijkijzer, wasmachine en dergelijke geven we je op
verzoek.

Afval
In Culemborg wordt afval gescheiden. Wij brengen elke dag ons groene afval naar
de composthoop om uiteindelijk de moestuin te kunnen bemesten. Dat betekent
wel dat sommige zaken die je thuis misschien wel als groenafval ziet, dat bij ons niet
zijn. Broodresten bijvoorbeeld; die kan je voor de vogels op de voederplank leggen.
In het gootsteenkastje staan bakken voor plastic en restafval. Papier brengen we ook
elke dag naar buiten (blauwe deksel) of gebruiken we om de haard mee aan te
steken.

Wel

bij

het

compost

Niet

bij

het

compost

Botjes

Aardappelschillen
(beperkt, tenzij
biologisch)
Citrusschillen

(beperkt,

tenzij

biologisch)

Doppen
noten

van

pinda's

en

Brood

Etensresten

Eierschalen

Houtskool

Rauwe

groenteschillen,

Kaaskorsten

loof,

stronken

Koffiefilters
koffiedik

en

Koffiepads
theezakjes

Theebladeren

Papier

Noten

Peuken,

en

Verlepte

pitten
bloemen

kamerplanten
Tuinaarde,

en

Vet

(gekookt)

en

sigarettenas

(gestold)

(beperkt)
potgrond,

Visgraten

zand, turfmolm
(beperkt)
Bladeren

(goed

mengen)

Wol,

watten,

vodden
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Veranda en erf

Gracht rond het fort vanuit de tuin (krentenboom)

Voorzieningen - buiten
1.

Voor een lekker avondje op de veranda kan je de
buitenhaard gebruiken, ook voor pizza’s (heel heet
maken), of de straalkachels op zonne-energie. De
afstandsbediening ligt in de bar.

2.

Als je een open vuur wilt , dan kan je dat bij de loungebank
maken in de vuurkorf.

3.

Voor de loungebank buiten zijn kussens beschikbaar en er
is stromend water, verlichting en stroom ter plekke.

4.

Het sportveldje kan je ondermeer gebruiken voor tennis,
volleybal, voetbal, hockey en badminton. We hebben daar
spullen voor maar raden aan je eigen materiaal mee te
nemen omdat dat van ons veel gebruikt is.

5.

Er staat in de garage een tennistafel en er hangt een
dartbord.

6.

Naast de garage staan enkele zitjes waar je gebruik van
kunt maken. Hiervoor zijn kussentjes beschikbaar.

7.

We hebben 2 hangmatten voor achter in de tuin aan de
boom of op de veranda.

8.

We maken zelf ook gebruik van de tuin, maar er is ruimte
genoeg!

Moestuin

9.

Strandjes

In de zomer kan je zelf fruit plukken in de boomgaard en in
overleg onder andere courgette en aardbeien uit de
moestuin halen. Of kruiden, bijvoorbeeld voor muntthee.
Er staan in de buurt veel bramenstruiken - de vruchtjes die
het makkelijkst los laten, zijn het lekkerst!

10. Recht tegenover het huis zijn strandjes waar je met een
badlaken of stoeltje kunt chillen. Zwemmen is prima te
doen, maar kan alleen ruim binnen de kribben vanwege de
stroming.
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Natuur

Natuur - fauna
1.

In en rond de tuin lopen regelmatig fazanten en in de
boomgaard verderop knagen hazen aan de boompjes.

2.

De bosschages zitten vaak vol met allerlei vogeltjes
waarvan we zelf vaak niet goed kunnen zien wie of wat,
maar we zien daar, op het gras en door de lucht in elk
geval: eksters, roodborstje, grote bonte specht,
groenlingen, vinkjes, puttertjes, mussen, veldleeuweriken,
merels, spreeuwen, vlaamse gaaien, turkse tortels,
houtduiven, kauwen, een winterkoninkje en allerlei
roofvogels boven de weilanden

3.

Ook zien we in de tuin in de vroege avond een vleermuis
en soms een egeltje.

4.

Een paar huize verderop wonen ooievaars, die je in de
weilanden veel ziet, soms ook is er een grote groeo van
tien-twintig stuks. Witte en grijze reigers zien we veel ook.
In de grotere wateroppervlaktes aan de dijk vind je
verschillende soorten eenden. Op zijn minst: bergeenden,
kuifeenden, wilde eenden en smienten

5.

Ganzen natuurlijk in grote aantallen en richting Everdingen
tientallen zwanen.

6.

In de uiterwaarden lopen lepelaars in groepjes in laag
water en eenmaal spotten we er 51! Daar zijn ook grutto’s

Bijschrift

7.

Op de informatietafel ligt een magazine van de plaatselijke
vogelclub met alle beesten die zij hebben gezien.
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Culemborg

Uit eten en drinken

Onze buur aan de zuidkant, De Witte Schuur, aan het
einde van het Schootsveldpad serveert ook kof e, ijs en
dergelijke en heeft een leuk winkeltje.

3.

Het fort Everdingen heeft het proe okaal van Duits en
Lauret. Tijdens de lockdown kan je er wandelen en op
gezette tijden prijswinnende biertjes kopen (neem de
Extra Blond).

4.

Culemborg heeft best een grote selectie restaurants waar
nu lekker eten is af te halen (bezorgen doen de meesten
ook, maar vanwege de kans op koud eten door de afstand
halen we zelf meestal op). In de stad is de Griek Knossos
aan te raden. Nieuw is het Indonesisch Suka Suka.
Populair is het Italiaans goedgekeurde Una Volta in de
oude locomotie oods op het station.

fi

2.

fl

Caatje aan de Lek, onze directe buur, biedt een echt
mooie en gezellige plek voor zowel een drankje als een
hapje. Tijdens de lockdown kan je er op gezette tijden een
selectie afhalen. https://forten.nl/forten/werk-aan-hetspoel/

fl

1.

Spoel festival en Caatje aan de Lek

In en om Culemborg
1.

Culemborg heeft een mooi centrum met veel gezellige
horeca. Stadswandelingen kun je prima op de bonnefooi
doen, maar als je je een beetje voorbereidt is er veel moois
extra uit te halen. Neem bijvoorbeeld het boekje Ommetjes
van de Roos van Culemborg mee van de informatietafel. Of
blader door de Voetnoten, zoals over Elisabeth, Jan van
Riebeeck of over struikelstenen.

2.

Parkeren doe je snel en gratis bij de Goilberdingerstraat,
op het terrein van de tennisclub. Op Palumbus en bij de
haven sta je ook goed. Parkmobile werkt in Culemborg.

3.

Boodschappen haal je in Parijsch (Lidl met knapperige
bolletjes op zondag, Plus voor bekende merkenen verse
jus) of bij Jumbo. Zelf gaan we graag in de stad kaas, vers
brood (Culemborgs Bakhuys) en vlees halen (Burggraaf).
De Turkse supermarkt Atlas op het Chopinplein is populair.

4.

Dinsdag is er markt, met bijvoorbeeld vis op de
Varkensmarkt. Er is ook een kleinere boerenmarkt op
zaterdag.

5.

Er is een zwembad, maar dat is eigenlijk niet geschikt voor
vertier, daarvoor ga je beter naar Sportiom in ‘sHertogenbosch.

6.

Culemborg kent allerlei echt leuke festivals, hopelijk
starten die weer gauw op...

7.

Vanwege de heel centrale ligging, ben je zo op veel leuke
plekjes en steden. Zie de andere hoofdstukjes.
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Geschiedenis

Het Spoel

De Lek tussen het veer van Culemborg tot aan Het Spoel bij Goilberdingen, [ca. 1650]

Over Culemborg
Over Culemborg en delen van haar geschiedenis heeft het
geschiedkundig genootschap AWK een serie zogenaamde
Voetnoten uitgegeven die vaak kort en bondig heel
interessante onderwerpen belichten. Op de Boerderij-phone
hebben we een selectie voor je gedownload. Er is er ook eentje
over de historie van Het Spoel en Goilberdingen. Zie verderop
voor een korte samenvatting.
Uit Wikipedia is het volgende stuk afkomstig
“Culemborg (vroeger ook wel en plaatselijk thans nog
Kuilenburg of Kuylenburgh genaamd) is een stad en gemeente
in de Neder-Betuwe, in de Nederlandse provincie Gelderland.
De gemeente telt 29.129 inwoners (1 januari 2021, bron: CBS)
en heeft een oppervlakte van 31,23 km² (waarvan 1,49 km²
water). Binnen de gemeentegrenzen ligt de buurtschap
Goilberdingen.
De oudste vermelding van Culemborg dateert uit 1281: de
plaats werd toen Culenburgh genoemd. In de loop der tijd zijn
diverse varianten in gebruik geweest: Kulenborch (1305),
Culenborgh (1353), Colemborch (1363), Culemborch (1472).
Het eerste deel van de naam verwijst naar een kuil, oftewel een
plas water die is ontstaan bij een dijkdoorbraak (vergelijkbaar
met een wiel of kolk). Het tweede deel verwijst naar de burcht
die rond 1270 nabij de kuil was gebouwd. De naam Culemborg
betekent dus 'burcht aan de kuil.[2

Culemborg

Oorspronkelijk was Culemborg een handelsdorp, gelegen op
de stroomrug van het riviertje de Meer en de zuidelijke
oeverwal van de Lek. Ten westen daarvan bouwde de heer van
Bosinchem (Beusichem) kort voor 1270 een kasteeltje. In de
13e eeuw bouwde Jan II, die zich heer van Culemborg noemde,
het Kasteel Culemborg aan de noordzijde van het stadje. Van
dit kasteel zijn nu alleen de fundamenten nog over. Even ten
zuiden van het stadje lag het kasteel Caetshage.

Over Culemborg
Op "Sente Nycolausdach" in 1318 ontvingen de poorters van
de inmiddels versterkte nederzetting van hun heer, Jan van
Bosinchem, stadsrechten waaronder tolvrijheid op de jaarmarkt
en het asielrecht. Culemborg werd een Vrijstad, maar dit wil niet
zeggen dat iedereen zich vrijelijk kon vestigen. De stad had een
eigen rechtspraak. Wie iets op zijn kerfstok had, moest voor
schout en schepenen verschijnen en ontliep zijn gerechte straf
niet. Hij kreeg echter wel de kans zich te verdedigen. Zolang hij
in Culemborg verbleef, werd zijn schuldeiser niet in de stad
toegelaten. "Naar Kuilenburg gaan" kreeg later de betekenis [3]
van 'failliet gaan'.
In de 14e eeuw kwam er een stadsmuur en -gracht om
ongeregelde bendes en vijandelijke troepen buiten de stad te
houden. Tweemaal werd de stad buiten de bestaande muren
uitgebreid. Omstreeks 1370 aan de noordzijde met een
schipperskwartier, de zogenaamde Havendijk en twintig jaar
later aan de zuidzijde waar het dorp Lanxmeer erbij werd
getrokken onder de namen Nieuwstad/Nieuwpoort. Zo
ontstond een soort "driestad". Ook de Havendijk en de
Nieuwstad werden ommuurd.
Aan de laatste telg van het geslacht Van Culemborg heeft de
stad veel te danken. Vrouwe Elisabeth stichtte het Elisabethgasthuis, een hofje met huizen voor oude mannen en vrouwen,
en schoot het geld voor de bouw van het Stadhuis en de toren

Stadhuis (Weissenbruch)

van de Sint-Janskerk voor. Uit haar erfenis werd het Elisabeth
Weeshuis gebouwd. Dit weeshuis doet nu dienst als museum
en bibliotheek.”

Goilberdingen
Tekst uit een van de Voetnoten
“De polder Goilberdingen. Oude kaarten laten zien dat de
verkaveling van die polder de aangrenzende uiterwaarden in
loopt. Dat wijst erop dat de verkaveling ouder is dan de dijk en
deze is teruggelegd. Uit de archeologische verwachtingskaart
van Culemborg (zie hiernaast) blijkt dat Goilberdingen deels is
aangelegd op het weggespoelde deel van de stroomgordel
van Redichem. Goilberdingen bestond al vóór de 13e eeuw.
Vóór het ontstaan van die polder moet in het gat in de
stroomgordel voor de hooggewassen Lek nog de weg hebben
opengelegen naar de komlaagten rond de huidige Waai, in het
midden van het plangebied. Later, wellicht nog in de
Middeleeuwen, moest ook de (teruggelegde) dijk van
Goilberdingen het ontgel- den. Hij werd dan ook ‘Quaden
dijck’ gedoopt. De dijkkronkels – inlagen – ten westen van
Culemborg getuigen nog van doorbraken in die dijk en van
dijk- herstel. Minder opvallend zijn de sporen van watergeweld bij de Goilberdingerwaard. Hier moet de dijk over
grote afstand landinwaarts zijn verhuisd. Uit de themakaart is
op te maken dat het buitengedijkte deel van Goilberdingen
oudhoevig land vormt. Dit kan eeuwenoude sporen van
bewoning, cultivering en waterbeheersing bevatten. Mogelijk
vormde de zomerdam ooit onderdeel van de middeleeuwse
bekading van Goilberdingen en Everdingen.”

Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa

Het Spoel
Tekst uit Voetnoot Het Spoel en een interview met de schrijver
ervan, Chris Will in Culemborg zoals het was
“De benaming ‘Het Spoel’ duikt reeds op aan het begin van de
achttiende eeuw. Op deze plaats, gelegen op een tweetal
kilometer ten westen van Culemborg, kwam in die jaren een
waterstaatkundige aanleg tot stand die een einde moest
maken aan de destijds veelvuldig terugkerende wateroverlast
in het Culemborgse Veld. De geschiedschrijver Voet van
Oudheusden vermeldt in zijn ‘Historische Beschryvinge van
Culemborg’ uit 1753 over deze aanleg het navolgende: ‘In den
Jaere 1701 is door eenige uit de Regeeringe een Werk
doorgedrongen, dat het Graefschap [Culemborg] nog heugt.
Vermits de Wael en Merwe, en by gevolg ook de Linge,
wegens het verstoppen en verzanden van den rechter arm van
den Rhyn by Schenckeschans’, altoos zeer hoog en vol waters
waren, in zoo verre, dat de Molens, aen de Vliet en den Horn
geplaetst, het Binnewater tot die hoogte niet konden
opmaelen, zoo dat het Broek of de laege Landen gemeenlyk
onder water stonden, en de Rivier de Lek zoo laeg, dat dezelve
niet meer vaerbaer was, wierd goed gevonden de Waterlosing
op dezelve te maeken. Men verkoos daer toe de Plaets
genaemt het Spoel, omme aldaer een Sluis in den Lekdyk te
leggen, en de Molens op te richten. (...) Men groef een wyde
Molevliet, bezette die met hooge Kaden, men groefden Dyk
door, en bouwde een zwaere Steene Sluis. De Molens, die op

Het Spoel in 1848, links van het fort

de Vliet hadden gemaelen, wierden hier gebragt en geplaetst.
Men bouwde voor en agter Molens, en men was met deeze
nieuwe Waterlosinge zeer in de schik.’”
“In de Middeleeuwen was er al een sluis op deze plek met de
naam het Spoel. Die had gewoon een puntdeur en haar taak
was om overtollig water uit de polder in de rivier te lozen.
Vandaar de naam, het ‘spoelen’ van water. Omdat de polder in
de loop van tijd inklonk en het waterpeil van de Lek steeg,
kwam hij lager te liggen dan de rivier. Vervolgens werden er
molens gebouwd om het water weg te malen via de uiterwaard
naar de Lek. Toen ook dat niet meer lukte, werd er naar de
Linge afgewaterd via een boezem (een tijdelijke opslagplaats
voor overtollig polderwater). De waaiersluis die in 1815 werd
aangelegd bij het Spoel had een puur militaire functie,
namelijk het inunderen van de polder als er vijandelijkheden
dreigden.”

Verboden kringen
Ten einde een beter uitzicht en een vrij schootsveld te
verkrijgen, werd in 1853 de Kringenwet ingevoerd, ‘houdende
bepalingen betrekkelijk het bouwen, planten en het maken van
andere werken binnen zekeren afstand van Vestingwerken van
den Staat’. Op grond van deze wet waren voortaan rond alle
belangrijke forten zogeheten ‘verboden’ kringen van kracht.
Rondom ieder vestingwerk lagen drie kringen, namelijk een op
300, een op 600 en een op 1000 meter, waarbinnen zeer
strenge bouwvoorschri!en golden. Binnen de kleinste kring
mocht uitsluitend in hout worden gebouwd In de tweede kring
was het toegestaan ‘gebouwen en getimmerten te plaatsen,
waarvan de dekking naar verkiezing kan worden gemaakt, en
welke gebouwen en getimmerten van stenen voeten met
hooger dan vijf palm [dat is 50 centimeter] boven den
beganen grond, en van gemetselde stookplaatsen en
schoorstenen zullen mogen voorzien zijn, maar voor het
overige uit verbrandbare stoen zijn samengesteld’. In de
buitenste kring waren in principe alle bouwmaterialen
geoorloofd, maar in geval van oorlog of mobilisatie konden op
last van de militaire bevelhebber alle aanwezige gebouwen,
bomen en andere obstakels zonder enige vorm van proces
worden opgeruimd. Een houten boerderij aan de
Goilberdingerdijk 39, even ten oosten van het ‘Werk aan het
Spoel’, vormt nog een herinnering aan deze Kringenwet.

Verboden kringen

Boerderij Het Spoel
Onze woning is blijkens tekeningen en bouwvergunning in 1913
opnieuw gebouwd. Op luchtfoto’s van begin vorige eeuw is te
zien dat het achterhuis anders van vorm was en waarschijnlijk
rietgedekt. In de jaren ‘70 is de deel als tweede woonhuis in
gebruik genomen en heeft de woning de huidige buitenkant
gekregen, waarbij wij zelf de achtergevel veranderden om meer
licht in de woning te krijgen. De gehele binnenkant is volledig
vernieuwd in 2017-2020 waarbij ook een warmtepomp en
zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Het erf is eveneens is
aangepast omdat we de dijk niet meer opkwamen in de winter
en wateroverlast hadden, beide als gevolg van de
dijkverzwaring.
Op de plek van de woning heeft eerder een ander huis gestaan,
met een andere vorm (zie de kaart uit 1848). Wij denken dat dit
huis een herberg is geweest omdat daar sprake van is in oude
stukken, maar de herberg kan ook op de plek van de voormalige
spoelsluis hebben gestaan. In elk geval is onze plek al vanaf
begin 1600 bebouwd geweest (zie tekening). Op het erf vinden
we oude bakstenen, stukken fundering en een deel van een
oude weg die op luchtfoto’s is te zien.
Wat wel apart is, is dat op deze plek het huis al lang van steen
lijkt te zijn geweest terwijl het wel heel dicht bij de kern van een

Verkoop Het Spoel in 1888

verboden kring ligt, waarbinnen alleen houtwerk was
toegestaan. Misschien had de toenmalige eigenaar een rol bij
het fort.
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Wandelingen

Wandelingen in de buurt
1.

Rondje om het fort. 1 km. Neem de achteruitgang, langs het
water. Steek de weg over, ga met de bocht mee rond het
fort tot je de boerderij weer ziet. Zie je de holle boom?
Rechts ervan kun je naar de Lek en de strandjes.

2.

Biertje proeven en fort Everdingen bezoeken. 5km. Steek
de weg over bij het hek van de armenboomgaard en loop
naar de Lek. Houd links en loop tot fort Everdingen. Dorst?
Loop dan over het bruggetje en ga links tot je bij de ingang
van het fort bent. Van daar dezelfde weg terug of over de
dijk. Kortere route gaat voor het fort langs en naar keuze op
of onderlangs de dijk terug.Klompenpad, 15km.
Toeristische route en erg populair, weer of geen weer. Zie
voor de route de informatiebak en anders
www,klompenpad.nl of de app op de Boerderij-phone.

3.

4.

Rondje Diefdijk. Steek de weg over en loop over of
onderlangs de dijk richting Everdingen. Links zie je vaak
ooievaars. Volg de weg tot de Diefdijk. Eventueel loop je
via de sluis over het fort. Bij de rotonde de Diefdijk links
verlaten en via het Schootsveldpad terug naar het erf.
Parijsch nieuwbouw. Loop over het Schootsveldpad richting
Culemborg. Achter de voetbalvelden naar rechts en dan
links, de drukke Laan naar Parijsch over. Na het speelveldje
rechts en weer rechts een bijzondere wijk in. Loop rechtsom
driekwart de wijk door, rechts eruit en naar de Laan terug

Dijk en uiterwaarden

Dijk en uiterwaarden

Kogelvanger bij het Schootsveldpad

Werk aan het Spoel

naar de voetbalvelden. Aldaar de straat over naar het
Kokmeeuwpad en via de dijk terug.
5.

Avondwandeling (ochtend: ook mooi!) langs Fort Werk aan
het Spoel, naar beneden bij het bord Culemborg en volg
wandelpad langs de onderkant van de dijk, sla links af de
dijk wanneer je wilt en loop over de dijk weer terug.
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Fietsen

1.

Op de informatietafel liggen meerdere kaarten en routes van
de omgeving. Fietsen kan hier echt goed!

2.

Culemborg, 2,5 km. Makkelijk te doen, je bent er zo!
Gewoon de dijk af etsen en bij de tennisclub naar beneden.
Waait het? Dan etsen we soms onderlangs terug of met een
grotere boog over de Prijsseweg en dan over het
Schootsveldpad (of andersom, de wind is hier altijd baas).

3.

Iets meer ambitie? Fiets door naar Beusichem of Ravenswaaij
(terug via Zoelen) over de dijk en ervaar de rivier en gluur
naar de vele boerderijen. Nog iets verder door en je zit in de
mooie stadjes Wijk bij Duurstede (pontveer bij Beusichem,
retour via pontveer Wijk) en Buren (via Zoelen en terug via
het Wilgje en de Regulieren.
De andere kant op over de dijk naar Vianen maar bij
Hagestein eraf en terug onderlangs of een rondje pontje via
het mooie Vreeswijk en de Liniepont. De liniepont neem je
ook voor een mini rondje pontje naar Culemborg of
Beusichem en naar Houten of Utrecht. Allemaal goed te
etsen.

5.

De Diefdijk is bijzonder, mik op Geofort of Asperen, Leerdam
kan je goed missen. Terug via Schoonrewoerd. Wat langer
maar mooier ga je via Rumpt, daar zie je mevrouw Pisa bij de

fi

4.

fi

fi

Fietsroutes

Groepschuilplaats aan de Diefdijk bij de A2

scheve kerktoren en rijd je langs de mooie Linge met oude
huizen. Terug via Beesd of Tricht.
6.

Volledig over dijken rijden? Het kan (haast): Diefdijk,
Meerdijk, Lingedijk, Molendijk, Dorpsdijk, Polderdijk,
Mariënwaerdt Notendijk, Mariënwaerdt Appeldijk, Lingedijk,
Burensedijk, Kornedijk, Aalsdijk (langs de Soel), stukje
smokkelen, Schaardijkseweg en Lekdijk Oost, terug naar de
Goilberdingerdijk. Dit is een forse route!

7.

Marienwaerdt met de Appeldijk: een populaire bestemming;
terug via Beesd langs de andere kant van de A2 en de
Diefdijk.
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Kunst in huis

Foto’s, beeldjes en
schilderijen
1.

In de lounge en de vide hangt werk van Marjolein van
Bymar. Zij experimenteert met materialen en heeft een
atelier met galerie in de binnenstad.

2.

Op onze slaapkamer hangt een gesigneerd portret van
Sting door Arjan van Gent, gekocht via een tv-programma
om bijdragen voor goede doelen te genereren (Sting koos
voor Rainforest Alliance).
Door het huis verspreid hangen zelf gemaakte foto’s van
de omgeving.

4.

In de zolderkamer en onze gang hangt werk van mijn
vader: een Portugees dorpje en een beeltenis van de Lek
waarin ik onze Schakel optuig.

5.

In de woonkamer en onze slaapkamer bronzen beeldjes
die we cadeau kregen, onder meer voor ons trouwen en
vanwege het eerste Mijn Project bij PwC voor stichting Sam
(leren met Dol jnen).

6.

In de woonkamer een Nederlands dorpje, een schilderij
dat mijn grootopa, die onder andere kachels sjouwde,
heeft aangeschaft.

7.

Ook in de woonkamer een ‘bewegende’ zeeuwse kust,
waar mijn ouders graag zijn. Het is van Arnold Bruning,
destijds uit Zierikzee.
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3.

Fotokunst van Tjerk

Waar kunnen we je aan
helpen?
1.

Haardhout

2.

Duits en Lauret

3.

Culemborg wit/rood

4.

Plukplank Caatje

5.

Kof e, thee

6.

Afbakbroodjes

7.

Gezichtsmaskers

Zie prijzen in Numbers formulier
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Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse nulla pretium.

