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Gevarieerd moerasgebied

Willeskop ontdekken

Het huidige natuurgebied Willeskop ligt tussen de Noordzijd-

In het natuurgebied Willeskop ligt een prachtige wandelroute

sekade en de Bloklandsedijk. Vanuit de ruilverkaveling werd

van , kilometer die onderdeel is van een lange afstands-

het gebied omgevormd tot een waterrijk natuurgebied.

route. Deze loopt hoofdzakelijk over beide historische
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bestaat. Tot  graasden er nog koeien, nu zijn er zeldzame

fraai de houtkaden in het landschap liggen. Staatsbosbeheer

vogels en wilde planten te bewonderen.

heeft een steiger aangelegd om zo dichter op het water te

Bij de waterinlaat aan de westkant is een slotenpatroon aan-

komen. Een deel van het gebied is ontoegankelijk voor

gelegd, dat door de aanwezigheid van het riet de meststoffen

publiek, om zo de vogels de nodige rust te gunnen

uit het water haalt. De voedselarme situatie die hierdoor

In de omgeving liggen vele andere wandelroutes, zodat u uw

overblijft, vormt een ideale bodem voor zeldzame planten.

tocht naar gelang kunt uitbreiden. Aangezien u in een voorworden. Zorgt u daarom voor geschikte wandelschoenen.

genoemd om zijn enorme aantallen vogels. Door zijn rustige

Parkeren

ligging plus hoeveelheid water en voedsel is het een ware

In de bocht van de Damweg, tussen Oudewater en

vogelmagneet. Vele vogels hebben het gebied inmiddels

Polsbroekerdam, ligt een parkeerplaats. Een makkelijke plek

ontdekt als ideale rust- en broedplaats. Het gebied kan

om de wandeling te starten. Aan het begin vindt u een

beschouwd worden als een van de grootste vogelkraamkamers

informatiebord met de route. U kunt ook vanaf de parkeer-

van het Groene Hart. Vele eenden en ganzen gebruiken het

plaats bij Abrona starten. Deze ligt aan de Benedeneind

gebied om te overwinteren, door de ‘magneetwerking’ heeft

Noordzijde  in Benschop.

het gebied ook regelmatig bezoek van zeldzame soorten.

Groene snelweg
Overige kleine dieren hebben ook een goede reden om naar
Willeskop te komen. De houtkades vormen een ideale
verbindingsroute voor vlinders, muizen, bunzing en hermelijn
die zich door de beschutting van de bomen veilig voelen voor
roofvogels in de lucht. Datzelfde geldt voor de kleine vogels.
Waar de kades in de Middeleeuwen door de mens gebruikt
werden als landscheiding, vormen ze tegenwoordig een ideale

Meer informatie
Voor meer informatie over Staatsbosbeheer en
activiteiten in het Groene Hart kunt u kijken op
www.staatsbosbeheer en
www.groenehartcentrum.nl

groene snelweg voor de kleine diersoorten en uiteraard ook
wandelaars.
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Waterrijk natuurgebied

Het natuurgebied Willeskop wordt ook wel ‘vogelmagneet’
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malig veengebied loopt onder NAP, kan de ondergrond drassig
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De oorsprong van Willeskop ligt in de middeleeuwen,
toen het woeste veengebied ontgonnen werd voor het

Ingeklemd tussen twee middeleeuwse

gebruik van landbouw en veeteelt.

houtkaden, ligt midden in de Lopikerwaard

Slootjes werden aangelegd zodat het land bewerkt kon
worden. De oorspronkelijke grondeigenaren verkochten de

het natuurgebied Willeskop. Een gevarieerd
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stukken veengebied in kavels van  meter breed en 

landschap van water, eilandjes en moerassen,

meter lang aan de veenontginners.
Zo’n overeenkomst werd cope genoemd, wat nog terug te

waar de natuur vrij spel heeft en zeldzame

vinden is in de plaatsnaam. Een zekere Wilhelmes kocht dit

vogels hun ideale rust- en broedplaats vinden.
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later verbasterd tot Willeskop.

De eeuwenoude kaden, begroeid door wilgen
Da
e

ad
stk

waarvandaan u mooi zicht heeft op de vele

Oo

eg
mw

en elzen, vormen een sfeervolle wandelroute
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kanten uit op een bredere sloot, vaak wetering genoemd,
dat voor het verdere transport van het water zorgde.

handhaven, plantten de allereerste boeren wilgen en elzen
aan weerszijden, zodat de wortels de grond van de kaden
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Het einde van en de scheiding tussen de ontginningen

vogels zoals roerdomp, kleine zilverreiger en

Onderweg kunt u genieten van de vele

De slootjes van het ontgonnen gebied kwamen aan beide
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bijeen hielden. Deze houtkaden werden gebruikt voor hun
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eigen gerief, vandaar de naam geriefhout.

Willeskop

Deze oorspronkelijke houtkaden liggen nog steeds als
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historische linten door het Hollandse veenlandschap.
Een wandeling over deze kaden geeft u een mooi zicht op
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de lagergelegen omgeving en brengt u tevens op bijzondere
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wijze ruim zevenhonderd jaar terug in de tijd.

