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KLOMPENPADROUTE        KNOPWANDELING NATUUR     
                   

 

Klompenpaden zijn oude wandelpaden in een agrarisch cultuurlandschap. 

Oorspronkelijk onverhard van boerderij naar boerderij, door de weilanden. 

Vaste routes, die doordat ze veel werden gelopen zichtbaar werden in het 

landschap. Anno nu zijn er overal veelal verharde wegen en rest alleen nog 

het agrarische cultuurlandschap, dat aan de oude klompenpaden herinnert.    

 
Deze route is oorspronkelijk gemaakt als voorjaarswandeling, als de knoppen aan de 
bomen en struiken op openspringen staan. Maar ook in de andere seizoenen is het 
een leuke interessante route, want de natuur is elke keer weer verrassend anders. 
  

Vertrek vanaf De Koperen Knop en ga rechtsaf, Binnendams. 

 
 Aan beide kanten van de weg zijn voortuinen en zijtuinen te zien. Vaak worden de 

terreinen en erven van de openbare weg afgeschermd door hagen en heggen. Van 
oorsprong gebruikten de bewoners hier liguster of beukhaag voor. Soms ook mei-
doorn. Helaas zijn er vanaf de jaren zeventig ook nieuwe soorten bijgekomen, zo-
als coniferen en leylandii. De oudere soorten blijven echter het meest passend. En 
juist daarin maken veel vogels in het voorjaar een nest. Ze weten dat vaak zo te 
verstoppen dat het absoluut onzichtbaar is.  
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 In veel van de voor- en zijtuinen die u passeert, staan oude bloemen- en struiken-

soorten. Bloemen bij boerderijen was lange tijd een luxe. Sinds 1900 komen ze in 
toenemende mate voor, maar veelal alleen bepaalde soorten, zoals dahlia’s, hor-
tensia’s en hibiscus. Bekende inheemse struiken zijn sering, hazelaar en vlierbes.  
 

 
 

 Achter of bij de huizen zijn hier en daar ook flinke bomen te zien. Ter hoogte van 
Binnendams 70 staat een groep bomen, die wordt aangeduid met de naam ‘het 
Giessendamse bos’. Waar die naam vandaan komt is niet bekend. Mogelijk zijn 
daar destijds bomen aangeplant rond een kleine rioolwaterzuiveringsinstallatie.  
 

Bij de spoorwegovergang laat u deze links liggen en gaat u als het ware rechtdoor, de 
Spoorweg. 
.   
 Een eindje voorbij het station is links tussen de spoorlijn een stukje grasland, met 

wat bomen, dan een sloot en vervolgens een stuk ‘niemandsland’, waar allerlei 
ruigte groeit. Vroeger waren hier volkstuintjes. Als u goed kijkt ziet u tussen de 
beplanting ongetwijfeld nog planten die aan die tijd herinneren 
 

 Rechts kunt u genieten van de weilanden met hun vergezichten. Vaak zijn er in die 
weilanden ganzen te vinden, die er neerdalen om zich aan het gras te goed te 
doen. Dit tot ergernis van de boeren, die het gras nodig hebben voor het kunnen 
voeren van hun vee. Dat vee ziet u ook hier vaak grazen in de weilanden. Dat is 
een mooi gezicht. Binnen de agrarische gemeenschap is intussen een hele discus-
sie op gang gekomen over de wenselijkheid van het in de open lucht laten grazen 
van de koeien. In een halfopen stal zouden de dieren een beter leven hebben, 
omdat ze er niet worden gehinderd door regen of felle zon. Een grote zuivelfabri-
kant maakt daarentegen reclame met de leuze dat de melk die zij leveren afkom-
stig is van koeien die minstens zoveel uur per dag in de wei lopen.  
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Aan het eind van de weg gaat u rechtsaf en even later bent u weer bij Museum De 
Koperen Knop. 

 

 
 
Museum De Koperen Knop   -   Binnendams 6   -   3373 AD Hardinxveld-Giessendam 
tel: 0184-611366  -  email: koperenknop@planet.nl  -  www.koperenknop.nl  -  lengte 4,3 km 
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geen knotwilgen, want die moeten onderhouden worden en kunnen als dat on-
derhoud achterwege blijft de oevers van de sloten kapot maken.   
Voor het leven in de natuur zijn knotwilgen overigens heel belangrijk. Zij zijn met  
hun brede open kroon uitermate geschikt voor het maken van nesten. Vooral 
eenden maken daar veel gebruik van, maar ook tal van andere vogels nestelen in 
een knotwilg. Een andere bijzonderheid van deze boom is, dat door een door ou-
derdom hol geworden knotwilg gemakkelijk een andere boom groeit en ook in de 
kruin is voldoende voedingsbodem om er een andere struik in te laten wortelen.  

 
 Als u de Molenweg nadert, ziet u in de verte links voor u een bosje. Dat was vroe-

ger een eendenkooi. Veel boeren verdienden er wat bij met aanverwante am-
bachten. Een daarvan was het vangen en verkopen van eenden. Eenden zijn het 
beste te vangen in een eendenkooi. Daar worden de wilde eenden door lokeen-
den in de vangpijp gebracht en vervolgens door de boer of de kooiker gevangen.  

 

Als u bij de Molenweg komt, gaat u rechtsaf.  

 
 Tegen de avondschemering is de kans groot dat je hier hazen ziet. Die zitten over-

al in de weilanden. Maar ook ander klein wild komt wel voor. In het voorjaar zie je 
overal nestelende zwanen. Een bekende verschijning in de weilanden en dan met 
name aan de slootkant is een reiger. Hier komt zelfs een witte reiger voor.  
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Bij de kruising met de Polderweg, loopt u deze op, naar rechts. 

 
 De stukken weiland die u passeert, zijn tegenwoordig echte cultuurgronden. Dat 

was vroeger, vooral voor de Tweede Wereldoorlog, wel anders. Ze waren veel rui-
ger begroeid en er kwamen verschillende grassoorten  voor,  evenals  allerlei  wei- 
debloemen, zoals Pinksterbloem, boterbloem, madelief en speenkruid. Ook in de 
sloten groeiden toen heel andere planten dan nu, in elk geval in veel groter aan-
tal.  
Aan dit alles is door de intensivering van de veeteelt een einde gekomen. Voor 
steeds meer koeien was namelijk ook steeds meer gras nodig.  
 

 Ook het leven in de sloten is heel anders dan vroeger. Stekelbaarsjes zoeken was 
ooit een spannende gebeurtenis, waarover in oude kinderboeken nog wat te le-
zen is. In het voorjaar tref je nog wel kikkerdril aan in de sloten, maar ook dat in 
veel mindere mate dan eertijds. En nergens zie je meer kinderen in de wei lopen, 
al dan niet gewapend met een polsstok, om over de bredere sloten te kunnen 
springen. Slootje springen is overigens helemaal uit de tijd.  
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 Boven op het spoorwegviaduct heeft u een mooi uitzicht over de verschillende 
variëteiten die de natuur biedt: weilanden, bomen, struiken.  U  kunt  ze  allemaal  
aanschouwen. Ze vormen een schril contrast met de hieronder liggende spoorlijn, 
die door de elektrificatievoorzieningen wel erg confronterend is met de natuur. 
Maar misschien is juist dat contrasterende zo aardig in onze hedendaagse samen-
leving.    

 

 
 

Na het spoorwegviaduct gaat u naar rechts, de Giessendamse Tiendweg Oost op 

 
 Aan beide kanten van de weg staan knotwilgen. Die werden vroeger door de boe-

ren langs de weilanden aangeplant. Ze voorkwamen dat de koeien de slootkanten 
wegtrapten en gaven het vee wat bescherming tegen regen, wind en zon. Ze le-
verden ook boerengeriefhout, waarbij de geschilde stokken werden gebruikt voor 
gereedschapsstelen. Al dan niet geschild ook voor het maken van hekwerken 
(heiningen en damhekken) en afscheidingen op het boerenerf, voor bonenstaken 
en voor nog veel meer doeleinden. De zwaardere takken werden gebruikt als 
vloer van de hooizolder, dan kon men het hooi er gemakkelijk tussendoor trekken 
en aan het vee voeren. De dunne twijgen leverde bindteen. Voor dat laatste was 
overigens een speciale taaie wilgensoort nodig, die de boeren vaak samen met 
nog wat andere soorten, zoals Frans Geel en Belgisch Rood in een hoekje van het 
erf lieten groeien.    
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 Overal langs deze onverharde weg zijn landhoofden met daarop hekwerken te 
vinden, die toegang geven tot de weilanden aan beide kanten. Het is aardig om te 
verschillende landhoofden eens te vergelijken. Al snel is duidelijk welke de oudste 
en welke de meest recent aangelegde of vervangen zijn.  

 
 Ter hoogte van de Tiendwegse molen is goed te zien hoe de waterhuishouding 

van de polder is geregeld. Het overtollige water wordt door greppels naar sloten 
afgevoerd. Het aantal greppels is de laatste jaren drastisch afgenomen, omdat dit 
alleen maar onderhoud geeft. De sloten voeren het water vervolgens af in brede-
re sloten en uiteindelijk komt het terecht bij de molen, die het via de molenvliet 
door maalt naar elders. In dit geval gaat het naar Molenaarsgraaf, waar een ande-
re molen het water op de Graafstroom maalt en dan gaat het via de Alblas naar 
een van de boezems in Kinderdijk, waar het uiteindelijk in de Lek terecht komt. De 
molens hebben overigens geen functie meer. Ze zijn allemaal vervangen door 
elektrische pompen.  
 

 Als u doorloopt over de Tiendweg mist u ineens knotwilgen. Al eerder waren er 
stukken zonder, maar hier valt het erg op. De oorzaak is een combinatie van fac-
toren. Molenaars hebben liever geen bomen in de omgeving van hun molen, om-
dat die de windvang kunnen belemmeren. De boeren hebben tegenwoordig liever 


