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Vorig jaar stond bij het redactioneel een foto 
van het duo Wim Huijser/Ria Dubbeldam. Dat 
was zo gekomen: de hoofdredactie zocht 
ver  sterking en vroeg publicist en tevens 
redactielid Wim Huijser of hij interesse had. 
Die uitdaging wilde hij graag aangaan. Nieuwe 
Veluwe gaat hem aan het hart. 
Gaandeweg bleek het toch niet zo eenvoudig 
om een heldere en werkzame verdeling van 
taken en verantwoordelijkheden te realiseren. 
Onze conclusie na een jaar: dit gaat niet erg 
handig. We besluiten voorlopig terug naar de 
situatie zoals die was met één hoofdredacteur. 
Wim blijft betrokken als actief en meedenkend 
redactielid. Bedankt Wim dat je dit experi
ment bent aangegaan en als redactielid en 
auteur van artikelen Nieuwe Veluwe bijdragen 
blijft leveren.
Overigens, alle redactieleden en journalisten 
verdienen het om in het zonnetje te worden 
gezet. Zonder hun vrijwillige inzet geen 
Nieuwe Veluwe. Wat zou het heerlijk zijn om 
de redactie en onze journalisten eens een 
bescheiden vergoeding te kunnen geven. Daar 

streven we naar. We komen dichter bij het 
kantelpunt dat de abonnementsgelden niet 
meer geheel opgaan aan druk en verzend
kosten. Helpt u mee? Maak vrienden en 
familie abonnee of geef een jaarabonnement 
als verjaarscadeau. Like onze tweets en 
berichten op Facebook.
Zelf steken we ook energie in werving van 
abonnees en vergroting van de naamsbekend
heid. Af en toe zullen we met een standje op 
een natuurmarkt staan en activiteiten 
organiseren voor leden en nietleden (zie 
hieronder). Tijdens de Landschapsveiling op 
31 mei, georganiseerd door het Veluwefonds, 
laat Nieuwe Veluwe enkele kavels veilen (zie 
pagina 5). De inkomsten ondersteunen de 
uitgave van het magazine. 
Ja, het jaar is goed begonnen. En nu naar 
buiten, de Veluwe op. Daar maken we dit blad 
voor. Deze voorjaarseditie biedt veel inspira
tie: de nieuwe Crossbill Guide Veluwe met 
bijbehorende app, het nieuwe fietsroute
netwerk Veluwe, een Trage Tocht van onze 
redacteur Rob Wolfs maar ook de opmer

kelijke 400 kilometerlange zwerfroute van 
Gerard van Putten, Nieuwe Veluwelezer van 
het eerste uur. Met zijn route waan je je in 
een leeg land en kun je naast dwalen ook 
verdwalen. In artikelen tref je en passant 
soms wandeltips aan, zoals in de bijdrage 
over de vrijwilligers die beken schoonhouden. 
Wandelschoenen aan of de fiets uit de schuur. 

Ria Dubbeldam,
hoofdredactie

Nieuwe Veluwe organiseert 
voor lezers en geïnteresseer
den workshops en excursies. 
Leer de Veluwe nog beter 
kennen en haal er inspiratie 
uit door mee te gaan. Meer 
informatie en opgave: 
uitgever@nieuweveluwe.nl  
of 0317425880.

Wandeling De Weg van  
de Wederopbouw in  
Oosterbeek

Loop op zaterdag 22 april mee 
langs “De Weg van de Weder
opbouw” in Oosterbeek. De 
gemeente Renkum en met name 
het dorp Oosterbeek werden 
in september ’44 zwaar getrof
fen tijdens de operatie Market 

Garden. Een groot deel van het 
dorp lag in puin. Direct na de 
oorlog, al in 1945, werden de 
stedenbouwkundige Kraayen
hagen en landschapsarchitect 
aangetrokken om een plan voor 
de wederopbouw te maken. 
Bijhouwer bracht het landschap 
in als belangrijkste basiskwaliteit 
voor het plan. Wat is van het plan 
terecht gekomen en wat niet? 
Hoor het verhaal en zie het met 
eigen ogen tijdens de wandeling 
onder leiding van Harm Post.

Harm Post is medeoprichter en 
voorzitter van de Stichting 
Wederopbouw Architectuur 
Renkum e.o., was als initiatief
nemer en coauteur al bij 
verschillende publicaties op dit 
terrein betrokken, waaronder de 
routekaart De Weg van de 

Wederopbouw (2014). In het 
nieuwe boek onder dezelfde titel 
heeft hij het hoofdstuk over 
Renkum voor zijn rekening 
genomen.
U kunt zich op de wandeling 
voorbereiden door het lezen van 
twee artikelen in deze editie van 
Nieuwe Veluwe: De wederopbouw 
op waarde geschat en Nette 
dorpen op een tapijt groen. De 
wandeling voert langs de parel
tjes van de wederopbouw, waar
onder het bekende gemeentehuis 
van Grandpré Molière, en laat de 
verwevenheid van dorp en land
schap zien.
We starten om 9:30 bij café 
Schoonoord (Pietersbergseweg 4) 
in Oosterbeek (consumptie is 
voor eigen rekening). Bij het café 
kan – met parkeerschijf – worden 
geparkeerd. De wandeling eindigt 

rond 12:30 uur. De wandeling 
gaat over gebaande paden. 
Speciale kleding is niet nodig.

Aan deze wandelexcursie zijn 
geen kosten verbonden. Opgave 
is wel verplicht. Meld u zich 
uiterlijk 18 april aan. 

DE WEG VAN DE WEDEROPBOUW
Van Rhenen tot Arnhem, het bouwen en de 
tijdgeest

Wie van Rhenen via Wageningen en Renkum naar Arnhem 
gaat, reist door een architectonisch bijzondere regio. Zwaar 
getroffen in de Tweede Wereldoorlog en vanaf 1940 in 
verschillende fasen wederopgebouwd. Langs deze ‘Weg 
van de Wederopbouw’ ontstond een staalkaart van de 
stedenbouw en architectuur uit die periode. Het boek De 
Weg van de Wederopbouw bundelt een brede selectie van 
deze bouwwerken en beschrijft de geschiedenis erachter.

Softcover, 24 x 33cm, 184 pagina’s, 320 afbeeldingen,  
€ 27,50. Te bestellen via: www.boekschap.nl

Uitgeverij Boekschap heeft ruim 25 jaar ervaring met het 
ontwikkelen van non-fictieboeken, meestal in opdracht van 
organisaties en bedrijven. Wij richten ons op de terreinen 
bedrijvigheid en industrieel erfgoed, kunst en cultuur, en 
architectuur. Dat doen we met een hecht en enthousiast 
team van vakmensen op het gebied van tekst, beeld, 
ontwerp en productie, ondersteund door een netwerk 
van externe auteurs, vertalers, fotografen en illustratoren. 
Kwaliteit in al deze facetten vormt de leidraad in ons werk.
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Landschapsveiling Veluwe in teken van  
sprengenbeken

Het Veluwefonds organiseert op woensdag 31 mei samen met Nieuwe 
Veluwe en Stichting Erkend Veluws Streekproduct een benefietavond 
voor de Veluwe. Het thema van het Veluwediner met Landschaps
veiling is Veluwse sprengenbeken. Niets heeft zoveel invloed op 
natuur, landschap en economie van de Veluwe als water (zie ook 
pagina 36). Tijdens het netwerkdiner houdt landschapshistoricus 
Ferdinand van Hemmen een tafelrede over hoe de sprengenbeken 
een gevarieerd landschap hebben opgeleverd en de motor zijn 
geweest voor de Veluwse papierindustrie en wasserijen. Hoewel 
fabrieken vaak nog op de oude locaties staan, maken zij geen gebruik 
meer van het sprengenwater als krachtbron of grondstof. Arie 
Hooimeijer, directeur Kenniscentrum Papier en Karton laat zien dat 
papierfabrieken opnieuw een relatie met hun natuurlijke omgeving 
aangaan door bermgras als grondstof te gaan gebruiken. In het 
voorprogramma is er een excursie naar de Koppelsprengen.
Hoogtepunt is de Landschapsveiling, waarbij Veluwse belevenissen 
onder leiding van veilingmeester André Baars (burgemeester van 
Ermelo) worden geveild, zoals een nachtelijke wildexcursie of een 
heidag boompjes trekken. De biedingen dragen bij aan de Veluwse 
natuur, het Veluwse landschap én aan Nieuwe Veluwe. Ter onder
steuning van Nieuwe Veluwe kan worden geboden op een gasthoofd
redacteurschap (de kans om een stempel te drukken op de inhoud 
van een uitgave), een gesponsord artikel en/of een uitje met 
vogelkenner en verteller Koos Dansen. 
Meer informatie en aanmelding: www.veluwefonds.nl.

foto Ria Dubbeldam/gaw.nl

Crossbill Guides presenteert natuurgids Veluwe  
en app

Biefstukzwam in het zonnetje

De Mycologische Vereniging 
Nederland heeft de biefstukzwam 
tot de paddenstoel van 2017 
uitgeroepen. De biefstukzwam is 
met geen andere Nederlandse 
paddenstoel te verwarren. De 

vlezige, tongvormige paddenstoel 
lijkt door zijn bloedrode kleur op 
een echte biefstuk. De zwammen 
groeien veelal aan de voet van 
eiken of in holten van stronken 
dichtbij de grond. Ze scheiden 

Tijdens een storm en regenachtige middag snuffelde een groep 
geïnteresseerden aan de app Crossbill Routes Veluwe. Onderweg 
ontvingen ze bliepjes: hier moet een ander pad worden ingeslagen. 
Of: er is interessante informatie op de smartphone te lezen. 
De app is een uitwerking van de De Crossbill Guide Veluwe. Onder 
Europese natuurliefhebbers zijn de natuurreisgidsen van de Neder
landse nonprofitorganisatie een begrip. De gidsen over bijzondere 
natuur in heel Europa moeten meer mensen bij natuur betrekken. 
Een medewerker van Natuurmonumenten dacht: ‘Het kan toch niet zo 
zijn dat Nederland niet zo’n gids heeft!’ Hij kwam in gesprek met 
Crossbill Guides en natuurbeheerders, overheden en het lokale 
bedrijfsleven haakten aan.
De natuurreisgids geeft in 22 wandel en fietsroutes een dwarsdoor
snede van alle Veluwse landschappen: de oudste bossen, wildspot
plaatsen, beekdalen en plekken met zeldzame flora en fauna. De app 
bevat 15 routes en heeft allerlei functionaliteiten. Wandelaars en 
fietsers ontvangen seizoensgebonden informatie, kunnen kiezen 
welke informatie ze willen ontvangen, krijgen waarnemingstips en 
kunnen in de veldgids planten en dieren opzoeken. 
Wandelt u liever zonder informatie en op heel stille plekken, lees dan 
op pagina 6 over de Veluwe Zwerfroute. De Crossbill Guide Veluwe is 
verkrijgbaar vanaf 6 april (KNNV Uitgeverij, ISBN 9789491648113, 
€ 22,95). De app Crossbill Routes Veluwe is gratis te downloaden.

vooral bij beschadiging van de 
boom een bloederig sap af, 
waardoor de gelijkenis met een 
biefstuk nog sterker wordt.
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Met de nodige publiciteit is in februari 

en maart de ecotoerismereisgids Crossbill 

Veluwe Guide – en een bijbehorende 

Veluwe App gelanceerd. Ondertussen 

heeft Veluwekenner en Veluwenaar 

Gerard van Putten iets soortgelijks 

gemaakt met zijn 400 kilometer lange 

Veluwe zwerfroute en een website voor 

mobiel gebruik. In zijn geval echter met 

zo min mogelijk media-aandacht. Want 

het voelt dubbel voor hem. ‘Vaak wil 

ik “mijn” Veluwe het liefst voor mezelf 

houden, mijn geheimen niet prijsgeven. 

Blijf er maar weg. Maar op andere 

momenten wil ik graag delen waar ik 

van geniet.’

Al 47 jaar zwerft Gerard van Putten vanuit zijn 
woonplaats Apeldoorn over de Veluwe. 
Aanvankelijk om wild te fotograferen en te 
kijken. Uiteindelijk gaf hij de fotografie eraan, 
om gewoon te gaan kijken. ‘Ik wilde het gedrag 
van de dieren zien, het snappen.’ Toen hij in 
2004 een half jaar niet werkte, zwierf hij nog 
meer over de Veluwe, bij voorkeur langs 
bosranden. ‘De beschutting van het bos in je 
rug en het vrije uitzicht voor je, dat haakt aan 
bij een gevoel van geborgenheid én vrijheid.  
De bosranden met vrij uitzicht zijn de insteek 
van al mijn routes.’

   Eindeloos zwerven over  
de Veluwe

tekst Ria Dubbeldam, foto’s Neeltje Griffioen en Gerard van Putten 

Het idee groeide om alle wandelingen van circa 
20 kilometer aan elkaar te knopen: het Deeler
woud, de Veluwezoom, de Loenermark, enzo
voort. Van Putten bundelde de route van  
340 kilometer in een boekje, voor vrienden en 
familie. Daar bleef het bij. Ondertussen bleef 
Van Putten wandelen. Hij liep de route door de 
jaren heen vier keer na en maakte ook nieuwe 
etappes. Het Wekeromse Zand, Beekhuizer
zand, Renderklippen bij Heerde, De Groene 
Bedstee bij Oosterbeek kwamen er bijvoorbeeld 
bij. ‘Een verrassing was een plek in het 
Speulder holt. Je waant je in de Ardennen.’

Voor de echte wandelaar
Langzamerhand groeide het besef dat een 
website voor de smartphone wel erg handig is. 
In eerste instantie voor hemzelf om nieuwe 
etappes toe te kunnen voegen – de route 
groeide uit tot 400 kilometer verdeeld over  
21 etappes – en om aanpassingen te kunnen 
doen. ‘Je zou het misschien niet verwachten, 
maar best veel paden veranderen op de Veluwe. 
Er komen veel fiets en mountainbikepaden bij. 
De rustgebieden veranderen. Bij Uddel worden 
explosieven opgeruimd en is een groot gebied 
afgerasterd. Alle kaarten heb ik nu digitaal. 
Verandert er wat, dan pas ik het aan.’ De web

site maakt ook dat de route voor het eerst 
beschikbaar komt voor de echte wandelaar, de 
ultieme rustzoeker. 
Want nergens heeft Gerard van Putten rekening 
gehouden met de bereikbaarheid met het open
baar vervoer of concessies gedaan om langs de 
route horeca aan te doen. Het zal dan ook nooit 
een drukbelopen pad worden. ‘Mijn uitgangs
punt is de route. Daar mag geen afbreuk  
aan worden gedaan.’ Veel etappes hebben een 
ander eind dan beginpunt. Als je 20 kilometer 
gelopen hebt, moet je nog op de een of andere 
manier zien terug te komen. Wil je de volgende 
dag aan het volgende traject beginnen, dan heb 
je wel een slaapplaats en eten nodig. Wie daar 
niets op weet te bedenken, kan de route niet 
lopen. Het leven is hard.
Bij de routes krijg je nauwelijks informatie over 
het landschap, de natuur en de cultuurhistorie. 
Het gaat om het wandelen en het zelf kijken. 
‘Kijk zelf maar rond en op de kaart. Je kunt 
zoveel zelf ontdekken.’

Het wezen van het landschap
Is 400 kilometer Veluwe niet wat saai? Van 
Putten vindt van niet. ‘De Veluwe lijkt natuurlijk 
wel overal een beetje hetzelfde, maar als een 
landschap mooi is, is het niet erg om het 

Links: Gerard van Putten kijkt uit over het Hulshorsterzand, een van zijn favoriete plekken op 

de Veluwe.
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honderd keer te zien. Er is bovendien nog iets 
voorbij het “mooi”. Als je doorgaat en de route 
herhaalt, komt er iets bij. Dan leer je het wezen 
van het landschap te zien. Dat heb ik geleerd 
van de Brit Alfred Wainwright. Eens heb ik in 
Engeland een van zijn routes coast to coast 
gelopen, van de Ierse zee naar de Noordzee. De 
eerste dag kwam ik langs een meertje, waarvan 
Wainwright in zijn routeboekje schreef: Als ik er 
niet meer ben, wil ik hier uitgestrooid worden. 
Ik ben er een uurtje of twee gaan zitten en 
vond het er maar kaal, desolaat, stenig. Ik 
snap te het niet. Ik ver volgde het pad en na 
twee weken, aan het eind van het pad, begreep 
ik het. Wainwright wilde zo puur moge lijk 
wande len, zonder menselijke invloe den.  
Het heeft mij de hele route gekost om dat te 
begrijpen. Het sprak me ontzettend aan: lopen 
door het land zoals het is.’

Puur wandelen
Zo kan hij ook over de Veluwe zwerven, puur 
wandelen. Toen hij in 1970 begon met wandelen, 
dacht Gerard van Putten nog: ‘Wat hebben we 
in Nederland toch een klein bos. In Schotland, 
daar kun je eindeloos dwalen.’ Door zijn eigen 
route van 400 kilometer is het anders gaan 
voelen. ‘Met mijn route kun je drie weken lopen 
vrijwel zonder huizen tegen te komen. Je ver
mijd sowieso dorpen en steden. Af en toe moet 
je onder de snelweg door, dat wel. Voor het 

merendeel is het verlaten gebied.’ Tijdens 
meerdaagse wandelingen die Van Putten ook 
wel eens maakt, ervaart hij het echte gevoel 
van zwerven. ‘Je weekt je los van de drukke 
wereld.’
Van Putten blijft wandelen. In principe iedere 
week een hele dag. Op zijn teller staat jaarlijks 
zo’n 2000 kilometer. ‘Als het licht wordt ben ik 
in het bos en ik ga pas weer naar huis als het 
donker wordt. ’s Morgens en tegen de avond 
speur ik naar wild en tussendoor ga ik op pad. 
In Kroondomein Het Loo begin ik de edelherten 
te herkennen. Ik geef ze een naam, zoals 
boeren dat met koeien doen. Je gaat bij de 
dieren rare eigenschappen opmerken. Zo loopt 
er een edelhert dat zijn rechteroor laat hangen. 
Geen idee waarom. Het is een gezond dier. Ik 
noem hem maar oortje.’

Steeds mooier
Na al die jaren zwerven heeft Van Putten een 
goed beeld van het Veluwse landschap. De 
Veluwe is de laatste decennia mooier geworden, 
oordeelt hij. ‘De Veluwe is minder versnipperd 
geraakt. De landbouwenclaves zijn nagenoeg 
verdwenen en er zijn veel rasters verwijderd 
door een betere samenwerking tussen terrein
eigenaren. Soms gaat het nog mis. Bij Kootwijk 
zijn er wisenten uitgezet. Dat mag van mij wel, 
maar het heeft wel een nieuw hek opgeleverd. 
Zo zijn er wel meer rare dingen. De Schotse 
Hooglanders van Rheden zijn andere dan die 
van de Veluwezoom. Dus moest er een hek 
tussen omdat twee verschillende rassen niet 
samen gaan. Het hek rond de Hoge Veluwe zou 
eigenlijk weg moeten, maar ja, dat gaat echt 
niet gebeuren. Anderzijds is weer mooi hoe 
stuifzanden nieuw leven krijgen ingeblazen, 
zoals bijvoorbeeld het Hulshorsterzand. Het is 
er heel speels aangelegd met bewust neer
gelegde boomstronken.’ 
Dan beginnen de ogen van Van Putten te 
twinkelen. ‘Weet je wat ik nou echt zo leuk 
vind? Ik ben dan wel zeventig, maar niets is 
mooier dan je blind van een stuifduin af te 
storten. Niet nadenken en dan rennen.’

De Veluwe zwerfroute van Gerard van Putten 
vind je op www.veluwezwerfroute.nl.

FAVORIET DIER

FAVORIETE PLANT

WITBAARDZANDBIJ

Boven: witbaardzandbijen (foto Pieter van Breugel), midden: nesthoopje (foto 

Theo Peeters) en onder: vrouw bleekvlekwespbij (foto Pieter van Breugel).

In 2007 en 2016 deed EIS Kenniscentrum Insecten onderzoek naar 
graafwespen en bijen in het Hulshorsterzand, voorafgaand en na de 
maatregelen om het stuifzand meer leven in te blazen. ‘Stuifzanden 
zijn belangrijke leefgebieden voor graafwespen en bijen die houden 
van droge, warme open plekken’, zegt entomoloog Theo Peeters. De 
meest algemene bijensoort van het Hulshorsterzand kiest hij als 
favoriet: de witbaardzandbij ofwel Andrena barbilabris.

‘De witbaardzandbij is een 1012 mm lange, onopvallende bij die behoort tot 
de zandbijen, met meer dan zeventig soorten de grootste groep bijen in ons 
land. Het vrouwtje is bruiner behaard dan het grijzigwit behaarde mannetje 
en heeft smalle witte haarbandjes op het achterlijf. Het mannetje is zwart 
met een dicht witbehaarde kop. Je kunt haar aantreffen in de maanden april 
tot en met juli, wat uitzonderlijk lang is voor een solitaire bij.
De mannetjes zwermen vaak in grote aantallen vlak boven de nesten of 
boven het zand op zoek naar vrouwtjes om te paren. Verder kom je de 
mannen vrijwel alleen tegen op bloemen waar ze nectar zuigen. De vrouwen 
doen het werk. Na de paring graven ze in hun eentje een nest in de grond. 
Van één Duits onderzoek weten we dat het nest 5 tot 26 cm diep is en één 
tot drie broedcellen bevat. Ze bevoorraden de broedcellen voor hun larven 
met stuifmeel van diverse plantenfamilies; en leggen per broedcel één ei.

Steeds als ik de nesthoopjes, die ontstaan bij het graven van de nestingang, 
zie verbaas ik me over het gemak waarmee witbaardzandbijen hun nesten 
terugvinden in onze kleine zandwoestijnen. Soms verdwijnt een witbaard
zandbij al gravend onder het zand zonder dat je haar nestplek ziet. Blijkbaar 
heeft ze een uitstekend oriëntatievermogen en waarschijnlijk kan ze op 
korte afstand ruiken waar de ingang van haar nest is. Handige zintuigen  
als je in een woestijn nestelt! 

De witbaardzandbij komt voor in heel Nederland. Alleen in de zeeklei en 
veengebieden is haar voorkomen sporadisch. Behalve in stuifzanden kun  
je haar ook aantreffen in allerlei andere open zandige biotopen, zelfs in de 
bebouwde omgeving. Ze kan lokaal talrijk zijn en plekken met grote nest
groepen zijn niet ongewoon; dat is voer voor parasieten. 
Sommige van die parasieten zijn zeer verwant en worden koekoeksbijen 
genoemd, zoals de bleekvlekwespbij Nomada alboguttata. Die verzamelen 
zelf geen voedsel voor hun larven maar leggen hun eieren in de broedcellen 
van andere bijen. De larven van deze koekoeksbijen kruipen eerder uit  
het ei en doden het ei van de gastheer om vervolgens haar voedsel te ver
orberen. In plaats van een witbaardzandbij kruipt er dan het jaar daarop 
een bleekvlekwespbij uit de grond. Het zou mij niks verwonderen als 
witbaardzandbijen van nestplek wisselen om te ontkomen aan parasieten. 
Want hoe kan deze soort anders zo floreren in onze stuifzanden? 

Bijen zijn als bestuivers niet alleen belangrijk voor onze voedselproductie 
en de bestuiving van meer dan 80 procent van onze bloemplanten. Ze 
hebben ook interessante levenswijzen. Onze kennis van die levenswijzen  
is fragmentarisch en vaak gebaseerd op slechts enkele, vaak buitenlandse 
onderzoeken. Ook voor een algemene solitaire bij als de witbaardzandbij 
stuit je bij het schrijven van een portret nog op diverse onbeantwoorde 
vragen. Gelukkig maar, dan blijft er nog wat te onderzoeken!’

Het rapport Bijen en graafwespen van het Hulshorsterzand is te downloaden 
van www.eis-nederland.nl/publicaties/eis-rapporten
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tekst Gabrielle de Nijs Bik, foto’s Hans Dijkstra/gaw.nl

De Vlaamse schrijfster Griet Op de Beeck 
veroverde de harten van de Nederlanders 
afgelopen jaar. Als geen ander weet ze in haar 
boeken het menselijke geklungel bloot te leg
gen, onze onhandige zoektocht naar geluk.  
Op de Beeck beschrijft dat mooi, met compas
sie en humor tegelijk. Dit herken ik in Peter 
Krynen en zijn werk. Zijn keramische beelden 
zijn niet alleen aandoenlijk en kwetsbaar, maar 
zeker ook geestig. Ze openen je hart en weten 
een glimlach los te maken. Soms ligt melan
cholie op de loer, maar dan is er een grapje dat 
ontlading biedt. 
Ik bezoek hem op een sneeuwwitte middag in 
januari. We lopen over een spekglad pad naar 
zijn atelier in De Steeg. Binnen staan keramiek
ovens, op de vloer zijn poederwitte sporen in
gesleten van stoffige restjes klei, aan de muur 
hangen portretjes, op tafels en in stellingkas
ten staan keramische kunstwerken ordelijk op 
hun plaats. Er heerst rust, ondanks de trein die 
er af en toe voorbij raast. 

Kneepjes
Krynen vertelt over zijn eerste ervaringen met 
keramiek. Als hij op zijn 18e van school komt, 
durft hij niet te denken aan de mogelijkheid om 

naar de kunstacademie te gaan. Hij ontmoet 
pottenbakker Wim Fiege en er ontstaat een 
innige band. Krynen houdt hem gezelschap, 
gaat aan het werk in zijn werkplaats en leert er 
de kneepjes van het pottenbakkersvak. Na een 
aantal jaren zegt hij het pottenbakken vaarwel, 
maar de keramiek blijft hij trouw tot de dag 
van vandaag, bijna vijftig jaar later.
Hij begint lessen keramiek te geven op creati
viteitscentra in Gelderland en ontwikkelt ook 
een programma beeldende vorming voor het 
gevangeniswezen. Aanvankelijk bedoeld voor 
bewaarders, later ontdekt hij het belang van 
creativiteit voor gevangenen. Hij probeert het 
plezier in tekenen te stimuleren en laat zien 
hoe je door iets te maken tot de essentie van 
jezelf kan komen.

Valse bescheidenheid
Inmiddels begeleidt Krynen sinds twintig jaar 
op vaste avonden in de week ruimte aan de 
vermaarde Kleiclub. Kunstenaars die zich nor
maliter in andere materialen uiten komen bij 
elkaar en werken met klei, ieder aan een eigen 
project. Er wordt gepraat, kennis gedeeld, het 
is gezellig. Er vliegen kunstenaars uit en er 
sluiten zich weer nieuwe aan. Soms leidt het tot 

of de charme van 
de imperfectie

Stel je voor: een afvoerputje waarin water met een kolkje verdwijnt. 

Boven het kolkje een arm van een platenspeler. Op de achtergrond 

klinkt melancho lische pianomuziek, is het Chopin, Satie? Zoiets.  

Gevoel van weemoed ontwikkelt zich. En net als de brok in de keel 

plaatsmaakt voor opkomende tranen, tilt een hand de arm van de 

platenspeler op en speelt de muziek door. Gelukkig, het wordt niet te 

zwaar. Het is een fragment van een filmpje gemaakt door de 

Arnhemse beeldend kunstenaar Peter Krynen die in De Steeg werkt.

Peter 
Krynen

‘ Waarom moet ik dat 
materiaalgebruik toch altijd 
toelichten, dat hoeft een 
schilder of een tekenaar 
toch ook niet steeds?’

Platenspeler.
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gezamenlijke exposities, zoals nu in Museum 
Nairac in Barneveld. Het doet Krynen zichtbaar 
goed collegakunstenaars op deze manier te 
ontmoeten. Nee, hij beschouwt zichzelf niet als 
de deskundige. En dat is geen valse beschei
denheid, maar keramiek heeft ook voor hem 
nog steeds zoveel verrassingen dat hij anderen 
niet altijd goed kan adviseren. 
Krynen is verknocht aan de klei. En toch noemt 
hij zichzelf liever kunstenaar dan keramist. 
Keramiek is een heel bijzonder materiaal, maar 
niet meer dan een middel om iets uit te druk
ken. Dat keramiek als middel nog steeds niet 
helemaal voor vol wordt aangezien, ergert hem 
weleens. ‘Waarom moet ik dat materiaalgebruik 
toch altijd toelichten, dat hoeft een schilder of 
een tekenaar toch ook niet steeds?’
We bekijken een aantal van zijn werken en 
praten er wat over. Het is duidelijk niet zijn 
liefhebberij om te praten over zijn werk. Zorg
vuldig wikt en weegt hij wat hij wil vertellen. En 
vooral ook wat hij niet wil vertellen. Zijn wer
ken verraden veel meer. Grapjes, verwarring, 
melancholie, eenzaamheid, zelfspot, zichtbaar 
maken van imperfectie. Ik meen het er alle
maal in te zien, maar die woorden komen in ons 
gesprek nauwelijks voor. 

Rode neus
Krynen heeft zijn werk in verschillende  
categorieën onderverdeeld. Mannetje is een  
serie poppetjes, ter hoogte van maximaal  
30 cm; staand, liggend, op de knieën, voorover 
gebogen. Het zijn alterego’s. Stoere mannetjes 
zijn het niet, met hun korte broeken en dunne 
armpjes. Eentje geeft zelfs over. Een enkeling 
heeft een rode neus, een andere draagt een 
ander mannetje of lijkt hulp te verlenen na een 
ongeluk. Ze zijn wit geglazuurd en wit is een 
eindpunt vindt Krynen. Met deze serie is hij 
zo’n tien jaar geleden gestopt. Had hij genoeg 
van deze zelfreflectie?
In de series figuren en portretten richt hij de 
blik niet op zichzelf, maar op anderen: portret
ten van individuen, figuren meer als archety
pen. Ook hier geen macho’s of powervrouwen, 
maar verlegen, soms twijfelende, dan weer 
guitige types. Een enkeling kijkt je met grote 
vragende ogen aan. Krynen idealiseert met 
deze series de mensheid niet, maar maakt 
er ook geen karikatuur van. Juist door het 
gedoe van het leven zo ongepolijst in beeld te 
brengen zijn de beelden aandoenlijk zonder de 
complexiteit van het leven te ontkennen. Dat 
biedt troost.

Tulpenvaas
Humor steekt de kop op in de serie machines. 
Machines zijn mannendingen, vindt Krynen. 
Droogjes schrijft hij op zijn website: ‘Door 
machines in klei te maken en soms te vergro
ten maak ik van deze apparaten een ander 
beeld.’ We zien een vergroot afbreekmesje, een 
flinke kettingzaag en een in vrolijke kleuren 
beschilderde boorkop die prima dienst doet als 
tulpenvaas. Een hoogtepunt is de schuurmachi
ne. De bovenkant van de behuizing ontbreekt 
waardoor een wirwar van kroonsteentjes, 
bedrading en andere onduidelijke maar onge
twijfeld nuttige onderdelen zichtbaar wordt. 
Achter de schuurmachine volgt een stoet van 
letterachtige vormen en gescheurde plakken 
klei. Ze verbeelden het geluid en de stof die de 
machine voortbrengt. Je ziet, hoort, proeft en 
ruikt de schuurmachine. Het roept eindeloze 
klusdagen in herinnering. Maar waarom Krynen 
deze serie machines maakt en wat hij er mee 
wil zeggen, blijft een raadsel. 

Griezelfilm
Bij de schuurmachine wordt het geluid nog ver
beeld, de serie Waterwerken komt voort uit de 
wens van Krynen om echt geluid aan zijn kunst 
toe te voegen. Het zijn kleine verlaten fabriek
jes. Een sheddak, een toren, een trapje, een 
goot. Een klein stroompje water kabbelt traag 
door het gebouwtje. Je kunt het als rustgevend 

ervaren. Maar zodra je aan een griezelfilm gaat 
denken waarin de oorverdovende stilte wordt 
doorbroken door een subtiel geluidje, wordt het 
onheilspellend. Ook hier geen gladde afwerking 
en geen totale controle over het materiaal, 
maar een onvolkomenheid die de fabriekjes 
menselijke trekjes geeft. Wie ooit een stoel van 
Rietveld heeft gezien die hij zelf in elkaar heeft 
gezet en dat vergeleken heeft met de vertaling 
daarvan door de meubelindustrie, begrijpt de 
charme van die imperfectie. 
En dan ineens dringt zich de vergelijking met 
het werk van Simon Carmiggelt op. De sfeer 
van Krynen doet er met zijn gelatenheid, me
lancholie, zijn alledaagsheid, de droogkomische 
humor en de schijn van eenvoud aan denken. 
En in welk dorp kwam Carmiggelt tijdens zijn 
leven graag, en waar staat er een beeld ter 
nagedachtenis aan de schrijver? Juist, in De 
Steeg. Het zal wel toeval zijn.

Museum Nairac
De Kleiclub in het atelier van Peter Krynen stelt 
een selectie van werk tentoon in de vitrinewand 
van Museum Nairac, in een estafette van drie 
tentoonstellingen. De laatste eindigt op  
10 juni. Let op: Krynen neemt zelf niet deel.
Brouwerstraat 1
3771 HA Barneveld
di. t/m vr. 11:00-17:00 uur, za 13:00-17:00 uur, 
zo. en ma. gesloten

Ceramique, c’est fantastique!
Keramiek is als houtskool,
als doek, als verf, als vernis.
Het is als was, als steen, als glas.
Het is ambacht en industrie in één
Met keramiek moet je kind zijn,
knutselaar en dokter in klei en glazuur.
Het is direct en bedachtzaam tegelijk.
Keramiek is ruimte om te onderzoeken,
langs de grenzen van de beperkingen:
Wat is mijn verhaal, wat onderzoek ik?
Mijn werk is muziek
van alle tijden van alle plaatsen
Mijn werk is een laboratorium, een keuken:
Steeds dezelfde ingrediënten
en toch altijd weer nieuw.
Schaamteloos
opnieuw onderzoeken en opnieuw 
uitvinden
als een jongetje die, alleen in het bos,
zijn eerste stok snijdt
Het zoveelste jongetje,
de zoveelste stok.
Ik wil een woud maken,
een park vol cirkels, tranen en bloemen.
Een plaats waar je je dompelt in simpele 
schoonheid.
Niet één geïsoleerd beeld maar een veelheid 
van beelden.
Zie de afzonderlijke delen als woorden in 
een gedicht
De afzonderlijke woorden zijn kil
de samen gesteldheid van die woorden
vormt het beeld van het gedicht.
De veelheid maakt het park,
waarin alles samenkomt.
Een wandeling door een woud
van kleine momenten

Peter Krynen

Schuurmachine groot, 2013.

Waterwerken, 2015/2017. Peter Krynen liep een tijdje rond met het plan om het onbuigzame van aardewerk te 

verenigen met iets beweeglijks. Hij kwam uit op stromend water, dat voor het leven van alledag staat. Zowel 

het reinigende en voedende van water spelen een rol in zijn installatie als wel het vuil dat water meevoert en de 

aantasting en verkleuring die het veroorzaakt.

Opslag van Mannetje.
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Zondagochtend. Twee jongens van halverwege 
de twintig parkeren de auto bij de Ginkelse 
Heide om op zoek te gaan naar wild. De één 
heeft een groene achtergrond, de ander totaal 
niet. Toch leek het hem ‘heel vet’ om een keer 
mee te gaan. In een nog schemerig bos spotten 
ze edelherten en zien ze een gouden zonsop
komst. Die twintiger met een groene achter
grond ben ik, die ander een goede vriend. Hij 
was benieuwd waarom ik regelmatig zo vroeg 
opsta. Hij heeft al veel van de wereld gezien, 
vette gebieden bezocht, maar die ervaring  
‘s ochtends vroeg, was minstens net zo vet!

Roken en zoenen
Kinderen komen via de basisschool en hun 
ouders in aanraking met natuur. Heerlijk buiten 
spelen, ravotten, vissen in slootjes. Zij ver
maken zich wel. Eenmaal ouder wordt het op
eens lastiger. Of jongeren nou van harte naar 
buiten gaan? Op een lezing zei journalist Tracey 
Metz hierover: ‘Pubers hebben alleen maar 
interesse in roken en zoenen.’ 
Pubers zijn nu eenmaal geïnteresseerd in ‘niet 
zo gek veel’. Laat staan in de natuur. Zijn ze 
eenmaal van de middelbare school af, dan 
raken natuurorganisaties ze kwijt. Ze hoeven 
niet meer van school en met hun ouders gaan 
ze ook niet. Zo ontstaat de twintiger die niet 
meer in het bos komt. Tot het moment dat ze 
als twintiger of dertiger kinderen krijgen.

Waar gaan die twintigers dan heen?
De vraag ‘Waar blijven toch die twintigers in 
het bos?’ is impliciet gekoppeld aan de vraag 
‘Waar gaan die twintigers dan heen?’ Velen 
zullen een bezoek aan het bos niet op één 
hebben staan als vrijetijdsbesteding. Chillen, 
winkelen, een festivalletje pakken, sporten, 
gamen, uitgaan, studie en opleiding.... Alles, 
behalve het bos. 
Waarom kiezen ze niet voor de natuur? Ik heb 

Opinie
De twintiger kan de boom in,  
of liever... het bos!

tekst Youri Jongkoen

een theorie. Ik weet alleen niet of ik er vrienden 
mee ga maken. De gemiddelde leeftijd binnen 
natuurorganisaties is relatief hoog. De afstand 
tot de belevingswereld van de jongere daarmee 
ook. Iets te groot misschien. Waar 50plussers 
een excursie met de boswachter heel leuk 
vinden, gaat dit voor jongeren totaal niet op.
 
Beleving is het toverwoord
Alles draait tegenwoordig om beleving. Bij het 
winkelen, bij musea. Je moet overal zelf wat 
kunnen doen en vooral ‘beleven’. Overal zijn 
belevingsprikkels! Dan kan ik me voorstellen 
dat natuur niet per se die prikkel biedt waar 
jongeren naar op zoek zijn.
Want wat kan je daar nou beleven? Nou, een 
heleboel. De kunst is om in de belevingswereld 
van jongeren te kruipen en na te gaan wat voor 
hen leuk is. Mij trek je niet met een padden
stoelen excursie. Zo gauw het een beetje naar 
‘natuureducatie’ neigt (ik krijg sowieso een 
beetje de kriebels van het woord, klinkt erg als 
eenrichtingsverkeer), haak ik af. Wat dan wel?
De mogelijkheden zijn te over! Bushcraften, 
trailrunnen, buitensport, wadlopen, Scavenger 
hunts, noem maar op. Moet het allemaal 
extreem? Nee! Ook het sociale aspect is 
belangrijk. Vrijwilligerswerk in groepsverband 
bijvoorbeeld. Met vrienden berken trekken op 
de hei is lekker een dagje fysiek aan de slag en 
nog gezellig ook.
Of ‘Tinder between the Trees’? Staatsbosbeheer 
werkt samen met relatieplanet om singles 
tijdens een boswandeling elkaar te laten ont
moeten. Die singles zijn 50+. Waarom niet 
zoiets voor jongeren? Het hoeven niet allemaal 
survivalruns te zijn, maar hou vooral in gedachte: 
wat vindt een jongere tof? Daarom ben ik zelf 
ook blij met steeds meer twintigers als bos
wachter. Ze vormen de perfecte schakel tussen 
de natuur en de doelgroep!
Voordat iedereen nu denkt: ‘mooi, jonge bos

Eén van de belangrijkste 

worstelingen van natuur

organisaties is het betrekken 

van jongeren bij de natuur. 

Waarom komen ze niet? Is de 

natuur niet spannend genoeg? 

Bij deze de natuur door de 

ogen van twintiger Youri 

Jongkoen

wachters gaan wel even alle twintigers lid of 
vrijwilliger maken’, even een stukje verwachtings
management. Mensen willen zich niet lang 
vastleggen. Twintigers niet uitgezonderd. 
Sterker nog, daar speelt het vaak nog sterker. 
Dus wees blij met elke twintiger die deelneemt 
aan een activiteit of interesse toont. Geef ze 
een leuke of vette ervaring. Zorg dat ze die 
onthouden. Ze komen vanzelf terug. Een goede 
ervaring blijft hangen.

Wakker het vlammetje aan!
Oh ja, voor wie denkt dat er totaal geen twin
tigers meer geïnteresseerd zijn in natuur. De 
JNM en Nederlandse Jeugdbond voor Natuur
studie (NJN) zijn schoolvoorbeelden van 
organisaties voor jongeren met bovenmatige 
interesse. De Koninklijke Nederlandse Bos
bouw vereniging (KNBV) heeft een jongeren
commissie, Staatsbosbeheer heeft sinds kort 
een jongerenraad en ook aan groene opleidin
gen is geen gebrek.
Een boswachter vertelde mij dat ze tijdens een 
gastcollege studenten had gevraagd wie er wel 
eens in de natuur komt. Toen gingen er toch 
een aantal handen omhoog. Om een rondje 
hard te lopen bijvoorbeeld. Om er even tussen
uit te zijn.. Stiekem komen ze er af en toe. Nu 
nog dat vlammetje aanwakkeren. Dus: geen 
zorgen, het komt goed. Op naar die onvergete
lijke ervaring in het bos!

Twintiger Youri Jongkoen, opgegroeid in de 
Randstad, is buitensporter en natuurliefhebber. 
Hij studeerde bos- en natuurbeheer bij 
Wageningen Universiteit en is afgestudeerd op 
natuurbeleving met nieuwe media. Hij werkt bij 
Communicatiebureau De Lynx met online media 
en is voor Wageningen Universiteit studie-
voorlichter. 
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Eén beheerplan voor het totale Veluwse natuur
gebied, dat is nog nooit vertoond. Het kostte 
flink wat papier (inclusief bijlagen 800 pagina’s) 
en veel tijd, maar dan heb je ook wat. Het is 
niet niks om de neuzen van zoveel terrein
beheerders, ondernemers en andere belang
hebbenden in dezelfde richting te krijgen. Dit 
plan is de regionale uitwerking van bestaand 
Europees natuurbeleid. Al in 2014 is het 

Veluwe   gebied gepromoveerd tot Natura 2000  
gebied, en daarmee erkend als schakel binnen 
het Europese netwerk van natuur gebieden. Met 
het kersverse beheerplan ligt er nu ook een 
stevig fundament om de hoge waarde vast te 
houden en kwaliteitsverbete ringen door te 
voeren. Rijk en provincie hebben in het plan 
vastgelegd welke natuur zij koesteren en waar 
ze met de Veluwe naartoe willen, welke 

Natura 2000gebied aan de vereiste kwaliteit. 
Bewust is het Natura 2000gebied Veluwe veel 
ruimer begrensd, opdat de beschermde habitat
typen in omvang kunnen groeien en er ruimte is 
voor de noodzakelijke landschapsecologische 
processen (zoals inzijging van regenwater en 
het in de lagere delen van het Veluwemassief 
weer uittreden van grondwater). Ook de 
bescherm de broedvogels en habitatsoorten 
kunnen die ruimte goed gebruiken, omdat ze 
vaak grote leefgebieden hebben, die zich 
uitstrekken buiten de genoemde habitats. Een 
voorbeeld: de wespendief broedt en zoekt zijn 
voedsel (wespen) grotendeels in bos. Dit 
beheerplan formuleert het doel om de huidige 
stand van 100 broedparen ten minste vast te 
houden. Omdat het leefgebied van een wespen
diefpaar 500 hectare beslaat, vereist dit doel 
een oppervlakte van ten minste 50.000 hectare! 
Ten slotte maakt de royale omvang van de 
Veluwe het bovendien mogelijk dat er buiten  
de beschermde habitats ruimte is voor andere 
activiteiten zoals houtproductie en recreatie, 
zonder dat natuurwaarden direct gevaar lopen.

Voorkomen verdere achteruitgang 
Het beheerplan heeft een looptijd van zes jaar. 
Aan het eind van de planperiode wordt na 

Het Beheerplan Veluwe is zo goed als klaar. De doelen zijn helder: behoud, en als 

het even kan, uitbreiding van voedselarme levensgemeenschappen als heide en 

zandverstuiving, en van gevoelige soorten als tapuit, beekprik en wespendief.  

De intentie is mooi, maar zal de Veluwse natuur met de voorgestelde maatregelen 

werkelijk gaan floreren ondanks stikstofdepositie, verdroging en recreatiedruk?  

De Gelderse Natuur en Milieufederatie is voorzichtig positief.

  Bescheiden ambitie  
voor Veluwse 
      natuur

beheermaatregelen daarbij passen en welke 
bescherming. Het beheerplan is geschreven door 
provincie Gelderland, en daarbij geadvi seerd 
door de Taskforce Veluwe: een bont gezelschap 
van terreinbeheerders, bedrijfs leven, maat
schap pelijke organisaties en over heden. 
Overigens beschermt het Gelders bestuur de 
Veluwe niet alleen vanwege ecolo gische mo
tieven, zij noemt ook het economisch belang 
(recreatie) en het prettige woon en werkklimaat.

Kwaliteiten van de Veluwe
U weet vast nog wel wat het doel is van Natura 
2000: het keren van de achteruitgang van de 
biodiversiteit in Europa. De lidstaten pakken dit 
aan door hun meest waardevolle natuur gebieden 
volgens een Europese systematiek te selecteren 
en veilig te stellen. Met de aaneenschakeling 
van al deze topgebieden krijgt het Europese 
netwerk van beschermde natuurgebieden meer 
en meer vorm. De Veluwe is een van de ruim 
160 Natura 2000gebieden in Nederland, en 
met zijn ruim 88.000 hectare veruit de grootste 
op land. Het is een aaneengesloten complex 
van bos en natuurgebied. Want landbouwgrond, 
gebouwen en erven zijn buiten de begrenzing 
gehouden. 
Vanuit Europees perspectief vormen stuif
zanden, heidevelden en schrale graslanden 
belangrijke natuurwaarden op de Veluwe. In 
deze droge wereld wordt ook het schaars 
voorkomende open water – de vennen en beken 
– hoog gewaardeerd. Van het grote areaal bos 
geldt slechts een klein deel als bijzonder, 
namel ijk de oude eiken en beukenbossen en 
het vochtige beekbegeleidende bos. 
In het beheerplan Veluwe zijn de te beschermen 
kwaliteiten uitgewerkt in 35 doelen. In de taal 
van Natura 2000 gaat het om achttien habitat
typen (een soort miniecosystemen), een tiental 
broedvogel en acht andere soorten. De vol
ledige lijst van doelen ziet u in het kader. 
Daarnaast zijn er voor het hele gebied algemene 
doelen op landschapsschaal geformuleerd, bij
voorbeeld ‘vergroten van interne samenhang’ 
en ‘ontwikkelen van meer geleidelijke over
gangen tussen zandverstuivingen, heide, 
graslanden, vennen en bos’.

Grondig geïnventariseerd
De Veluwe is grondig geïnventariseerd op de 
aanwezigheid van de gewenste habitattypen. 
Momenteel voldoet een kwart van het totale 

tekst en foto’s Hans van den Bos
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belangen in het gebied. Zijn collega Bernard 
Oosting reageerde in december 2017 met  
een zienswijze op het ontwerp beheerplan 
Veluwe aan Gedeputeerde Staten van 
Gelderland.

Wat vinden jullie van het beheerplan?
In grote lijnen staat de GNMF achter dit plan, 
begint Oosting, al vindt hij de ambitie op 
onderdelen te mager: ‘Te vaak is gekozen voor 
stilstand in plaats van verbetering. Daarnaast 
krijgen bepaalde, voor ons belangrijke thema’s, 
nu wel erg weinig aandacht. Het gaat om alge
mene kwaliteiten als ruimte, stilte en duisternis, 
en zaken als bodem, water en luchtkwaliteit. 
Hiervoor zouden wij in het beheerplan graag 
concrete verbeterdoelstellingen zien. Wij willen 
op die manier een stap verder gaan dan de 
specifieke instandhoudingsdoelstellingen van 
habitats en soorten. Immers milieukwaliteit is 
de basis onder biodiversiteit.’ Vintges verduide
lijkt: ‘Die vogels en habitattypen zitten er niet 
voor niets. Die hebben zich op een bepaalde 
plek kunnen vestigen en ontwikkelen vanwege 
de gunstige bodem, de waterhuishouding, de 
luchtkwaliteit, de ruimte en de rust. Die ruimte 
is wezenlijk, opdat soorten zich kunnen ver
plaatsen, kunnen reageren op veranderingen en 
dus niet zo snel uitsterven. De rust die voor 
bepaalde vogel soorten, zoals duinpieper, zo 
belangrijk is, hangt op de Veluwe sterk samen 
met hoe recreanten zich verspreiden. Daar 

‘ Zo baanbrekend als het 
Nederlandse natuurbeleid 
25 jaar geleden was, is het 
allang niet meer’

monitoring en evaluatie een nieuw plan gemaakt. 
Het kan best zijn dat daarbij ambities op onder
delen veranderen. In de eerste planperiode (tot 
2021) ligt het accent op het voorkomen van een 
verdere achteruitgang. Dat moet gebeuren door 
ecologisch herstel van het robuuste natuurlijke 
systeem (bijvoorbeeld door herstel van de 
nutriëntenbalans, aanpassing van de water
huishouding en het beheer). In de tweede en 
derde planperiode (tot 2032) is de ambitie 
gericht op herstel, uitbreiding en kwaliteits
verbetering van de habitattypen en van de 
leefgebieden van de beschermde soorten. Voor 
alle 35 natuurdoelen is in het beheerplan gede
tailleerd beschreven wat de huidige situatie is. 
Vervolgens is aangegeven waar men naartoe 
wil, als het gaat om de verspreiding, de omvang 
en de kwaliteit. Tot zover de nota.

Oordeel van de GNMF
Omdat Nieuwe Veluwe nieuwsgierig is hoe een 
kritische en deskundige organisatie op het 
gebied van natuur en milieu tegen dit plan 
aankijkt, ging ze op de thee bij twee betrok ke
nen van de Gelderse Natuur en Milieufederatie 
(GNMF). Directeur Volkert Vintges heeft deel
genomen in de Taskforce en was zodoende 
nauw betrokken bij het opstellen van het 
beheerplan. Zeg maar als onafhankelijke 
deskundige – of luis in de pels – want anders 
dan terreinbeheerders, boeren of recreatie
ondernemers heeft de GNMF geen directe 

kijken wij ook naar.’ 
In het beheerplan wordt een voorstel gedaan 
om de zonering, de ruimtelijke verspreiding van 
de bezoekers over de Veluwe te onderzoeken, 
vertelt Oosting. ‘Wij hadden liever gezien dat dit 
nu al in het plan zat, zodat we konden oordelen 
over maatregelen die de bezoekersstroom 
moeten reguleren. Nu schuift dit onderwerp 
gewoon weer verder op.’ 
Duisternis noemt de GNMF een bijzondere kwali 
teit van de Veluwe. Gezien de omvang van het 
gebied is hier echter nog best wat te ver bete
ren, meent Vintges. ‘Al is het lastig dat het in de 
systematiek van Natura 2000 direct gekoppeld 
moet worden aan een habitattype of bescherm
de soort. En voor nog maar weinig diersoorten 
(vooral vleermuizen) hebben onder zoekers 
expliciet het belang van duisternis bewezen.’ 

Is dit beheerplan een verbetering voor de 
Veluwse natuur? 
Daar moeten beide heren lang over nadenken. 
Vintges merkt op dat het goed is dat er nu een 
overkoepelend plan is, in plaats van dat elke 
beheerder z’n eigen ding doet. ‘Al is het plan 
wel heel specifiek naar de Natura 2000doelen 
toegeschreven. De politiek heeft dan helaas de 
neiging om alle andere doelen maar te schrap
pen, bijvoorbeeld gebieden in de voormalige 
EHS (Ecologische Hoofdstructuur) die geen 
Natura 2000gebied zijn geworden.’ Hij ver
zucht: ‘Zo baanbrekend als het Nederlandse 

natuurbeleid 25 jaar geleden was, is het al lang 
niet meer.’
Het is de bedoeling dat in de eerste planperiode 
van zes jaar de toestand gestabiliseerd wordt, 
in de tweede en derde planperiode zal er een 
bescheiden verbetering moeten plaatsvinden. 
Dit is te weinig ambitieus vinden ze bij de GNMF. 
Er zijn stevige extra maatregelen in de land
bouw en de waterhuishouding nodig, anders 
gaan de geformuleerde doelen nooit gehaald 
worden, daarover zijn ze het eens. 

Stikstof en PAS
De stikstofproblematiek hangt als een zwaard 
van Damocles boven de Veluwe. Vandaar ook 
dat een programma dat de negatieve effecten 
van de overdosis stikstof moet verzachten, de 
PAS, in het beheerplan erg veel aandacht krijgt. 
Vintges: ‘Met de PAS (Programmatische Aanpak 
Stikstof) kunnen bedrijven in Nederland uit
breiden, terwijl ze toch netjes aan de wet 
voldoen. Het is gemaakt omdat het (agrarisch) 
bedrijfsleven geen vertrouwen meer had in 
Natura 2000. Het hield volgens hen alle ont
wikkelingen tegen. Vanuit de PAS worden 
allerlei maatregelen genomen die een positief 
effect moeten gaan hebben op de natuur. 
Echter, de helft van de beoogde milieuwinst 
wordt ‘weggegeven’ aan het bedrijfsleven en 
benut voor economische ontwikkelingen. En we 
moeten nog maar afwachten of de maatregelen 
daadwerkelijk gaan helpen.’ Vintges is niet 
principieel tegen deze uitruil, maar is ontevre
den over de mate waarin de natuur er beter  
van wordt: ‘De PAS is te veel gemaakt om de  
bv Nederland draaiende te houden. Het ambitie
niveau had echt hoger gemoeten. Het is toch 
kwalijk dat in 2027 het Veluwse bos nog steeds 
meer stikstof ontvangt dan het aankan? En dan 
is bos nog niet eens zo gevoelig. Zo wordt het 
wel een hele lange weg...’ 

Eindoordeel 
Vintges: ‘Binnen de bos en natuurterreinen 
doen beheerders hun best, maar de stikstof die 
van buiten uit de landbouw komt, zorgt voor
lopig nog voor grote problemen.’ Oosting mist 
bij de provinciale politiek de bezieling om er 
met zijn allen voor te gaan. ‘De politici zien wel 
graag de toeristentrekker Veluwe op één, maar 
hebben nog niet door dat dit eisen stelt aan de 
basiskwaliteiten van de natuur. Hier valt nog 
veel winst te behalen.’

 

Natuurdoelen voor de Veluwe

Habitattypen: 
• stuifzandheiden met struikhei 
• kraaiheidebegroeiingen 
• zandverstuivingen 
• zwak gebufferde vennen
• zure vennen 
• beken met waterplanten
• vochtige heiden 
• droge heiden 
• jeneverbesstruwelen 
• heischrale graslanden 
• blauwgraslanden 
• actieve hoogvenen
• overgangs en trilvenen
•  pioniervegetaties met 

snavelbiezen
• kalkmoerassen 
• beukeneikenbossen met hulst 
• oude eikenbossen
• vochtige alluviale bossen

Broedvogels: 
• wespendief
• ijsvogel
• nachtzwaluw
• draaihals
• zwarte specht
• boomleeuwerik
• duinpieper
• roodborsttapuit
• tapuit
• grauwe klauwier

Habitatsoorten: 
• gevlekte witsnuitlibel
• vliegend hert
• beekprik
• rivierdonderpad
• kamsalamander
• meervleermuis
• drijvende waterweegbree

Op de droge Veluwe is de schaarse natte natuur, zoals dit bronbosje, van groot belang.
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Jan Siebelink John Jansen van Galen

Na 21 jaar pakken Jan Siebelink (1938) 

en John Jansen van Galen (1940) de 

draad van hun correspondentie weer 

op. Tussen 16 april 1993 en 24 februari 

1995 schreven beide schrijvers elkaar 

brieven met herinneringen aan hun 

geboorteplaats Velp. De brieven 

verschenen eerst in HP/De Tijd en later 

in De Gelderlander. Ze werden in 2003 

gebundeld in Dorpsstraat Ons Dorp. 

Nu richten ze in Nieuwe Veluwe vanuit 

Ede en Amsterdam het oog opnieuw op 

de Veluwe, het gebied dat ze in hun 

hart hebben gesloten.

Geitenpaadje

Beste John, 

Ongemak teisterde mij. Niettemin wilde ik die 
zonnige zondagmorgen 22 januari genieten van 
sneeuw en berijpte takken. Gewapend tegen de 
kou met extra dikke sokken en stevige 
wandelschoenen. Bovendien had Gerda mijn tenen 
nog met vette zalf ingewreven. Zo zou het toch 
mogelijk moeten zijn een flink eind te lopen zonder 
pijn. Ik leed aan perniones.
Om half tien vertrok ik met de auto van mijn huis 
in Ede, met Sarah onze jonge whippet op de 
achterbank. Na enkele kilometers op de N224 sloeg 
ik bij het Natuurcentrum linksaf, zette de auto op 
de verlaten parkeerplaats, zo dicht mogelijk bij het 
hoge klaphek. De hond sprong gretig naar buiten. 
Ik zette voorzichtig mijn voeten op de grond, sloot 
de auto af. Het klaphek viel achter ons dicht.
Voor mij lag de met sneeuw overdekte Ginkelse 
hei. Boven ons het wolkeloze, blauwe uitspansel. 
Een moment dacht ik aan de film Dokter Zhivago, 
hoorde zelfs de muziek aanzwellen. En die zin uit 
het geschrift van de dissidente Dominicaner 
monnik Schillebeeckx, waarin ik de avond ervoor 
had gelezen over het lijden: ‘God is onmachtig in al 
zijn Almacht.’
Geen levende ziel te bekennen. Dat zou over 
enkele uren anders zijn. De zon zou de hele dag 
schijnen.
Mijn jonge hazewind trok snelle rondjes door de 
sneeuw. Verschillende paden liepen richting het 
smeltwaterdal met zijn bevroren vennen, mijn 
doel. Maar de zo vertrouwde smalle paadjes waren 
alle beijsd en spekglad.
Ik, met mijn ontstoken tenen, tot diep onder het 
nagelbed, koos voor de ruige hei. Sneeuw kapselde 
mijn voet in. Houvast. De andere voet erbij en ik 
stond stevig. Wel drong de kou nog door schoenen 
en sokken heen. Eigenlijk zou ik dat moeten 
vermijden…
De zon kreeg steeds meer kracht, koesterde mijn 
gezicht. Mijn overgevoelige tenen prikten alsof er 
naalden in werden gestoken. Sarah draaide 
intussen steeds kleinere cirkels om mij heen, 
daagde uit. Doorgaans ging ik op haar uitdaging in. 
Vandaag niet. Ik zag mijn donkerrode, bijna zwarte 
tenen voor me. Zouden ze al aan het versterven zijn?
Een paar stappen, bang om uit te glijden. Graag 
was ik naar de vennen gelopen. Vroeger schaatste 

De drie uitgevers troonden mij eerst mee naar een 
paviljoen in het stadspark van Presikhaaf, voor 
koffie. Het kwam mij bekend voor. Wist je dat het 
de oude ingang aan de Sonsbeekzijde van het 
Arnhemse station is, met kop en kont naar dat 
park verplaatst? Mooi voorbeeld van hergebruik.  
Ik weet nog dat het station gebouwd werd. Het 
was veel groter ontworpen, maar het laatste 
kabinetDrees kondigde de ‘bestedingsbeperking’ 
af, zodat het tot twee derde van de grootte moest 
worden teruggebracht en schrieltjes afstak bij het 
ernaast gelegen hotel Dommering.
Het doel van de dag was een routebeschrijving te 
controleren uit het binnenkort te verschijnen gidsje 
‘Wandelen buiten de binnenstad van Arnhem’. We 
namen ‘het Geitenpad’. Stel je voor: door Bron
beek, over de Geitenkamp langs de Stenen Tafel 
naar Moscowa en terug naar Presikhaaf. Jan, ik 
heb genoten. Iedereen wil altijd in bossen wande
len, maar daar zie je minder dan op de grens van 
cultuur en natuur. Het is de afwisseling van land
goederen, maneges, parken, oude stadswijken, 
speeltuinen, sportvelden, volkstuinen die (naar het 
woord van Vestdijk) de ‘halflandelijkheid’ zo 
aantrekkelijk maakt.
Op het laatst zat ik in Klarenbeek op een bankje  
in het zonnetje, met zicht op glooiende weiden, 
doorsneden van meidoornpaden, op de toren van 
de Eusebiuskerk en het dal van de IJssel. 
Opgetogen ben ik daarna door Rosendael, langs  
de Kapellenberg en over de Koningsberg (beide 
krachtdadig gemoderniseerd), naar mijn geboorte
huis aan de Bosweg in Velp gewandeld, waar mijn 
zuster nu woont – wat een mooie gedachte is. 
Helaas moest ze net met haar man Gerrit naar het 
ziekenhuis, wat mij enigszins droef stemde maar 
ook opnieuw dankbaar dat ik gezond ben. 

Met groet,
John

Ede, februari 2017

Beste John,

Jouw geitenpad bracht mij op het geitenweitje, 
hoek Schonenbergsingel/Waldeck Pyrmontlaan. Nu 
bebouwd. In de oorlog liet een bewoner van de 
Singel daar zijn geiten grazen en op Bevrijdingsdag 

Ede, januari 2017
ik daar met de kinderen. Ik bukte, op een kale plek 
tussen de heide ontwaarde ik een pluk lichtgroen 
korstmos. Het herinnerde aan de toendra die deze 
vlakte, kort na de ijstijd, geweest moet zijn.
Ik stond stevig in de sneeuw. Maar moest er niet 
aan denken dat mijn zere voet vol witte blaasjes op 
een rode huid, weg zou glijden. Vasoconstrictie, 
vasodilatatie, ik had het allemaal opgezocht. 
Verdragen, en verder vette zalf. 
Sarah was langzamerhand uitgeraasd, keek vragend 
naar mij op. Nog een tijdje ben ik in de zon blijven 
staan. De stralen fonkelden op de rijen berken stam
men aan de rand van de hei. Net als in de film.
Tijd om terug te gaan. Het klaphek weer door. 
Slechts een vijftigtal meters heb ik met mijn 
wintertenen gewandeld. In het Natuurcentrum heb 
ik nog een potje bosbessenjam gekocht.

Warme groet, 
Jan

Amsterdam, januari 2017

Beste Jan,

De donkere dagen tussen Kerst en Oudjaar waren 
stralend. De zon stond hoog aan een wolkenloze 
hemel, toen ik heen en weer drentelde bij het 
troosteloze voorstadsstation Presikhaaf. Ik was in 
afwachting van de drie musketiers van Gegaran
deerd Onregelmatig. Goeie naam voor een uitgeve rij. 
Ken je die, Jan? Ze is gevestigd in ons geboorte  dorp 
en vlakbij jouw geboortehuis. Als je de voormalige 
kwekerij daarachter verlaat en je op de Schonen
bergsingel omlaag laat roetsjen, zou je (over de 
drukke Arnhemsestraatweg heen: kijk maar uit!) 
tegen de gevel ervan tot stilstand komen. Het is 
zo’n oud herenhuis zoals er zoveel zijn langs de 
Veluwezoom, waar hoge ambtenaren uit Den Haag 
en later de Indischgasten zich na hun vroege 
pensioen terugtrokken voor een rustige oude dag 
in een groene omgeving. Het heet Anna’s Heuvel. 
Statig pand. Die drie kornuiten hebben maar een 
deel ervan, want een vetpot is hun uitgeverij niet.
Lopen is mijn lust en leven, Jan, dus ik moet er niet 
aan denken dat ik wintertenen of jicht zou krijgen. 
Het is een schrikbeeld. Gelukkig heb ik zelden 
blessures. Als ik niet meer kan wandelen, ben ik zo 
goed als dood. 

kreeg ik er van de Canadezen een witte boterham 
met jam en mijn vader een handvol sigaretten.
Twee andere woorden in je brief trokken mijn 
aandacht: bestedingsbeperking en roetsjen.
Dat zit zo. Op zeker moment had mijn vader iets 
meer te besteden en kon zich het zware trappen 
besparen met de aanschaf van een motorbakfiets. 
Maar de versnelling? En de rem? Het gebeurde wel 
dat hij in z’n één op weg ging en halverwege al een 
kokendhete motor had.
Het moet in 1958 geweest zijn. Ik kwam terug van 
de kweekschool in Arnhem, sloeg af om de steile 
Schonenbergsingel op te rijden en botste bijna op 
mijn vader die omlaag roetsjte. 
Het liep goed af.

Groet, 
Jan

Amsterdam, februari 2017

 

Beste Jan, 

Ja, de bevrijding van ons geboortedorp: 16 april 
1945! Aan het eind van onze straat zaten Tommies 
op hun tanks en trakteerden. Leeftijdgenoten 
herinneren zich steevast chocola en sigaretten, 
maar ik kreeg opgerolde cake met jam ertussen. 
Zo oogverblindend, zo tongstrelend! Later, wijs 
geworden, stakkerig wijs zou Nescio zeggen, wist 
ik dat het Zwitserse rol heette. Er is niet veel aan. 
Maar dat beeld raak ik nooit kwijt.
In 1958 deed ik eindexamen van het gymnasium in 
Arnhem. Kort daarvoor was mijn vader overleden. 
Longkanker. Een maand na zijn dood vierde mijn 
school een lustrum, ik moest repeteren voor het 
toneelstuk en het lustrumnummer van ons 
schoolblad samenstellen. Kort na het examen 
fietste ik met een vriend naar de Rivièra, waar we 
een maand lang op een camping werkten. Voor 
rouw heb ik geen tijd genomen.

Met groet,
John
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Juryvoorzitter Frank Berendse van de verkiezing Groenste Politicus 
van het jaar noemde Eric Smaling in december tijdens de radio-
uitzending van Vroege Vogels rondom de verkiezing ‘een heel 
bijzonder Kamerlid, die opvalt door zijn eruditie en zijn brede, 
diepgaande kennis. Als woordvoerder energie, milieu, water, 
ruimtelijke ordening en ontwikkelingssamenwerking begeeft hij zich 
regelmatig op het snijvlak van natuur en landbouw.’ Smaling nam 
dat snijvlak voor de opnamen van de radio-uitzending wel heel 
letterlijk. Hij voerde luisteraars mee naar de Goudsberg in Lunteren, 
daar waar de Veluwse natuur overgaat in landbouw. 

Waarom de Goudsberg?
‘Als kind  ik was een jaar of 7 – ben ik naar een ponykamp 
gestuurd in Barneveld, dat ook een melkveehouderij was. Met de 
pony’s reden we vaak via kleine weggetjes naar de Meulunterseweg 
en daar begon de natuur. Naast ponyrijden hielpen we ook met 

melken en de stal uitmesten. Als stadsjongetje uit Amsterdam 
kwam ik zo in een boerenmilieu terecht. Eenmaal wat ouder bracht 
ik er zo ongeveer elke vakantie door. Het werd een soort tweede 
gezin.
Zo is in Barneveld de basis gelegd van hoe ik mijn leven zou gaan 
inrichten. De interesse voor het landschap bracht me naar de 
Landbouwhogeschool in Wageningen. Ik ben er bodemkunde gaan 
studeren. Vervolgens is mijn hele loopbaan in groene sferen ver
lopen. Om het gebied van mijn jeugd terug te zien, heb ik voor de 
opname voor Vroege Vogels speciaal het treintje AmersfoortEde 
genomen. De Veluwe blijft intrigeren. Je kunt er nog verdwalen. En 
eens was het de grootste woestenij van WestEuropa. Dat geeft iets 
magisch.’

U heeft ook een andere opmerkelijke band met de Veluwe. 
In de reportage van Vroege Vogels vertelde u bijna terloops 
dat uw biologische vader schaapherder was bij Apeldoorn. 
‘Het is heel wonderlijk. Pas zes jaar geleden kwam ik via een 
anoniem briefje erachter dat ik een andere biologische vader had, 
dan ik altijd had gedacht. Eelke de Jong, in 1987 overleden, was 
een deel van zijn leven schaapherder op Hoog Buurlo. Hij was ook 
een redelijk bekend schrijver en journalist. Tijdens een tvuitzen
ding van Van gewest tot gewest omstreeks 1976 stond hij voor zijn 
schaapskooi over de Veluwe te vertellen, over de ontstaans
geschiedenis en de rol van de schapen. Hij zei: ‘Ik had eigenlijk 
altijd wel in Wageningen willen studeren.’ Het toeval wilde dat ik 
zelf een jaar eerder naar Wageningen ben gegaan. Zo bijzonder. Na 
Hoog Buurlo woonde hij in Amersfoort. Als ik nu op het dak sta van 
het SPhoofdkantoor, kijk ik zo naar binnen bij het huis waar hij 
woonde. Gekker kun je het bijna niet verzinnen.’

U kwam in 2006 in de Eerste Kamer, toen de SP van 4 naar 
12 zetels ging. Sinds 2014 bent u Tweede Kamerlid. Past 
GroenLinks qua programma niet veel beter bij u?
‘Daar vergis je je in. Korte tijd was ik lid van GroenLinks. Een heel 
leuke partij hoor, maar met erg veel hoogopgeleiden. De SP is 

Bij het ter perse gaan van deze Nieuwe Veluwe was de 

definitieve verkiezingsuitslag nog niet bekend. Blijft het bij 

veertien zetels, dan komt Eric Smaling net niet terug in de 

Tweede Kamer. Of hij moet voldoende voorkeursstemmen 

krijgen. Hoe dan ook, de aanleiding om hem toch te 

interviewen was de verkiezing Groenste Politicus van het 

jaar. Als genomineerde viel zijn belang stelling voor de Veluwe 

op. Sowieso gaan natuur en landschap hem aan het hart. Het 

Natuurnetwerk Nederland goed afmaken, meer boswachters 

voor handhaving en een betere soortenbescherming zijn 

onderwerpen waar hij zich zoal hard voor maakt. Een 

proefballonnetje is: zet ons landschap in voor integratie.

tekst Ria Dubbeldam, foto SP/Sander van Oorspronk

Interview Eric Smaling

‘ Zet het landschap in voor 
integratie van nieuwe  
Nederlanders’ 

‘Als ik het in 
Kamerdebatten met 
stroop kan doen,  
neem ik de azijn  
niet mee’
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kleurrijker. Bovendien, het groene gezicht is ook voor de SP erg 
belangrijk. Alleen valt het misschien wat minder op, omdat wij 
vaker aan het woord zijn over het zorgstelsel, de sociale onge
lijkheid of volkshuisvesting. We leggen vooral iets andere accenten. 
Het tempo van de duurzame revolutie mag voor ons iets minder 
ambitieus. Wij nemen de werkgelegenheidseffecten mee. Als de 
kolencentrales sluiten, moeten de mensen die er werken ergens 
anders aan de slag kunnen. Dat vergt scholing en omscholing.’

Kunt u nader toelichten waarom u natuur zo belangrijk 
vindt?
‘In zo’n druk land als Nederland moeten we zuinig zijn op de natuur 
die we hebben. De bestuurlijke versnippering van natuur in ons 
land over twaalf dienstjes landelijk gebied, twaalf 
staatsbosbeheertjes enzovoort, werkt dan niet mee. De uitvoering 
van beleid kun je best decentraal neerleggen, graag zelfs, maar de 
regie moeten we toch landelijk houden. Dus hoop ik dat wanneer 
de Omgevingswet eenmaal loopt, er in de nationale visie iets 
inhoudelijks komt te staan over wat we met bos, natuur en 
recreatie in dit land willen en wie over wat gaat. Niet uit 
centralisatiezucht, maar uit de zorg dat het land op springen staat. 
Met zoveel mensen moeten er zoveel dingen tegelijk – wonen, 
werken, reizen, recreëren – dan moeten we er extra op letten dat 
‘zachtere’ functies als natuur en landschap overeind blijven.
Een paar jaar geleden heb ik een boekje gemaakt over knelpunten 
in de ruimtelijke ordening in opdracht van de SP. Ik ben het hele 
land doorgegaan met mijn nieuwe broertje Floris, naar gebieden 
waar onder meer landbouw, ruimte voor de rivier, windmolens en 
natuur in conflict met elkaar komen. Zo krijg je het hele land goed 
in beeld. Daar heb ik nu wel baat bij.’

Wat zijn momenteel in uw ogen belangrijke natuurthema’s?
‘Soortenbescherming. We moeten de lijsten met te beschermen 
soorten weer serieus nemen, eigenlijk dat deel wat uit de nieuwe 
Natuurwet die op 1 januari van kracht is geworden, is geschrapt. 
Sowieso moet er 200 miljoen euro per jaar worden toegevoegd aan 
de begroting. Het is een kaalslag geweest, vinden wij van de SP, we 
moeten terug naar de preBlekertijd. Een deel van het extra budget 
moet bestemd worden voor het Natuurnetwerk Nederland om die 
goed te kunnen afronden. Een ander deel naar herstel van de 
handhaving. Daarvoor moeten er weer meer boswachters en 
buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) komen. Het kan niet 
zo zijn dat zeearenden uit de lucht worden geschoten, zoals onlangs 
bij Wolvega, of vossen worden opgehangen, zoals bij Voorst. Deze 
praktijken moeten worden bestraft. In december heb ik de petitie 
Stop Wildlife Crime in Nederland in ontvangst genomen. De initiatief
nemers, een groep natuurbeschermingsorganisaties, stellen voor 
om bij de handhaving ook vrijwilligers in te schakelen. De Gelderse 
Natuur en Milieufederatie heeft al een workshop georganiseerd 
waarin ze vrijwilligers leert hoe wildlife crime te herkennen en wat 
te doen wanneer je het ziet. Begin januari heb ik een set vragen 
naar staatssecretaris Van Dam gestuurd, met de intentie om echt 
werk te maken van een deugdelijk handhavingssysteem.’

Bij deze voorbeelden noemt u niet de landbouw. Daar spelen 
zich spannende zaken af op het grensvlak landbouwnatuur.
‘Over landbouw staan de partijen lijnrecht tegenover elkaar. Dat 
leidt tot felle debatten. Ik doe er ook aan mee, als ik het in debat
ten met stroop kan doen, neem ik de azijn niet mee. Maar ik kan 

niet iets verdedigen wat niet te verdedigen valt. Er zijn domweg 
veel te veel dieren, er is veel te veel mest. 20 procent van de 
landbouwhuisdieren moet eruit. We moeten toe naar een aantal dat 
zoveel mest produceert, dat het land het kan dragen.
Verder zouden we een deel van de boeren, zeker met bedrijven die 
aan Natura 2000gebieden grenzen, moeten verplichten om te 
extensiveren. De Veluwe is daarvoor wellicht een te groot gebied, 
maar bijvoorbeeld in het Binnenveld tussen WageningenEde met 
zeldzame blauwgraslanden kan het wel. Bedrijven eromheen 
zouden moeten extensiveren en daarvoor compensatie uit publieke 
middelen ontvangen. Deze boeren zijn voor de helft ondernemer en 
voor de andere helft landschapsbeheerder.’

Kunt u uw standpunten over natuur en landschap voldoende 
in de Tweede Kamer onder de aandacht brengen? Sneeuwen 
ze niet onder bij de grote onderwerpen vluchtelingen en 
zorg? 
‘Dat valt wel mee. Iedereen heeft behoefte aan groen, of het nu 
een parkje is in de wijk of een natuurlijk landschap. Toen Schultz 
besloot het bouwverbod aan de kust op te heffen, zag je behoorlijk 
wat reuring ontstaan. 
En als je het hebt over vluchtelingen: natuur en landschap zouden 
we bewuster kunnen inzetten bij de integratie van vluchtelingen en 
andere immigranten. Ons land zal steeds multicultureler worden. 
Nieuwe Nederlanders kunnen wellicht meer binding krijgen met ons 
land als ze die beter leren kennen. Bijvoorbeeld via het onderwijs. 
Organiseer excursies naar landschappen en bespreek die in de klas. 
Laat kinderen spreekbeurten houden over de landschappen van 
hun herkomstland. Voorbeelden kunnen helpen om een gedeelde 
identiteit en loyaliteit te ontwikkelen. 
Het is zinvol dat iedereen die hier woont, iets met het Nederlandse 
landschap en de ontstaansgeschiedenis heeft. Graaf maar eens een 
kuil. In het bodemprofiel lees je de ontstaansgeschiedenis van 
Nederland. Het zal wel een beroepsdeformatie van mij zijn, maar 
de podzolen met hun uitgespoelde lagen in het Veluwse zandgebied 
zijn zo prachtig. Ze kunnen heel kunstzinnig zijn. Bekijk het maar 
eens in het Internationaal Bodemkundig Museum in Wageningen.’

U staat op de kieslijst van de SP op de vijftiende plaat. Met 
een toch wat tegenvallende verkiezingsuitslag van veertien 
zetels, komt u waarschijnlijk niet terug in de Tweede Kamer. 
‘Mocht ik geen plaats krijgen in de Tweede Kamer: in dat geval sla 
ik een bladzijde om en zeg ik: ‘Welcome to the rest of my life.’ Ik 
vind mijn weg wel.’

Eric Smaling (Amsterdam, 1957) is behalve politicus ook professor 
en publicist. Hij studeerde bodemkunde en bemestingsleer aan de 
Landbouwhogeschool Wageningen (nu Wageningen Universiteit), 
werkte achtereenvolgens in Indonesië, Kenia, West-Afrika en 
Wageningen. Hij werd hoogleraar Bodemkunde in Wageningen en 
vervolgens hoogleraar Duurzame Landbouw aan de Universiteit 
Twente. Voor de SP werd hij in 2006 Eerste Kamerlid en in 2014 
Tweede Kamerlid. Met zijn vriend, kinderboekenschrijver Rindert 
Kromhout, schrijft hij informatieve jeugdboeken over milieu-, 
ontwikkelings- en natuurvraagstukken. 

Het zijn grote woorden die het Apeldoornse PvdD-gemeenteraadslid Harry Voss voor het Deelerwoud gebruikt. Erg grote 

woorden. Er moeten in zijn achtertuin wel erg heftige slachtpartijen plaatsvinden dat hij de vergelijking maakt met de 

dodenakkers in Cambodja. Wat is er aan de hand?

Ik besluit poolshoogte te nemen op de plaats delict. Op de eerste fraaie voorjaarsdag sluip ik door het woud, in 

camouflagejas en muts ver over mijn ogen. Hier loert het gevaar van alle kanten, dus mijn zintuigen zijn gespitst: op 

geweersalvo’s, plassen donkerrood gestold bloed, op vers omwoelde aarde, lijkengeur…

Tot mijn verbazing ademt alles pais en vree – nog geen druppel bloed op de laatste sneeuw. Tientallen wandelaars 

lopen keuvelend hun rondje. Vandaar wellicht dat slechts enkele damherten zich laten zien. 

Natuurlijk, ook ik ben zeer teleurgesteld dat Natuurmonumenten deze winter, voor het eerst na vijftien jaar rust, weer 

op damherten jaagt. 370 dieren willen zij schieten, de helft van wat er loopt. Maar dat doen de boswachters niet voor 

de lol: ze voelen zich gedwongen, omdat de buren overlast ervaren en er steeds vaker dieren op auto’s knallen. Niet 

zo vreemd, want de damhertenpopulatie is in al die jaren zonder jacht fors gegroeid. Ik kan niet beoordelen of de 

klachten terecht zijn, maar het lijkt me logisch dat Natuurmonumenten zijn buren én de provincie Gelderland te vriend 

wil houden.

 

De anti-jachtclub rond Harry Voss meent het beter te weten. Wel zuur dat zij Natuurmonumenten op het schavot 

plaatst, nota bene de organisatie die al jaren z’n nek uitsteekt bij het praktiseren van een meer natuurlijk faunabeheer 

op de Veluwe. Het woord- en beeldgebruik van het actiecomité Deelerwoud Killing Fields getuigt van overkill, 

verhoudingen zijn zoek. Al is 370 dieren niet niks, het is slechts acht procent van het totaal aantal herten en zwijnen 

dat vorig jaar op de Veluwe geschoten is.

Nee, als grootwildliefhebber maak ik me meer zorgen over wat er verderop, in de Oostvaardersplassen, staat te gebeuren. 

Daar hebben de VVD en SGP Provinciale Staten van Flevoland meegekregen om het natuurbeleid ingrijpend te verande-

ren. De essentie: meer recreatie en veel minder grote grazers. VVD en SGP willen enkele duizenden van de 4500 edel-

herten, heckrunderen en koniks kwijt die nu het gebied bevolken. Ik voorspel u, dat worden schokkende taferelen. 

Want wegvangen van zoveel grote wilde dieren zal niet lukken, anticonceptie ook niet. Wat over blijft is de kogel. 

In een boze droom zag ik het al gebeuren: oneindige kuddes driest dravende grazers, in wilde paniek voor de 

aanstormende helikopters. Opzwepende Wagnermuziek schalt vanuit de glimmende vogels, maar is nauwelijks in 

staat de droge knallen en het geloei te overstemmen. Duizenden beestenlijven rennen en draaien een onwezenlijke 

choreografie. Stof, chaos, aanzwellende violen. De cameraman is euforisch: deze film wordt supervet. Met zo’n 

videoclip staat Nationaal Park Nieuw Land subiet op de kaart. Als dit geen bezoekers trekt…

Fotograaf en journalist Hans van den Bos blogt over zijn persoonlijke belevenissen in en over de natuur en waar mogelijk met wat 

humor en een twist. Want in de natuur mag best wat meer worden gelachen. Zie ook: bosbeeld.nl/blog

Killing fields

Hans van den Bos blogt
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Het lege midden

Kunstenaar Rob Sweere maakt 
zijn hele leven al natuurfoto’s, 
maar beschouwde ze niet als 
kunstwerken. Liever liet hij 
mensen zich verwonderen over 
hun omgeving door middel van 
performances of in speciaal 
gebouwde objecten. In het Kröller
Müller Museum bijvoorbeeld hing 
tot voor kort een rood object 
tussen de bomen (vanaf 2018 in 
de Keukenhof). Sweere nodigt 
bezoekers uit daar in te gaan 
liggen, tot rust te komen en een 
bijzondere blik op de werkelijkheid 
op zich in te laten werken. 
Het object richt de blik op de 
tussenruimte tussen de kruinen van 
de bomen, een leeg midden.
Aangemoedigd door vrienden 
presenteert Sweere de natuurfoto’s 
nu ook als kunstwerken. Dichtbij 
huis op de Veluwe, maar ook 
op exotische bestemmingen 
fotografeert Sweere in zwartwit de 
overweldigende leegte. Of beter, 
het lege midden. Hij grijpt het 
juiste moment, ook in zijn eigen 
gemoedstoestand, de juiste plek en 
bij de juiste lichtinval, zoals in het 
Nationaal Park De Hoge Veluwe.

tekst Gabrielle de Nijs Bik, foto Rob Sweere
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Waterpassen, vertrok. Beneden zijn nu bedrijf
jes gevestigd. 

Beeldhouwwerk
Grappig is dat naast dit modernistische 
monument eerder, rond 1920, een gebouw is 
neergezet voor de vakgroep Microbiologie in 
Amsterdamse Schoolstijl. Bij de ingang zijn 
gebeeldhouwde koppen die absoluut modern 
aandoen. Dat geldt vooral voor het werk 
midden boven de deur, een gezicht in strakke 
gebroken lijnen. Deze reliëfs vormen een 
stilistische brug naar monumenten die na 1945 
verrezen, om te gedenken wat voor altijd 
voorkomen moest worden. De prachtige 
gestileerde leeuwen van John Raedecker aan 
het Nationaal Leger monument op de Grebbe
berg (vooral bekend om zijn bijdrage aan het 
Nationaal Monument op de Dam) en de reliëfs 
aan De Naald in Ooster beek, uitgehakt door 
beeldhouwer Jacob Maris. Het is familie van 
elkaar. 

Handen
De Naald vertoont een interessante iconografie, 
waar tot mijn vreugde ook een vrouwelijke 
figuur in valt te ontdekken. Een man met afge
hakt been wordt liefdevol door haar weg gedra
gen, terwijl een regen van raketten voor hun 
voeten inslaat. De Naald staat op een kruis
vormige sokkel van baksteen en heeft de figuur 
van de vrijheid in de top, rustend op haar 
pijlers: Gerechtigheid, Hoop, Liefde en de 
Huiselijke Haard. Aan de kruisarmen zijn 

tekst Ans van Berkum, foto’s Herman van Ommen, Ans van Berkum

Dat vond de Stichting Wederopbouwarchitectuur 
Renkum e.o. (SWAR) ook. Een paar jaar geleden 
kwam er al een kaart uit die een ontdekkings
reis beloofde langs belangrijke objecten tussen 
Rhenen en Arnhem. Kort geleden verscheen het 
prachtige boek De Weg van de Wederopbouw, 
waarin verschillende schrijvers hetzelfde gebied 
diepgaand onderzoeken. De strook met zijn 
bossen, beekdalen en lieflijke dorpen lag in 
4045 in de vuurlinies en kwam flink gehavend 
uit de strijd. Al tijdens de oorlog werd er weer 
opgebouwd, zoals bijvoorbeeld in Rhenen, waar 
vanaf 1941 een bureau voor wederopbouw was 
gevestigd. Maar de oorlog ging door en in 1946 
moest veel nog eens worden over gedaan. De 
auteurs laten de periode die ze behandelen 
duren tot in de jaren zestig. Toen ontstond een 
kentering, waarin het modernistisch bouwen 
definitief de overhand kreeg.

Mooi, functioneel en duurzaam
Het leuke van het boek is dat je ook het leven 
uit die tijd leert kennen. De kleding, het 
vervoer, de interieurs, de feesten, het werk. 
Ook belichten de schrijvers talloze details uit 
architectuur en kunst, die je altijd wel waar
neemt, maar nu opeens veel bewuster ziet.  
Het tegelwerk in de vestibules, de trapleuningen 
met zigzaggende stalen hekwerken eronder. 
Het gebruik van natuursteen aan de exterieurs, 
bakstenen schoorsteenpartijen en vloeren uit 
leisteen binnen. De schuin lopende platte 
daken, maar ook de winkelgalerijen met loggia’s 
en dakkapellen. De versieringen van bak en 
natuursteen en de veelvormige erkers. Je ziet 
glas in lood, reliëfs en wandtapijten die zo in 
waren. De klokgevels waarmee boerderijen 
werden uitgerust zijn zeldzamer, maar de  
dunne pilaren die overstekken stutten zie je  
wel overal. De verdienste van het boek is dat 
het je bewust maakt van de eigenzinnige 
esthetiek waarmee de Delftse School en het 
Moderne Bouwen aan de gang gingen. Eerst 
elkaar verdringend, maar langzaam ook in 
elkaar overvloeiend. Gelukkig staan er al flink 
wat objecten op de monumentenlijst. Het is 
belangrijk dat we weten wat de bouwers en 
kunstenaars van die tijd bezielde. Ze wilden 
ondanks de schaarste en de ideologische 
controversen mooie en functionele objecten 
bouwen, die betekenis uitstraalden en lang 
zouden meegaan. 

Kunstopdrachten
De kunst kreeg een boost doordat de percen ta
ge regeling werd ingevoerd: een klein deel van 
de bouwsom ging naar kunstopdrachten, vaak 

muurschilderingen, reliëfs of wandtapijten.  
Het stuukreliëf aan het voormalige universiteits 
gebouw van Landmeetkunde in Wageningen 
staat er in het boek fris bij. In de werkelijkheid 
valt de staat van onderhoud wat tegen. De 
dieper gelegen partijen zijn aangevreten door 
vocht en de tinten zijn vervaagd. Ter plekke valt 
op dat het bouwwerk van Frans Röntgen en het 
reliëf van Voskuyl geen eenheid vormen. Je 
kunt je heel goed voorstellen dat het kunstwerk 
ergens anders vandaan komt, zelfs ergens 
anders hoort.
De voorstelling is best complex. Je ziet niet 
meteen dat Voskuyl twee keer Pallas Athene 
– de Griekse Godin van de wijsheid, wetenschap 
en schone kunsten – heeft afgebeeld. 
Rechtsonder temt zij een paard. Aan de linker
kant lijkt de godin vergroeid met een boom 
waar ook een vis tegenop zwemt. Ze heeft een 
fluit in haar hand. Een symbolische aankon di
ging van de komst van wetenschap en wijsheid. 
De boom moet verwijzen naar de olijfboom die 
zij letterlijk uit de grond stampte, aldus de 
mythe. Bij Voskuyl is de invloed van Picasso 
aanwezig. Je ziet het in de stijl van de gezichten 
en het paardenhoofd. 
Het markante witte Landmeetkunde op de 
stuw wal is bijzonder met zijn toren en gebogen 
terugspringende bovenverdieping. Daardoor 
ontstaat een balkon met een magnifiek uitzicht 
over het rivierlandschap, waarin wat plukjes 
huizen en de toren van een steenfabriek op
duiken. Geen wonder dat hier een penthouse 
werd gevestigd toen de vakgroep Landmeten en 

De kunst en architectuur van de wederopbouwperiode zaten lang in het verdomhoekje. Men vond het niet mooi. Het was 

allemaal met grote snelheid uit de grond gestampt en daar had de bouwkundige kwaliteit onder te lijden gehad, dacht men. 

Veelal werd ook het traditionalisme van de Delftse School verkozen voor het Moderne Bouwen, twee tegengestelde stromingen die 

voor de oorlog al flink met elkaar in de clinch lagen. En toch. Voor wie nu terugkijkt, is er in die periode door beide kampen veel 

moois gemaakt. Soms gaan de richtingen ook samen. Dan heet het shake hands architectuur. Tijd om er eens beter naar te kijken.

   De wederopbouw  
op waarde geschat

Het voormalig Laboratorium voor Landmeetkunde uit 1953 op de Wageningse berg.

Links: Villa aan de Tasmalaan in Oosterbeek. Voorbeeld van de shake hands stijl.
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voorstellingen aangebracht die iets te maken 
lijken te hebben met het gevleugelde paard 
Pegasus. Nu erg verweerd. Aan de zijkant van 
de armen zien we onder meer een soldaat die 
zich over een gevallene ontfermt en een stoere 
man die een geknakte strijder wegdraagt. 
Andere tonen geüniformeerde figuren, bewapend 
en vol in de strijd. Hier koos de beeldhouwer 
steeds voor zachte, ronde lijnen, die tederheid 
communiceren. De historische scènes aan de 
basis van De Naald zijn iets strakker getekend. 
In alle reliëfs geven de handen uitdrukking aan 
een scala van emoties. 

Verhoogt een volk
Dan komen we bij het gemeentehuis van 
Renkum uit 1966, dat in Oosterbeek staat. 
Helaas afgekeerd van het plein aan de Utrecht
seweg ligt het trots op een hoge wal. Het 
gemeentehuis lijkt erg groot voor de omvang 
van de gemeente. Misschien had architect 
Marinus Granpré Molière, grondlegger van de 
Delftse School, een vooruitziende blik en heeft 
hij zo voorkomen dat er later werd bij en 
aangebouwd. 
De stoere vleugels zijn een dikke verdieping 
hoger dan het hoofdgebouw, wat raar aandoet. 
Aanvankelijk werd de ingangspartij gemarkeerd 
door een vooruitgeschoven open portico, waar 
frontaal een trap naartoe liep. Tegenwoordig 
kom je gewoon op de begane grond binnen en 
zie je een verdiepte kamer liggen, pal in het 
midden van het gebouw onder de raadzaal. 
Intrigerend is de tekst “Verhoogt een volk” die 

Nieuwe stappen
Echt modernistisch zijn de wijken De Nude in 
Wageningen (1960) en Presikhaaf (1950) in 
Arnhem. De Nude is opgezet als een zelfstan dige 
stedenbouwkundige eenheid voor ongeveer 
20.000 inwoners, met ruimte voor wonen, 
werken en voorzieningen door elkaar. Dat zou 
de sociale samenhang ten goede komen. Het is 
een achterhaalde gedachte. Je kunt niet meer 
op sociale samenhang in een wijk sturen nu 
iedereen de wereld over vliegt, en appt en 
mailt. Samenhang komt op een heel andere 
manier tot stand.
De architectuur implodeert. Inmiddels vindt op 
veel plaatsen een upgrading van de architectuur 
uit deze periode plaats. Modernistische gebou
wen worden getransformeerd met kleuren, 
beter sanitair et cetera. Het laat zien dat 
aanpassingen naar de huidige standaard heel 
goed mogelijk zijn.

Shake Hands
Een van de eerste ontwerpers van Presikhaaf, 
D.C. Scheffer, had ervaring opgedaan in 
Rotterdam bij de architecten Van Tijen en 
Maaskant. Van Tijen stond zo’n beetje aan de 
wieg van de architectuur waarin modernistische 
en traditionalistische uitgangspunten bij elkaar 
kwamen. Een villa aan de Talsmalaan in Ooster
beek is daar een mooi voorbeeld van.  
De villa heeft het genoemde zigzagmotief in de 
balkonhekken en een schuin dak met een breed 
overstek. Uitstekende baksteen wanden 
verlenen het bescheiden volume ruimtelijkheid. 
Variaties op dit type woning duiken overal op in 
de jaren zestig en ze blijven een lust voor het 
oog. Ook het ornament komt weer terug. Vaak 
in de vorm van een bakstenen versiering aan de 
gevel of zelfs een klein mozaïek. In elk geval 
een stroming die veel mooi en evenwichtig werk 
heeft opgeleverd, dat we moeten koesteren als 
een onlosmakelijk deel van onze architectuur
geschiedenis.

Een schat bewaard
Tot slot een blik op een bijzonder mozaïek aan 
het voormalige Wageningse universiteits gebouw 
voor Phytopathologie en Entomologie, de studie 
van plantenziekten en insecten. Tegenwoordig 
heet het het Gebouw met de Vaas. Vroeger zat 
het mozaïek binnen in een trapportaal, maar 
het gebouw werd groten deels gesloopt en nu 
kunnen we het van buitenaf bekijken. Het 
mozaïek is gemaakt door de joodse schilder en 
dichter Leo Schatz in 1962 van blokjes natuur

steen in verschil lende aardetinten. De richting 
van de blokjes is gebruikt om de vormen in de 
voorstelling extra te accentueren. Je ziet 
planten, dieren en cellen in een harmonieuze, 
heel plastische compositie. Negen andere 
mozaïeken uit het gesloopte bouwdeel zijn 
tijdelijk opgeslagen, om later een plaats te 
krijgen aan de gevels van de nieuwe woningen 
in het gebied.

De Weg van de Wederopbouw wordt gedom i
neerd door het traditionalisme, waarbij Rhenen 
een puur monument van deze architectuur
opvatting is geworden. Richting Arnhem krijgen 
we meer afwisseling. In het boek schrijft Rijks
bouwmeester Floris Alkemade dat het bijeen
gebrachte materiaal ons leert de architectuur, 
stedenbouw en kunst uit de periode 19401965 
op waarde te schatten. Het stimuleert ons om 

Serviceflat Hulkestein aan de Hulkesteinseweg in Arnhem. Een ontwerp uit 1968 van Rietveld, 

Van Dillen en Van Tricht

Het raadhuis in Oosterbeek. Glas-in-betonraam in het raadhuis, 

ontworpen door Granpré Molière.

Gedecoreerde zuil in het raadhuis.

er zorgvuldig mee om te gaan en te behouden 
wat kan. Dat doet het inderdaad. Wie het boek 
leest gaat beseffen dat de mensen die in de 
naoorlogse periode met heel hun vermogen aan 
deze ontwikke lingen hebben gewerkt, het 
verdienen te worden herinnerd via onze 
aandacht en zorg voor hun verworvenheden. 

De Weg van de Wederopbouw – Wederopbouw 
van Rhenen tot Arnhem: plannen, gebouwen en 
verhalen
Redactie Marlies Hummelen, uitgeverij Boek-
schap, ISBN 9789490357177, € 27,50

Vouwfolder Weg van de Wederopbouw – Rhenen, 
Wageningen, Renkum, Oosterbeek, Arnhem
Harm Post, Louis Ter Huurne, uitgeverij 
Blauwdruk (Wageningen) i.s.m. Stichting 
Wederopbouwarchitectuur Renkum, € 4,95

‘ Het is belangrijk 

dat we weten wat 

de bouwers en 

kunstenaars van  

die tijd bezielde’

hier aan de muur is aangebracht. Is dat een 
gebod of het resultaat ergens van? Zeker is dat 
professor doctor Granpré Molière hoge vermo
gens toekende aan architectuur en architecten 
als dienstwillige dienaren van dit hogere 
beschouwde. 

Extra
Mooie elementen in het interieur zijn de lijn
versieringen aan de betonnen pilaren, de 
hardstenen balustrades en trapleuningen met 
stemvorkmotief, het wandkleed met bloemen 
van Gunhild Kristensen en de zes glasinbeton
ramen van Granpré zelf. Sommige voorstel
lingen zijn moeilijk te duiden. Ik herken een 
bloem en een vogel, een voorstelling met 
paarse mannetjes, die groenonderhoud plegen, 
en gezien de motieven misschien bouwen en 
ontwerpen. Het dikke, diepgekleurde glas wordt 
niet helemaal op waarde geschat, leid ik af uit 
het wandmeubilair dat het volle zicht erop 
belemmert.
In een gang hangt een typerend tegeltableau 
ter herinnering aan de bevrijding, gesigneerd 
“Octave fec”. Op een andere plek een geknoopt 
wandkleed met een boom in het midden en 
mannen op bootjes. Leuk, zo’n raadselachtig 
werk uit die tijd zonder signatuur. Aan de buiten 
kant van het gemeentehuis zijn het vooral de 
pergola’s met trappen die me boeien. Ze om
vatten het gebouw zo aardig en maken de 
overgang tussen bouwvorm en buitengebied 
wat zachter.
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Het landschap centraal
Harm Post, medeoprichter en voorzitter van de 
Stichting Wederopbouw Architectuur Renkum 
e.o. en initiatiefnemer en coauteur van het boek 
De Weg van de Wederopbouw (zie pagina  
2831), heeft zich grondig verdiept in hoe des
tijds het uitbreidingsplan van de twee heren in 
de gemeente Renkum werd ontvangen. 
‘Bijhouwer is er door Kraayenhagen bijgehaald’, 
meent Post. ‘Zij hadden eerder al in Wage nin  
g en met elkaar samengewerkt, maar in Renkum 
werden de rollen geleidelijk omgedraaid. 
Bijhouwer kreeg hier de kans om het landschap 
centraal te stellen. Zijn idee was nadrukkelijk 
natuurgebieden te benoemen en daartussen 
compacte, nette dorpen te maken die op een 
ordentelijke manier zouden worden gebouwd.’

Romantiek van het dorpse leven
De planningscultuur in deze omgeving was altijd 
wat hapsnap. Mensen waren geboeid door de 
romantiek van het dorpse leven, waarbij alles 
zo’n beetje in stand werd gehouden. 
Planmatigheid was volgens Post ver te zoeken. 
Ook de aanwezigheid van een groot aantal 
landgoederen droeg daartoe bij. Toch had de 
directeur Gemeentewerken, C.H. van Buuren, 
voor de oorlog wel een structuurvisie gemaakt. 
Harm Post heeft de handgeschreven en inge
kleurde stukken terug kunnen vinden in het 
Gelders Archief. ‘Er werd wel aan een structuur 
gedacht, maar het ging toch vooral om klein
schaligheid en behoud van de dorpen. 
Bijhouwer en Kraayenhagen vonden echter dat 
het helemaal anders moest.’
In juli 1945 werden zij voor een eerste bespre
king uitgenodigd op het tijdelijke gemeentehuis 
in hotel De Bilderberg, waarna ze optimistisch 
aan de slag gingen en pleitten voor een beperk
te, maar systematische uitbreiding van de 
woon kernen. Ze vonden het wenselijk de woon
kernen zo sterk mogelijk te verdichten – nu 
zouden we het inbreiding noemen – en het 
omringende land ‘zoo gaaf mogelijk’ aan de 
volgende generatie over te dragen. Daarmee 
werden de belangen van de bevolking het best 
gediend, zo was hun gedachte. De belangrijkste 
thema’s die ze in hun plannen aan de orde 
stelden waren: de ontwikkeling van de industrie, 
de plaats waar openbare voorzieningen moes
ten komen en het toekomstige tracé van de 
Utrechtseweg.
‘Bijhouwer vond dat de zwaar beschadigde 
Heveafabriek die in een prachtig dal lag, weg 
moest. Dit was dé gelegenheid. Maar voor ze 
het wisten, was de fabriek al zo ver herbouwd 

dat er kort na de oorlog weer meer dan duizend 
mensen aan het werk konden. Tegen dat econo
mi sche belang konden ze moeilijk op. Ook bij 
andere voorstellen waarin stevig werd ingegre
pen in de bestaande cultuur, moesten ze uit
eindelijk bakzeil halen.’

De Dennenkamp
Zo was ook de ontwikkeling van landgoed De 
Dennenkamp in Oosterbeek een punt dat vrijwel 
meteen weerstand opriep. Op het landgoed dat 
aan de noordkant van de Utrecht seweg lag te 
verkommeren, moest in hun visie het nieuwe 
dorpscentrum komen. Het landgoed karakter 
zou behouden blijven, maar tegelijk moesten er 
alle gemeenschappelijke voorzie ningen – 
gemeentehuis, kerken, scholen, postkantoor 
– worden geconcentreerd. 
Bijhouwer en Kraayenhagen werden fors op het 
plan aangevallen. Met name lokale grootheden 
als tuin en landschapsarchitect Voorhoeve 
verzette er zich met hand en tand tegen. 
Burgemeester Talsma en de directeur Gemeen
tewerken wisten handig van Voorhoeves kritiek 
gebruik te maken, ontdekte Post. ‘Toen de 
burgemeester zelf een avond bezocht waarop 
alternatieve plannen werden gepresenteerd, 

was dat tegen het zere been van Bijhouwer en 
Kraayenhagen. Echt een pleidooi voor een 
alternatief plan werd niet uitgesproken, maar 
de burgemeester deed wel voorkomen dat hij 
daar meer in zag. Uiteindelijk is het centrum
gebied uit het basisplan gehaald. Het bleef 
vooralsnog een witte vlek.’ Pas in de jaren 
zestig zou De Dennenkamp worden ingevuld, 
alsnog met een gemeentehuis.

Versnipperd
Op het moment dat Bijhouwer en Kraayenhagen 
hun basisplan indienden bij het college en een 
aantal andere instanties, zagen burgemeester 
Talsma en Van Buuren hun kans schoon om het 
te blokkeren. Er werd een reactienota geschre
ven die net zo dik was als het plan zelf. De in 
zijn trots gekrenkte Van Buuren uitte daarin 
felle kritiek en maakte onomwonden duidelijk 
dat de ontwerpers niet aan de opdracht hadden 
voldaan. Het opstellen van het plan had te lang 
geduurd en het was bovendien onder de maat. 
Toen de kritiek werd gedeeld met het College 
van Algemeene Zaken van de Wederopbouw, 
was het wel voorbij. ‘Kort daarna kwam op het 
gemeentehuis een telegram binnen van Bijhou
wer en Kraayenhagen dat ze te druk waren en 

geen tijd meer aan het plan konden besteden. 
Ze hebben letterlijk de plaat gepoetst.’
Het basisplan was makkelijk in het archief op te 
sporen. Maar de zeven kaarten die erbij hebben 
gezeten heeft Post nergens kunnen vinden. ‘Ik 
heb het idee dat Bijhouwer ze gewoon heeft 
versnipperd. Hij was er helemaal klaar mee.’
Dat is jammer, want op deze kaarten was 
precies aangegeven welke gebieden – zoals 
Bijhouwer schreef – ‘angstvallig gespaard of 
zoo nodig gezuiverd’ moesten worden. Naast 
het Renkumse beekdal gold dat voor het dal van 
de Heelsumse beken, waarvan Bijhouwer het 
bovenste deel ‘zoowel landschappelijk als 
natuurwetenschappelijk vrijwel eenig in 
Nederland’ noemde. Het deel dat uitmondt in de 
Rijn vormde naar zijn idee toch ‘een der meest 
aantrekkelijke en betrekkelijk onbedorven 
beekdalen’. 
Wat ook gespaard diende te blijven, was de 
zuidrand van het Veluwse plateau, van de 
Hemelse Berg tot de Noordberg. Volgens Post 
was de kwalificatie van deze landschappen als 
ruggengraat van het wederopbouwplan bepaald 
revolutionair. Iets waar we de stedenbouw
kundige en de landschapsarchitect tot op de 
dag van vandaag dankbaar voor mogen zijn. 
‘Wat je in latere plannen terugvindt zijn echo’s 
van het oorspronkelijke plan. Maar uiteindelijk 
is met name het dorp Oosterbeek toch gebleven 
wat het was: verspreide stukjes groen in een 
dorpse bebouwing.’

Als het aan stedenbouwkundige A. Kraayen
hagen en J.T.P. Bijhouwer, de eerste Wagening
se hoogleraar tuin en landschapsarchitectuur, 
had gelegen, was er in de fase van de weder
opbouw een ‘weloverwogen ontwikkelingsplan’ 
voor de hele gemeente Renkum uitgevoerd. 
Tegelijk maakten zij zich sterk om een aantal 
natuurgebieden te sparen.
Ze presenteerden hun Basisplan voor den 
Wederopbouw van de gemeente Renkum een 

De Weg van de Wederbouw gaat veel verder dan een architectuurboek. Over de wederopbouw van de 

gemeente Renkum was nooit eerder gepubliceerd. Het is vooral de oorlog zelf die in deze omgeving altijd 

de meeste aandacht heeft gekregen. Met het boek is een nieuwe laag in de geschiedenis aangebracht.

jaar na de oorlog. Over de toenmalige ruimte
lijke inrichting van de dorpen Heelsum, Door
werth, Wolfheze, Heveadorp, Renkum en 
Ooster beek waren ze bepaald niet positief. Het 
‘groene tapijt’ zagen ze het liefst doorbroken 
worden. In hun basisplan gaven ze de voorkeur 
aan een duidelijke structuur boven verspreide 
‘natuurmonumentjes in een rommelig 
dorpsbeeld’. 

Deze woningen aan de Paul Krügerstraat refereren aan de Engelse cottages.

Flatgebouw in Bato’s Wijk.

Links: Het Renkums Beekdal bij de afgebroken 

papierfabriek. Volgens het plan van Kraayenbergen 

en Bijenhouw moesten het Renkumse en Heelsumse 

beekdal ‘angstvallig gespaard of zoo nodig gezuiverd’ 

worden.

Nette dorpen op  
    een groen tapijt 
Wanneer je vanaf Renkum richting Arnhem rijdt, kun je de N225 blijven volgen of 

de route via Doorwerth naar Oosterbeek nemen. In beide gevallen doorkruis je een 

bosrijke omgeving waarin de bebouwing verspreid ligt in het groen, soms zelfs 

verscholen. Dat deze zuidelijke rand van de Veluwe na de Tweede Wereldoorlog 

een tapijt van groen is gebleven, is geen vanzelfsprekendheid.

tekst Wim Huijser, foto’s Herman van Ommen
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tekst Janneke Blijdorp, foto’s Eric Veltink

De familie komt oorspronkelijk uit het Binnen
veld tussen Ede en Veenendaal, vertelt Wilco 
van den Broek. Opa Willem runde een boerderij 
met 5 hectare grond en had een paar honderd 
kippen. Tot Rijkswaterstaat eind jaren zestig 
zijn grond nodig had voor de verbreding van de 
A12. Opa was een goed onderhandelaar. Van de 
uitkoopsom kon hij tussen Otterlo en Ede een 

Het is een mooie zonnige dag, 

eind maart. Er staan wel honderd 

auto’s op het erf van de Veluwse 

Aspergeboerderij. De schuur annex 

winkel staat vol klanten. Achter de 

toonbank lopen de medewerkers 

zich de benen uit het lijf. Wilco 

van den Broek en zijn vader Gert 

zorgen voor de aanvoer van de 

verse asperges en geschrapte aard-

appelen. Dit tafereel herhaalt zich 

jaar op jaar. De Aspergeboerderij 

aan de Apeldoornseweg bij Otterlo 

is een begrip in de wijde omtrek.

     ‘Wat waren we blij met die 
         eerste asperges!’

boerderij en 40 hectare grond kopen. Groot 
genoeg om zijn drie zonen allemaal boer te 
laten worden. 
Gert was een van hen. Hij en zijn vrouw Ada 
bouwden in de jaren zeventig op het stuk grond 
dat zij erfden een gemengd veehouderijbedrijf 
met varkens, legkippen en 45 melkkoeien. Ze 
kregen vijf zonen, waarvan er vier een baan 

buiten de landbouw vonden. Wilco, de jongste, 
vond de boerderij prachtig. Maar het bedrijf was 
niet groot genoeg, de prijzen voor eieren en 
varkensvlees waren al jaren niet kostendekkend 
en de koeienstal was dringend aan vervanging 
toe. Ze zouden flink moeten investeren in extra 
milieumaatregelen, omdat hun bedrijf pal naast 
een natuurgebied ligt. Om de hogere investe

om de kersenteelt in de vingers te krijgen. In 
2005 plantte hij 1800 kersenbomen. ‘Als je 
kersen snapt, is het telen van pruimen maar 
een kleine stap’, verklaart hij de uitbreiding met 
driekwart hectare pruimenbomen. Om de 
winkel in de winter op gang te houden, kwam er 
ook boerenkool. ‘Plukken, strippen, wassen en 
snijden; we doen het allemaal zelf. Zo werken 
we toe naar een scala aan verse producten, 
waarmee klanten maaltijden kunnen samen
stellen.’ Overigens stopt de familie weer met 
zelf boerenkool telen. Niet alleen mensen 
vinden het lekker; de edelherten uit de omlig
gende natuur ook. Zelfs een raster van 1,60 
meter hield de dieren niet tegen. De boerenkool 
halen ze nu van elders. In de winkel liggen ook 
producten van andere producenten uit de regio. 
‘De ham bijvoorbeeld is van de slager uit 
Otterlo. Als ondernemers uit het dorp moeten 
we elkaar zoveel mogelijk steunen en er samen 
voor zorgen dat het platteland leefbaar blijft.’ 
Gloednieuw is de kippenstal, een zogenoemde 
Freilandstal voor 25.000 kippen. ‘We hebben de 
oude schuurtjes daarvoor gesloopt. De nieuwe 
stal is op 3 maart geopend.’

Dit artikel is een bewerking van een boeren-
portret uit Boeren in de Food Valley van 
Janneke Blijdorp en Eric Veltink, Uitgeverij 
Blauwdruk, ISBN 9789492474056, € 17,50, 
www.uitgeverijblauwdruk.nl

‘ Als ondernemers uit het dorp 

moeten we elkaar zoveel 

mogelijk steunen en er 

samen voor zorgen dat het 

platteland leefbaar blijft’

ringen terug te verdienen zou de veestapel flink 
moeten uitbreiden. Daar wilde de gemeente niet 
in mee.

Fietsen in Limburg
Wilco en zijn ouders hadden het gevoel op een 
dood spoor te zitten. Om even afstand te nemen 
van de zorgen gingen vader Gert en moeder 
Ada een paar dagen fietsen in Limburg. Ze 
raakten in gesprek met een boer die naast het 
houden van melkkoeien asperges teelde en aan 
toeristen verkocht. Zou dat iets voor hun zijn? 
Ze begonnen voorzichtig met een hectare. De 
bodem werd tot een meter diep gespit en 
gemengd met champignonmest. Toen de 
planten in de opgehoogde aspergebedden 
waren geplant, begon het wachten. Het duurt 
drie jaar voor de eerste asperges oogstbaar 
zijn. ‘Een zenuwslopende periode en wat waren 
we blij met die eerste oogst!’ Ze besloten de 
asperges op hun eigen erf te verkopen. Ook die 
beslissing gaf slapeloze nachten: zouden de 
mensen hun boerderij weten te vinden?

Van veeboer tot aspergeteler
De eerste verkoopdag verliep boven 
verwachting: de hele voorraad raakte uitver
kocht. Het eerste seizoen werd een succes. 
Wilco zegde zijn werk elders op en koos volledig 
voor het bedrijf. Hij maakte zich eigen wat er 
maar te leren viel over asperges. Stapje voor 
stapje groeide het areaal. De teelt en vooral de 
oogst is arbeidsintensief. In het hoogseizoen 
wordt elke week tussen de 1000 en 3000 kilo 
asperges geoogst. Elke asperge wordt met de 
hand losgesneden van de plant. Het met de 
hand wassen, snijden en sorteren nam op een 
gegeven moment zoveel tijd in beslag, dat het 
niet langer met de veehouderij was te combine
ren. ‘Dat was een moeilijke beslissing: mijn 
vader had dertig jaar koeien gemolken. Het vee 

was zijn lust en zijn leven. In 2004 verkochten 
we de koeien en het melkquotum. We hielden 
nog een paar honderd kippen over. Genoeg om 
te voorzien in de vraag naar verse eieren in de 
winkel. De oude koeienstal werd afgebroken en 
vervangen door een boerderijwinkel en een 
ruimte om de asperges te koelen en te verwer
ken.’ Veeboer Van den Broek was definitief 
aspergeteler geworden. 
Dat was wel even wat anders. ‘Als je koeien 
melkt en varkens mest, komen alleen de vee arts 
en veevoerverkoper langs op het erf. Dat er nu 
in het hoogseizoen honderden mensen op het erf 
rondlopen, was even wennen. Net als het hebben 
van personeel. Op drukke dagen werken er wel 
vijftien mensen in en rond de winkel.’

Goede en slechte jaren 
De groene weiden met grazende koeien veran
derden in een landschap met plastic bedekte 
heuveltjes. ‘Het plastic regelt de temperatuur 
een beetje’, licht Van den Broek toe. ‘Asperges 
groeien het best bij 20 graden. Bij kouder weer 
leggen we de zwarte kant naar boven. De zwarte 
kleur trekt warmte aan, zodat de bodem een 
paar graden warmer wordt. Boven de 20 graden 
leggen we juist de witte kant boven. Die reflec
teert de zonnestralen en houdt de tempe ra tuur 
in de grond wat lager. Maar bij echt lage of 
hoge temperaturen moeten we ons hoofd 
buigen voor de natuur. Als asperges te lang zaam 
groeien heb je een lage opbrengst; groeien ze te 
hard dan gaat de kwaliteit achter uit en daalt de 
prijs. Het is slikken als de natuur niet mee
werkt, maar slechte jaren horen erbij. Daar 
moet je je niet door van de wijs laten brengen.’

Uitbreiding met fruit
Om de winkel aantrekkelijker te maken, besloot 
de familie ook andere producten te gaan telen. 
Van den Broek liep stage bij een Betuws bedrijf 
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Op de Veluwe vind je bijna honderd 

sprengenbeken. Het kabbelende water 

lijkt zo vanzelfsprekend, maar zonder 

het werk van beekwerkgroepen 

zouden veel van die beken droog

vallen. Een kijkje bij de vrijwilligers

groep in Ugchelen en Eerbeek.

tekst Ria Dubbeldam, foto’s Ria Dubbeldam 
en Nel Appelmelk

Zonder 
vrijwilligers 
geen stromende 
beken 

 ‘Kikkers! Dáár onder het blad. Dat stuk laten we 
maar zitten.’ Coby Kuipers van de Commissie 
Water Ugchelen staat op een mooie ochtend 
begin januari samen met andere vrijwilligers 
middenin de Geurtssprengen. Een beek in het 
bos bij Ugchelen, ingeklemd tussen de Europa
weg (N304), de A1, de spoorlijn en een woon
wijk. Met grepen en harken vissen de vrijwilli
gers het blad uit het water en gooien het 
druipende goedje op de oever. Het is best een 
zware klus. Af en toe wordt er even uitgerust, 
leunend op de hark. Het werk doet niet onder 
voor een ochtendje sportschool, met het 
verschil dat de inzet hier nuttig is. 
Kuipers legt uit: ‘Wanneer het blad blijft liggen, 
neemt de stroomsnelheid af en slibt de beek op 
den duur dicht. Dat willen we voorkomen. De 
Geurtssprengen hebben het mooiste water dat 
er bestaat Het behoort tot het hoogst ecologi
sche niveau.’

Voormalige heide
Na het graven van de Geurtssprengen rond 
1650 om er papiermolens en later wasserijen op 
te laten draaien, was dichtslibben minder een 
probleem. Destijds liep de beek door de heide, 
wat zo’n 120 jaar geleden door bosaanplant 
veranderde. Alleen een brug over de beek 
herinnert nog aan de heide. ‘Daarover konden 

de schapen tegen de avond van de heide van de 
marke (gemeenschappelijke gronden) terug 
naar de schaapskooi.’ Kuipers vindt de geschie
denis heel interessant. Hoe meer ze zich erin 
verdiept, hoe boeiender het wordt.
Weet ze toevallig waar de naam Geurtssprengen 
vandaan komt? En of Herman Geurts, de 
coördi nator en oprichter van deze werkgroep, 
er iets mee te maken heeft? Er is een directe 
link, maakt Kuipers duidelijk. ‘Deze beek is 
vernoemd naar de wasserijfamilie Geurts, 
familie van Herman. In de jaren zestig van de 
vorige eeuw stopten zijn oom en tante hier met 
de wasserij en begonnen ze met camping De 
Veldekster. Het zwembad vulden ze met water 
uit de beek. Mevrouw Geurts vertelde me eens 
dat ze het ook als drinkwater gebruikten. Zo 
schoon was het. Na de aanleg van de Europa
weg als westelijke entree voor Apeldoorn, 
hebben ze de camping in 2001 gesloten. 
Tegenwoordig staan er prachtige villa’s.’

Familiegeschiedenis
Tijd om Herman Geurts eens te bevragen over 
zijn familiegeschiedenis, die zo verbonden is 
met de beek. Voorzichtig wadend door de beek 
passeer ik een paar groepjes vrijwilligers. 
Helemaal op kop werkt Geurts. ‘Het was mijn 
overgrootvader die hier in 1897 met een 
wasserijtje – De Oude Klarenbeek – is begon
nen. Ik liep als kind met hem mee om de beek 
schoon te maken.’ 
Vanaf midden zestig ging ook Herman de 
wasse rij in: wasserij De Spreng, iets verderop 
in Ugchelen. Ook die wasserij maakte gebruik 
van het water van de Geurtssprengen. ‘Toen 
onze kinderen nog klein waren, liep ik iedere 
zondag in herfst en winter met de hark door de 
beek, zodat we op maandag schoon water 
zouden hebben. Het is zulk zacht waswater. Er 
zit helemaal geen ijzer in. We wasten voor grote 
instellingen zoals ziekenhuizen. In 2000 ging de 

Parende beekprikken.

Foto links: Vrijwilligers uit Ugchelen verwijderen blad uit de Geurtssprengen.

wasserij dicht. We waren eerder al gefuseerd 
en hadden onze aandelen verkocht aan een 
groter concern, die de wasserij weer door
verkocht. Uiteindelijk stopten we, net als alle 
wasserijen in de omgeving. Alles is weg’, zegt 
hij met spijt in zijn stem. 

Dertig vrijwilligers
Geurts loopt naar het begin van de beek: twee 
gegraven, diepe sprengenkoppen. ‘Het ijsvogel
tje komt hier voor’, zegt hij. Het is inderdaad 
een goede stek voor deze vogel: steile, diepe 
beekwanden om in te broeden en een over
hangende, dode tak boven het water vanwaar 
de ijsvogel op visjes kan jagen. Geurts waadt 
door het water. Het is diep en blubberig. Hij 
zakt in de blubber en het water stroomt zijn 
laarzen in. Gelukkig, het is bijna lunchtijd. 
Teruglopend naar de andere vrijwilligers vertelt 
hij over de werkgroep, die hij zo’n tien jaar 
geleden heeft opgezet, omdat beken hem zo 
aan het hart gaan en hij ze stromend wil 
houden. Inmiddels bestaat de groep uit zo’n 
dertig vrijwilligers. Een mooie mix van mannen 
en vrouwen. Drie beken nemen ze onder 
handen: Winkewijert, Koppel en Geurts
sprengen. 
Tot eind januari mogen ze in de beken werken. 
De zeldzame vissoort beekprik begint dan met 
paaien en eitjes afzetten in een grindbedje op 
de beekbodem. ‘Dan kun je echt niet meer door 
beken banjeren’, zegt Coby Kuipers. ‘Hier in de 
Geurtssprengen komt de beekprik nog niet 
voor, maar er wordt hard aan gewerkt om de 
beek toegankelijk te maken. En dus mogen we 
ook hier na eind januari niet werken.’

Beekprik terug in alle beken
Ze legt uit dat het de bedoeling is – ‘en dat zou 
prachtig zijn’ – dat de beekprik in alle beken in 
en rondom Apeldoorn terugkomt. ‘Hij zwemt 
alweer in de Grift, zelfs in Apeldoorn, en komt 
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De waterval.

Links: Vrijwilligers uit Eerbeek 

streven ernaar de Gravinnebeek weer 

watervoerend te krijgen.

voor in de Koppelsprengen. Niet in alle beken 
kan de beekprik makkelijk komen en 
stroomopwaarts zwemmen. Daarom heeft de 
gemeente Apeldoorn en waterschap Vallei en 
Veluwe aan Ravon en de KNNVwerkgroep 
Sprengen en Beken gevraagd te inventariseren 
waar beekprik voorkomt en waar er barrières 
zijn. De bedoeling is om de knelpunten op te 
heffen, met vistrappen bijvoorbeeld of door het 
verwijderen van stuwen. Als lid van de KNNV
werkgroep doe ik mee met het tellen van 
beekpriklarven en reddingsacties. Als het 
waterschap ergens slib uit een beek verwijdert, 
verhuizen we de larven naar een andere plek. 
Voor mij is het een heel leuke aanvulling op de 
activiteiten van de Commissie Water.’

Nieuwe beekwerkgroep
Een stuk verderop in Eerbeek bij de Eerbeekse 
beek en Gravinnebeek is sinds twee jaar een 

andere groep actief. Ze begon als werkgroep 
van de Bekenstichting, maar voornamelijk 
IVN’ers zijn erin actief. De groep bestaat uit 
veertien mensen, waaronder drie vluchtelingen 
uit Eritrea en Syrië, die meewerken voor zover 
hun schooltijden dat toelaten. De meesten 
werken in beide beken, enkelen alleen in één 
beek. 
Een woensdagmiddag in februari. Jos Rouland, 
die het initiatief heeft genomen om de 
Gravinnebeek weer watervoerend te krijgen en 
de werkzaamheden coördineert, staat bij de 
twee meter hoge waterval op landgoed De 
Molenbeek, op de plek waar ooit ook papier
molen De Nieuwe Molen/Kerstens Molentje 
heeft gestaan. Hij herinnert zich hoe tot zo’n 
twintig à dertig jaar geleden het water van de 
waterval stroomde. Het was een geliefd uitje 
met de kinderen ernaartoe.
De groep haalt het blad uit de beek –ongeveer 
50 meter op een middag – en als ze daarmee 
klaar zijn is de volgende actie om de 40 à 50 
centimeter dikke humuslaag te verwijderen. 
‘Die moet eruit, anders gaat de beek nooit goed 
stromen.’ De groep is op een proefstukje aan 
het spitten geslagen, maar het valt niet mee. 
‘De humuslaag is doorgroeid met fijne wortels. 
Het is enorm zwaar werk, ook omdat je de 
grond op de oeverwal moet gooien, die soms 
zo’n zes meter hoger ligt. Een rupsvoertuig met 
een kraan zou fijn zijn. Een aannemer kan dan 
de humuslaag over een lengte van zo’n 900 
meter eruit scheppen. Wij doen wel de laatste 
paar honderd meter, waar voor zo’n machine de 
beek echt te diep ligt.’ 

Subsidieaanvraag
Helaas beschikt de groep niet over de financiën 
om een aannemer in te schakelen. ‘We hebben 
daarom bij de provincie een subsidieaanvraag 
voor 5000 euro ingediend. Als de provincie die 
toekent, verstrekt ze driekwart van het bedrag. 
De gemeente Brummen wil het resterende deel 
aanvullen.’
Hun werk in de watervoerende Eerbeekse beek 
is al een tijdje afgerond. Vanaf november, als 
het leven tot rust is gekomen, halen ze het blad 
eruit. Egbert van Gessel die de werkzaamheden 
van deze beek coördineert: ‘Na vier woensdag
middagen was het gepiept. De hoeveelheid blad 
en takken viel mee. We mogen alleen in het 
volledig door het waterschap gerenoveerde 
deel, vanaf de sprengenkoppen tot aan de 
Harderwijkerweg, aan werken. In het dorp, 
waar de beek langs diverse papierfabrieken en 

bebouwing stroomt, neemt het waterschap het 
onderhoud op zich. In het buitengebied vanaf 
de Korenmolen richting het Apeldoorns Kanaal, 
pakken wij het weer op.’

Grote plannen
‘Voor de Eerbeekse beek zijn allerlei plannen in 
voorbereiding’, vervolgt Van Gessel. Hij is erbij 
betrokken als vrijwilliger in de beekwerkgroep, 
maar ook als contactpersoon van de Beken
stichting voor de Eerbeekse beek en van de 
buurt waarin hij woont. Doordat hij ook 
deelneemt aan een projectgroep, waarin de 
Eerbeekse papierindustrie, de gemeente, het 
waterschap, de Bekenstichting en ondernemers 
zijn vertegenwoordigd, weet hij wat er gaande 
is. ‘Een paar jaar geleden is de beek al bij 
Coldenhoven Papier bovengronds gehaald en 
omgeleid. Maar hij loopt nog steeds onder twee 
fabrieken door, bij Storc Veco aan de bosrand 
en bij DS Smith (voorheen De Hoop) in het 
dorp. Het idee is om de beek ook hier om te 
leiden. De fabrieken willen dit graag. Want is er 
sprake van een lekkage en komen er afval
stoffen in de beek, dan hebben ze een groot 
probleem. Dat willen ze voorkomen.’ 
Tegelijkertijd ontwikkelt de projectgroep andere 
plannen. Er ligt een voorstel voor een fietspad 
door het bos, langs de beek. Een plan is om bij 
DS Smith de 200 meter lange buitenwand van 
een fabriekshal op te fleuren met een projectie 
van de oorspronkelijke Schoonmansmolen, die 
op die plek heeft gestaan. ‘Dit moet een toeris
tische trekpleister worden als de beek er weer 
langs stroomt en de fietsroute gerealiseerd is. 
Eerder heeft de Bekenstichting al een wandel
route gemaakt, zie het boekje Te voet langs 
stromend water op de Veluwe, deel 2.’

Van Gessel heeft een band met de Eerbeekse 
beek. Hij woont al jaren in het dorp in een 
voormalige boerderij aan deze beek, die in een 
groenstrook voor zijn huis meandert. Op de 
achtergrond zie je een van de papierfabrieken 
die Eerbeek rijk is. Altijd is Eerbeek een papier
dorp gebleven. De fabrieken zijn ontstaan uit de 
vele vroegere papiermolens langs de beken. 
Gelukkig lozen de moderne fabrieken al lang 
niet meer hun spoelwater op de beken. 
‘Autochtone Eerbekenaren herinneren zich nog 
hoe de beken de ene dag blauw en de andere 
dag rood kleurden’, zegt Van Gessel. ‘De beken 
worden langzamerhand levendiger. Zelfs de 
ijsvogel wordt in het dorp gezien, en allerlei 
vissen. Nee, nog geen beekprik.’

Op de Veluwe zijn twaalf beekwerkgroepen actief die één of meerdere beken onder 
hun hoede nemen. Naar verwachting komen er dit jaar drie bij. Terwijl de ene groep 
al bijna 25 jaar bezig is, is de ander onlangs opgestart. De een is verbonden aan de 
IVN, de ander is een clubje buurtbewoners, een scoutinggroep of mensen van de 
Rotary.
Waterschap Vallei en Veluwe waardeert al deze burgers die zich inzetten voor de 
beken en sprengen. Dijkgraaf Tanja Klip: ‘Ze doen zinvol werk én ze dragen bij aan de 
bewustwording van ons cultureel erfgoed. Vooral nu de meeste beken hersteld en 
grotendeels op orde zijn, komt het erop aan ze in goede staat te houden.’ 
Sinds vorig jaar organiseert het waterschap voor de groepen een uitwisselingsdag 
om van elkaar te leren. De werkgroepen met jarenlange ervaring werken in grote 
mate zelfstandig. Ze stemmen met het waterschap de werkzaamheden af en ze 
kloppen bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland aan voor bijvoorbeeld het 
opvragen van offertes voor materialen en gereedschappen. 
Nieuwe groepen krijgen meer ondersteuning. Het waterschap doet dat in het kader 
van het uitvoeringsbeleid vrijwilligersparticipatie. Het waterschap zorgt voor een 
ongevallenverzekering voor alle vrijwilligers, daarnaast hebben gemeenten een 
verzekering en de praktische ondersteuning ligt bij Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland. Groepen krijgen een korte training over wat je moet weten over de beek, 
over wat er leeft en groeit, over het onderhoud en welk gereedschap daarbij nodig is. 
Vervolgens krijgt een nieuwe groep het gereedschap en materialen ter beschikking. 
Aan het eind van het seizoen leveren ze dat in voor onderhoud en eventueel 
vervanging. 
Interesse om mee te doen met een beekwerkgroep? Stuur een email naar 
vrijwilligerswerk@valleiveluwe.nl. Van Waterschap Vallei en Veluwe ontvang je 
bericht.

Beken met steile wanden en een overhangende tak zijn ideaal voor ijsvogels.
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‘ Zaden staan aan de basis  
van de voedselketen’

tekst en foto Annelies Barendrecht

Het is hoogseizoen bij familiebedrijf De Bolster Biologische 
Zaden in Epe. In het vroege voorjaar willen tuinliefhebbers 
snel hun biologische groente, kruiden en bloemenzaden in  
huis hebben; het groeiseizoen staat voor de deur. De familie 
Vosselman heeft de wind mee, want ‘biologisch’ is in en 
wint in rap tempo terrein. 

In de kantine zit een aantal medewerkers aan de lunch. Lunchbox
jes met stapels boterhammen en trommels met koekjes op tafel. 
Hun werk is gevarieerd, stellen de mannen vast. Zo aan het begin 
van het jaar zijn ze vooral bezig met schonen en bestellingen 
klaarmaken. In het voorjaar ligt de nadruk op de teelt en in juli 
wordt er geoogst. Altijd druk, altijd afwisselend in de zadenhandel. 
Biologisch betekent geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen, 
legt Frank uit. Sinds 2004 is hij actief in het familiebedrijf. Met zijn 
technischbedrijfskundige achtergrond is hij de voor de hand 
liggende commerciële en financiële man. Broer Maarten studeerde 
medische wetenschappen, maar koos er uiteindelijk toch voor om 
in 2014 toe te treden. Hij heeft een brugfunctie tussen broer Frank 
en vader Bart, die zich voornamelijk bezighoudt met veredeling, 
zeg maar innovatie. En dan is er nog business partner Patrick 
Hoogendoorn, die verantwoordelijk is voor de productie. 

Vliegende start
Grondlegger van het bedrijf is vader Bart. In 2002 stopt hij als 
zelfstandig groenteteler, opvolgers heeft hij niet. Dag en nacht 
buffelen, daar hadden zijn zoons geen zin in. Maar dan doet in 2004 
zich de mogelijkheid voor om het veertig jaar oude biologische 
zadenbedrijf van Harry en Chris Douwes in het Groningse Kiel
Windeweer over te nemen. Het zadenbedrijf wordt naar Epe gehaald. 
Als afgestudeerd plantenveredelaar weet Bart waar hij aan begint. 
Hij weet ook dat het normaal gesproken jaren kost voordat je 
genoeg zaden hebt geproduceerd om er handel in te kunnen gaan 
drijven. De koop van een bestaand bedrijf geven Bart en zijn 
echtgenote Elly echter een vliegende start. Voor hun geen jaren 
investeren, voordat er sprake is van enig resultaat. 
De Bolster produceert biologische zaden van ruim 370 variëteiten, 
die hun weg vinden naar vooral tuinliefhebbers. Daarnaast ontwik
kelt De Bolster zaden voor de professionele markt en is gespeciali
seerd – en marktleider – in oranje biologische pompoenen. ‘De 
markt in zaden is zeer concurrerend’, aldus Frank. ‘Vijf of zes grote 
multinationale bedrijven hebben de macht in handen. Wij moeten 
ons in dat geweld staande zien te houden. Dat kan alleen als we 
ons op de goede dingen richten en telkens een stap verder zijn dan 
anderen.’

Een en al activiteit
Buiten op hun velden – in de zomer staat het vol groenten, kruiden, 
bloemen en pompoenen – bloeit en groeit zo vroeg in het jaar nog 
niets, binnen is het daarentegen een en al activiteit. Er hangt een 
onmiskenbare geur van worteltjes en basilicum in de grote hallen, 
waar de zaden opgeslagen liggen en waar ‘geschoond’ wordt. Naast 
orders klaarmaken en de pakketjes zaden verzenden naar klanten 
is dat de grootste klus in de eerste maanden van het jaar. ‘Een deel 

van onze zaden komt van productielocaties verspreid over heel 
Europa. Deels omdat we hier niet genoeg grond hebben, maar ook 
om de risico’s te spreiden. Stel dat er ergens hagelschade optreedt, 
dan is niet direct alles verloren. Bovendien moet je kijken naar 
waar gewassen het beste gedijen. Wortel bijvoorbeeld is gevoelig 
voor vocht, de zaadteelt doet het veel beter in een warm klimaat. 
Ook de grondsoort is een factor om rekening mee te houden.’
In totaal hebben de Vosselmannen 300 hectare tot hun beschikking. 
Hiervan ligt slechts 6 hectare in Epe. Het merendeel van hun zaden 
komt dan ook uit Frankrijk, Italië, Portugal en van hun eigen bedrijf 
in Moldavië. Alle zaden die binnenkomen moeten geschoond 
worden. Grote luchtzeefmachines met aan de verschillende zaden 
aangepaste gaatjes en gleuven filteren de ongerechtigheden zoals 
aarde, takjes en blaadjes uit de zaden. De grootste vijand van 
zaden zijn schimmels en ziektes die vooral het gevolg zijn van 
vocht. Frank: ‘Het is vaak te nat weer bij het dorsen, waardoor de 
aangeleverde zaden snel te vochtig zijn. Wij moeten dan eerst de 
zaden goed drogen voordat we kunnen gaan opschonen.’ Wat 
uiteindelijk overblijft is een partij zaad die in zakken, droogkisten 
en opslagkisten staat te wachten op verpakking en levering aan 
ruim 700 tuincentra, particulieren, telers en biologische winkels in 
dertig landen, vooral in Europa maar in toenemende mate ook 
daarbuiten, zoals de Verenigde Staten.

Werk veelzijdig en zinvol
Sinds de familie Vosselman De Bolster in 2004 overnam, groeit het 
bedrijf gestaag. ‘In 2010 hebben we nieuwbouw gepleegd. Heel 
ruim bemeten, dachten we. Maar we knappen nu alweer uit ons 
jasje.’ Tijdens de rondleiding door het bedrijf heeft Frank bij elk 
bedrijfsonderdeel een verhaal. Over de kweekkamer bijvoorbeeld. 
‘Twee keer per jaar houden we kiemproeven onder zo natuurlijk 
mogelijke omstandigheden’, zegt hij in een warme ruimte met 
kweekbakken en doeken met plantjes in alle stadia van de groei. 
De tomaten zijn al herkenbaar als tomatenplantjes, hetzelfde geldt 
voor de pompoenen. In andere bakken komen de kiemen net boven 
de grond of het doek. 
Het bedrijf, met inmiddels twintig vaste medewerkers en het dub
bele in de zomer, is inmiddels zo groot dat hij niet alles meer op de 
voet kan volgen, stelt Frank vast. Nog steeds is zijn werk veelzijdig 
en zinvol. ‘Zaden staan aan de basis van de voedselketen. Wat ik 
ook mooi vind, is dat wij kleine hoeveelheden zaden produceren 
waarmee je grote hoeveelheden gewassen krijgt. Het is een prettig 
idee dat je een bijdrage levert aan de voedselproductie op aarde 
zonder dat je een grote CO2footprint achterlaat. Maar bovenal 
geloven wij in 100% biologische voeding, wereldwijd voor iedereen 
toegankelijk, eerlijk en bewust geproduceerd, met zorg voor de 
natuur en respect voor elkaar!’

Passie
Zaden  
kweken
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De grens van de Veluwe is niet overal even 
spannend. Hij loopt een tijdje pal ten oosten 
van Veenendaal. Daar is men bezig op de grens 
met de Vallei woningen te bouwen en een indus
trie terrein in te richten. Bij het bouwterrein in 
het groene randje dat bij Veenendaal hoort, 
staat een groot reclamebord voor wonen in het 
groen. Daar is echt over nagedacht. 
Ten noorden van Veenendaal gaat het wel weer. 
Bij de spoorlijn ligt het Fort aan de Buurtsteeg 
en ruim vier kilometer noordelijker het Werk 
aan de Daatselaar. Beide militaire objecten zijn 
onderdeel van de Grebbelinie. Deze waterlinie 
staat momenteel weer helemaal in de belang
stelling en aan de forten wordt van alles en nog 
wat hersteld en gerenoveerd. De grens loopt 
met allerlei haken en bochten precies tussen 
Renswoude en Ederveen door. Vlak en nat land. 
In dat gebied ligt het landgoed Klein Bylaer, ook 
wel geschreven als Klein Bieler. Het land is 
sinds 1981 in bezit van Geldersch Landschap & 
Kasteelen.

Iets vreemds
Toen de nieuwe aankoop tegen het jaar 2000 
voor groot onderhoud en herinrichting in aan
merking kwam, bleek er iets vreemds aan de 
hand. Het gebied was ooit doorsneden met 
beken en sloten, die soms heel dicht bij elkaar 

lagen en van elkaar gescheiden werden door 
hoge wallen, vaak begroeid met elzen. Nu 
komen er in natte gebieden wel vaker sloten en 
wallen voor. Ze dienen voor de afvoer van 
overtollig water. Maar het patroon waarin ze 
hier liggen gaf in de ogen van Wim Geraedts, 
ecoloog bij Geldersch Landschap, toch aanleiding 
om te vermoeden dat er meer aan de hand was. 
Uit nader onderzoek bleek dat het raadsel
achtige sloten en wallenpatroon bij een 
zogenaamd vloeiweidenstelsel behoorde.

Twee soorten water
Op Klein Bylaer komen twee ‘soorten’ water 
voor. In de eerste plaats het gewone oppervlak
te  water. Dat is zurig water, dat afgevoerd moet 
worden wanneer de waterstand te hoog is. 
Normaal gesproken verdwijnt dat water door de 
Kleine en de Grote Barneveldse beek, maar het 
kan, indien nodig, via slootjes opgeleid worden 
naar droge heideveldjes om die te bevloeien.
Maar er is ook een heel andere stroom water: 
kwelwater. Het komt uit de diepe bodemlagen 
van het Veluwemassief. Op zijn tocht door de 
ondergrond is het water kalk en mineraalrijk 
geworden en heeft het daardoor ook een 
hogere temperatuur gekregen. Aan de randen 
van de Veluwe komt het water naar boven in 
zogenaamde “kwelputten”.

Hoe ziet de Veluwe er aan de grenzen uit? Landschapshistoricus 

Gerrit Breman maakt een fietsronde om de Veluwe op zoek naar 

wat het landschap te vertellen heeft. Zijn ronde begon in het 

zuiden in Wageningen bij de dijkdoorbraken bij de Grote en  

de Kleine Doove. Dit keer verkent hij het landschap aan de 

zuidwestelijke flank van de Veluwe.

tekst en foto’s Gerrit Breman

De vloeiweiden 
van Klein Bylaer

Groot (l) en Klein Bylaer (r) in 1870. 

Gescheiden beeksysteem. Beek rechts: zurig bevroren water. 

Beek links: kalkrijk stromend kwelwater met een blauwig filmpje. 

Vindingrijk
De boeren die op de Veluwe hun bedrijf in stand 
moesten zien te houden onder moeilijke om
standigheden – want de Veluwse zandgrond is 
niet zonder meer geschikt voor landbouw – 
maakten slim gebruik van het kwelwater. De 
omstandigheden maakten hen vin dingrijk. Het 
land was niet alleen soms droog, de grond was 
ook niet altijd geschikt om meststoffen vast te 
houden. Zuur water maakt dat moeilijk. Daarom 
is kalkrijk water van groot belang. Het helpt 
meststoffen te binden en zorgt ervoor dat die 
niet meteen uitspoelen voor ze hun nut op de 
akkers en weilanden hebben.
De boeren moeten gezien hebben dat de 
plantengroei bij de kwelbronnen afweek van 
andere plaatsen. Wij kunnen dat ook nog zien 
aan de baseminnende plantensoorten die er 
voorkomen. De hoog opgroeiende klimop in de 
essen is een in het oog vallend voorbeeld. 
Ergens in de late middeleeuwen, toen het gebied 
ten westen van Barneveld ontgonnen werd, 
ontstond het idee om het kalkrijke water te 
gebruiken op de wei en bouwlanden. In de 
winter leidde men het water door beken over  
de velden, die met walletjes werden omgeven. 
Aan de hoge kant kwam het water erin en in 
een lage hoek liep het er weer af. Het effect 
was tweeledig: omdat het water warm was, 

heide
bos (naald en loof)
weiland 
bouwland
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Huidige topografische kaart.

Onderweg op de Veluwe kom je op plekken die je nieuwsgierig

heid prikkelen. Hoe zag het er vroeger uit, welke verhalen liggen 

er opgesloten? 

de boerderij van Hent en Hendrik
je rechtsachter de muziektent. 
Het huis met de witte zijmuur 
bestaat nog, vrijwel onveranderd. 
In de voorgevel zitten nu twee 
bovenramen en de gevel is ook 
wit gemaakt. Eigenlijk jammer. 
Het huis rechts ligt op een heuvel
tje. De gevel is al geplei sterd, 
maar nog niet witgekalkt. Het 
gebouwtje huisvest tegen woordig 
een kapsalon, maar is gebouwd 
als vergaderruimte voor het 
obscure kerkgenootschapje, waar 
predikant Jan Pieter Paauwe de 
drijvende kracht van was. Hij was 
geschorst door de Hervorm de 
Kerk in Bennekom, maar bleef 
voor een kleine kring aanhangers 
preken. Jan Siebelink voert in 
Knielen op een bed violen een op 
hem geïnspireerd personage op: 
ds. J.J. Poort.

Op de foto uit 1942 moet je goed 
kijken om te zien dat de boerderij 
dezelfde is als die op de linker 
foto. Het fotostandpunt is anders, 
een kwart slag gedraaid. En 
verder: de gevel waarvoor Hen
drikje zit, is tien jaar later wit en 
vrijwel helemaal achter de bomen 
verdwenen. De ramen met de 
luiken zijn nog wel zichtbaar.
Wie zo goed kan kijken is Dick 
Poot. Hij is al bijna zijn hele leven 
onderweg. Eerst als postbode en 
nu omdat hij het niet laten kan. 
Tijdens zijn jaren bij de post heeft 
hij de veranderingen in het dorp 
in kaart gebracht. Dat ‘in kaart 
brengen’ moet letterlijk genomen 
worden. Hij heeft een onvoor stel
bare hoeveelheid foto’s en foto
kaarten, en deze per straat geor
dend, zoals het een goede post
bode betaamt. Elke foto heeft een 

tekst Gerrit Breman

verhaal, dat weer te koppelen is 
aan andere foto’s en nieuwe 
verhalen.
Terug naar Hent de Klep. Op de 
linker foto staat hij voor zijn huis 
in zijn uniform met zijn sabel en 
handboeien aan zijn riem. Op de 
achtergrond zit Hendrikje. Vlak 
voor zijn pensioen in 1935 wilde 
Hendrikje hem nog een keer in 
vol ornaat op de foto hebben. 
Hendrik ging in dezelfde houding 
staan, maar nu voor het huisje 
van de overburen. Deze keer met 
zijn klep en aan zijn riem het 
pistool. Hent overleed in 1937. 
Zijn zoon Marinus nam zijn functie 
over, zoals Hent die had overge
nomen van zijn vader Hermanus.

Met dank aan Dick Poot voor het 
ter beschikking stellen van de 
foto’s en de verhalen daarbij.

Onderweg

Het boerderijtje op de foto links
boven uit de jaren dertig staat in 
Bennekom op de hoek van de 
Weerkruislaan met de Strooijweg 
(nu Prins Bernhardlaan). Destijds 
was het de rand van de dorps kern 
op de weg naar de Laar, een 
gebied met akkers en keuter
boerde rijen. 
De vrouw in het wat rommelige 
siertuintje is Hendrikje van 
Velsen. Zij was getrouwd met 
Hendrik Ansink, bijgenaamd “Hent 
de Klep”, omdat hij als klepper
man (dorpsomroeper) optrad en 
veldwachter en lantaarn  opsteker 
was. Hendrikje overleed in 1954, 
72 jaar oud. Op de foto was ze in 
de vijftig. Rechts op de foto staat 
een merkwaardig be groeid hek
werk: rijshout waar tegen erwten 
of kapucijners groeien.
Op de foto ernaast uit 1942 zie je 

Linksboven: boerderij van ‘Hent de Klep’ en 

Hendrikje. Rechtsboven: fotokaart uit 1942 met 

muziektent, boerderij van Hent en de overburen op 

hoek Laarweg-Strooijweg, rechts de Paauwekerk.

Foto’s linksonder: Hent de Klep. Recente foto: rechts 

de vroegere Paauwekerk. Huis op hoek Laarweg-

Strooijweg achter de bomen. Het witte huis midden 

op de foto staat op de plaats van de boerderij van 

Hent. De muziektent is verdwenen.

kwam de groei van het gras eerder op gang en 
omdat het kalkrijk was, groeide het veel beter. 
Het is bekend dat de pachtwaarde van veel 
vloeiweiden hoger was dan van andere weiden, 
omdat de opbrengst er veel hoger was.
Maar om dat effect te bereiken moest het 
zurige oppervlaktewater van het basische 
kwelwater gescheiden worden. Dat gebeurde 
door twee systemen voor het watertransport 
aan te leggen, gescheiden door hoge wallen. 
Een buitengewoon slim systeem dat in de loop 
van de tijden is aangepast en verbeterd. 

Gedeeltelijk herstel
Tot het beken en vloeisysteem in het begin van 
de vorige eeuw overbodig raakte. Het gebruik 
van kunstmest ging niet samen met het subtiele 
bekensysteem en ze vervielen. Sterker nog: het 
slimme bekensysteem, dat nodig was om naar 
gelang dat nodig was water snel af te voeren of 
juist vast te houden, verdween helemaal. De 
bochten werden zoveel mogelijk uit de beken 
gehaald. Voortaan zorgden nette rechte 
waterlopen voor een snelle afvoer.
Op Klein Bylaer heeft Geldersch Landschap 
pogingen gedaan om de gescheiden water
systemen gedeeltelijk te herstellen. Het is niet 
gemakkelijk om beide bekenstelsels in het veld 
te herkennen. Als je goed kijkt kun je het 
geregeld zien. Op het mineraalrijke kwelwater 
drijft vaak een blauwig olieachtig fimpje. Dat 
zijn kolonies van ijzerbacteriën. Het zurige 
water heeft dat niet. Een goed waar nemer ziet 
in de winter met een beetje geluk nog iets 
extra’s. Dan is soms het temperatuur verschil 
tussen de beide beeksystemen waar te nemen. 

Het water in het ene systeem is nog net 
bevroren, terwijl in het andere systeem het 
beekje is blijven stromen. 
Het geringe verschil in zuurgraad is met gewone 
pHpapiertjes van de drogist op te merken. 
Kenners van het gebied hebben die papiertjes 
niet nodig. Zij zien het in het groeiseizoen ook 
wel aan de verschillen in plantengroei.

Goed kijken
Het zal inmiddels wel duidelijk zijn: de vloei
weiden bij Klein Bylaer bezoek je niet even in  
de marge van een fietstocht. Daarvoor is het 
water systeem veel te ingewikkeld. Om te 
ontdekken en te waarderen hoe goed de 
vroege re boeren naar het landschap gekeken 
hebben en de huidige beheerders het gedeelte
lijk hebben hersteld, moet je de tijd nemen en 
goed kijken.
En dan nog even naar Het Paradijs. Als iets een 
paradijs genoemd wordt, is dat voor een een
zame fietser een goed argument om even 
ernaartoe te gaan. Het is al lang geen melkvee
bedrijf meer. Het is nu een grote zorgboerderij 
waar bijna altijd koffie is. Daarna weer naar de 
grens van de Veluwe, naar Achterveld, Jannen
dorp en de Ir. Juliusput, een diep zandgat, waar 
het zand voor het klaverblad Hoevelaken is 
gewonnen. Verder naar het noorden, richting 
Nijkerk.

Voormalige eendenkooi.

Ondergelopen heide.

‘ De boeren moeten gezien 
hebben dat de plantengroei bij 
de kwelbronnen afweek van 
andere plaatsen’
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Galerie O-68  
op de bres voor jong talent

Haar passie voor kunst bestaat al meer dan 
veertig jaar. Samen met haar echtgenoot 
bezocht ze musea, veilingen, beurzen en gale
ries in Nederland, maar vooral ook daarbuiten. 
Zo realiseerde zij zich dat kunstenaar zijn zo 
mogelijk nog moeilijker is dan wetenschapper 
zijn. Emons zet zich in voor de kunstenaar met 
exposities in haar galerie en op beurzen, aan
bevelingsbrieven voor jonge kunstenaars om 
aangenomen te worden bij prestigieuze master

periode waarin ze zich veelal op een kantelpunt 
bevinden. Behalve naar kwaliteit van het werk 
kijken we ook naar hoe de kunstenaars de prijs 
willen inzetten voor de ontwikkeling van hun 
carrière.’ 
De eerste keer werd de award uitgereikt ter 
gelegenheid van het driejarig bestaan van O68 
in 2014. Mariska de Groot was met haar perfor
mance Cinechine de gelukkige winnaar van de 
prijs ter waarde van €10.000. De andere twee 
finalisten Heidi Linck en Casper Verborg 
ontvingen elk €1000. 
Eind dit jaar wordt de award voor de tweede 
keer uitgereikt. Gegadigden kunnen zich tot  
1 augustus aanmelden. ‘Een internationale jury 
stelt in september een shortlist samen van drie 
finalisten, waarna mijn man en ik de ateliers 
bezoeken en samen met de juryleden bepalen 
wie de winnaar wordt. Tijdens de feestelijke 
opening van de expositie van de drie finalisten 
maken we de winnaar bekend. Het was in 2014 
heel spannend. TV Gelderland was erbij.’

Uitbreiding en lezingen
Emons heeft de smaak te pakken. Onlangs is 
O68 uitgebreid met ArtinLife in de naast
gelegen villa op Oranjestraat 70, eigendom van 
het echtpaar. Daar is alle ruimte om werk te 
laten zien van kunstenaars die al eerder in O68 
hebben geëxposeerd. In totaal zijn er negen 
stijlvolle kamers, verdeeld over drie verdiepin
gen, die op afspraak zijn te bezoeken. ‘ArtinLife 
is voor meerdere doeleinden geschikt. Naast de 
verkoop van moderne en hedendaagse kunst 
gaan we er ook Artist Talks organiseren, een 
lezingencyclus door kunstenaars met als onder
werp hun kijk op de hedendaagse kunst. Deze 
bijeenkomsten zullen plaatsvinden in de ‘Epona
kamer’. Epona was een vruchtbaar heidsgodin in 
Gallia Belgica. Als beschermster van reizigers 
had ze ook een diepere spirituele betekenis, 
want ze werd ook geassocieerd met de reis van 
de ziel naar de onderwereld. Nu geven we de 
naam aan een kunstpraatgroep die zesmaal per 
jaar bijeenkomt om ervaringen uit te wisselen.’

Meer informatie
Wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten 
van de galerie kan zich via de website opgeven 
voor de nieuwsbrief en ontvangt dan uitnodigin-
gen voor vernissages en finissages, feestelijke 
openingen en afsluitingen van exposities. U 
ontvangt ook uitnodigingen voor beurzen, vaak 
met gratis toegangskaarten of kaarten met 
korting.

Na haar pensioen als hoogleraar 

Plantencel biologie in Wageningen was 

Anne Mie Emons niet uitgewerkt. Ze 

startte in 2011 een galerie voor moderne 

en vooral hedendaagse kunst aan de 

Oranjestraat 68 in Velp: O-68. Als voor-

bereiding op deze nieuwe job deed zij 

cursussen bij Sotheby’s Institute of Art 

in Londen.

opleidingen, opdrachten om werk te maken en 
grote, maar ook kleine prijzen.

O68 toont per jaar gemiddeld zes exposities 
van vier tot zes weken. Ook is de galerie 
vertegenwoordigd op beurzen zoals de KunstRai 
Amsterdam, Art The Hague en Rotterdam 
Contemporary Art Fair. De exposities en 
beurzen plant Emons een jaar vooruit. ‘Het 
aanbod van kunstenaars is groot. Het gaat 
erom daaruit juist de kwalitatief goede te 
kiezen. Het spectrum van beeldende kunst 
waaruit ik selecteer is breed: schilderijen, 
tekeningen, grafisch werk, beelden, sculpturen, 
collages, foto’s en gemengde technieken. 
Sommige kunstenaars komen terug, bijvoor
beeld na twee jaar in een nieuwe expositie of ze 
gaan mee naar een beurs.’ Bij de beoordeling 
op kwaliteit bekijkt Emons of een kunstwerk 
kritisch reflecteert op vraagstukken van mens
zijn in het algemeen en op vraagstukken van 
deze tijd in het bijzonder. Daarnaast beoordeelt 
zij ook de afwerking van een werk. Het gaat 
haar niet om de techniek, maar om het concept. 
Niet om het “hoe”, maar om het “wat”. Niet om 
de verpakking, maar om de inhoud.

Combinaties
Emons kiest zowel gevestigde kunstenaars als 
aanstormend talent. Soms combineert ze deze 
bewust, zoals de Arnhemmer Carel Lanters met 
sculpturen en de pas afgestudeerde Aracelly 
Scheper met videokunst. Kunstenaars komen 
uit Nederland maar zeker ook uit het buiten
land: België, Duitsland, Engeland, Israël, 
Oosten rijk, Rusland en de Verenigde Staten.  
De huidige expositie tot en met 2 april is van 
Maureen Bachaus met bewerkte foto’s en 
Christina de Vos met schilderijen met gemeng
de techniek. Daarna komt van 9 april tot en met 
7 mei een expositie van gevestigd kunstenaar 
Eugène Terwindt uit Rozendaal samen met de 
vorig jaar aan ArtEZ Arnhem afgestudeerde 
Joyce Burghout. 

NederlandsDuitsBelgisch Award
Bijzonder is de O68 Nederlandse/Duitse/
Belgische Prijs voor Beeldend Kunstenaars die 
Emons en echtgenoot De Jong eens in de drie 
jaar uitreiken. ‘Het is een stimuleringsprijs voor 
beeldend kunstenaars uit de Nederlandse 
grensprovincies, Rheinland Westfahlen en 
Vlaanderen die tussen zeven en veertien jaar 
geleden zijn afgestudeerd. De prijs is bedoeld 
als steun in de rug voor kunstenaars in een 

Event, nr 1 van finalist 0-68 prijs 2014, Casper Verborg.

Art Gallery O68 
Oranjestraat 68, 6881 SG Velp
026 3639222, 06 12594329
www.galleryO68.com

Boven: De galerie. Midden: Anne Mie Emons tijdens 

opening expositie van  Coen Vernooij en Eugène 

Brands, februari 2016. Onder: Casper Verborg 

en Roel Heremans, beiden op voorgrond tijdens 

opening van hun expositie in december 2016.

Boven: Werken van Coen Vernooij sculpturen en Edgar Knoop 

collages. Onder: Werken van finalisten van O-68 prijs 2014, 

Mariska de Groot en Heidi Linck
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Boeken

De eeuw van Heveadorp – 
100 jaar wonen en werken in 
een bijzonder dorp
Dominique van Ee, Anneke 
Leenhouts, Sjef Jansen en Kevin 
van Guilik, Uitgeverij Kontrast, 
ISBN 9789492411181, € 19,95
 
Omdat rond 100 jaar Heveadorp 
al veel geschreven was over de 
geschiedenis van het dorp en 
voormalige Heveafabriek, kozen 
de redactieleden voor een 
jubileum boek dat een beeld 
geeft ‘van binnenuit’. Aan de 
hand van memoires en inter
views vertellen (oud)bewoners 
en oudmedewerkers van de 
fabriek over hun tijd in Hevea
dorp. Over het fluitsignaal rond 
vijf uur dat niet alleen de Hevea
bussen maar ook het avondeten 
aankondigde; over het zwemmen 
in de beek in de zomer, het 
sleetje rijden van de Dunolaan 
omlaag in de winter; over ‘het 
gele zand’, skelterwedstrijden en 
kattenkwaad. Behalve hoe het 
was om in het gemoedelijke dorp 
op te groeien, komen vanzelf
sprekend ook de oorlog, de 
verwoestingen, de wederopbouw 
en de sluiting van de fabriek aan 
bod. Dat laatste leidde tot grote 
veranderingen in het dorp. Toch 
bleven zowel bewoners als oud
bewoners trots op hun dorp. Dat 
manifesteerde zich in een actief 
bewonerscomité en in de 
activiteiten van het afgelopen 
jaar ter gelegenheid van 100 jaar 
Heveadorp.

Van Kloostergoed tot 
Herengoed – Acht eeuwen 
landschaps en landbouw
geschiedenis van de 
gemeente Nunspeet
Peter Veen et al., uitgave Heem
kundige Vereniging Nuwenspete, 
ISBN 9789072791177, 
€ 24,90, bestel len via 
nuwenspete@gmail.com

Hoe komen boerderijen aan hun 
naam? Onder aanvoering van 
Peter Veen is een viertal auteurs 
teruggegaan naar de landbouw
geschiedenis van de kerspels 
Nunspeet en Elspeet. 
Kloostergoederen verwijzen naar 
de elfde eeuw, waarin grond ge
bie den nog toebehoorden aan de 
Geestelijk heid. Twee eeuwen 
later, nadat hij van de bisschop 
de volmacht kreeg om alle woeste 
gronden in het gebied te ontgin
nen, was het de graaf en de 
hertog van Gelre die op de voor
grond trad. Het Herengoed vorm
de het begin van een snelle ont
wikkeling van de NoordVeluwe. 
Van Kloostergoed tot Herengoed 
bevat veel plattegronden met 
alle historische boerderijen van 
Nunspeet. Aan de hand van 
docu men ten vanaf het jaar 1300 
konden bewoners van de boerde
rijen worden opgespoord. De 
meeste kenden in de loop der 
tijden meerdere namen. Voor de 
tabellen met veldnamen werd 
gebruik gemaakt van notariële 
archieven. Dat maakt dat er veel 
te bekijken valt in dit groot 
formaat boek met leeslint. 

Atlas van de Nederlandse 
zoogdieren – herkenning, 
verspreiding & leefwijze
Onder redactie van Sim 
Broekhuizen et al., uitgave 
Naturalis Biodiversity Centre en 
Zoogdiervereniging, ISBN 
9789050115346, € 49,95, bestellen 
via www.zoogdierwinkel.nl en  
www.knnvuitgeverij.nl

In ons land en onze wateren leven 
106 soorten wilde zoogdieren, 
waaronder insecteneters, vleer
muizen, haasachtigen, knaag
dieren, roofdieren en hoefdieren. 
Ze staan beschreven in de nieuwe 
en tevens meest complete en 
omvangrijke Atlas van de Neder-
land se zoogdieren. Nieuw opgeno
men zijn de zeezoogdieren. 
De monumentale uitgave bundelt 
de actuele kennis van talloze 
Neder landse waarnemers en 
experts. Per soort wordt informatie 
gegeven over onder andere ver
spreiding, leefwijze en ecologie, 
trends, archeologische gegevens, 
beleid, beheer en bescherming. 
Zoogdieren behoren tot de meest 
aansprekende en aaibare dier
soorten van ons land. Veel soorten 
zijn echter nachtactief en daardoor 
weinig bekend. Uit de recente Rode 
Lijst van Zoogdieren van Nederland 
blijkt dat het gelukkig goed gaat 
met de meeste zoogdieren.

Koekoek – Beeld van een 
onverwachte gast 
Oldrich Mikulica et al. met 
voorwoord Nico de Haan, KNNV 
Uitgeverij i.s.m. Vogel
bescherming Nederland, ISBN 
9789050115872, € 24,95

Het is een even wonderlijk als 
fascinerend fenomeen: het 
koekoeksjong dat uit het ei 
kruipt in andermans nest. 
Vervolgens verdringt het honge
rige en veel te grote kuiken de 
andere kuikens, en drijft hij zijn 
gastouders tot uitputting. Vier 
Europese koekoekexperts heb
ben hier over een boeiend boek 
gemaakt, vol verhalen, achter
gronden en nieuwe feiten. Het 
boek beschrijft ecologie, biologie 
en gedrag, maar ook folklore en 
cultuur, broedparasi tisme bij 
andere dieren, onder zoek, be
scher ming en bedrei gingen. 
Maar het meest op vallend is het 
foto werk van de prijswinnende 
fotograaf Oldrich Mikulica. Veel 
foto’s laten bijzonder koekoeken
gedrag zien dat nooit eerder is 
getoond. Daarmee wordt de 
wereld van de koekoek in al zijn 
facetten getoond, van bijzonder 
mooi tot uitgesproken bizar. 
‘Het zal je kind maar wezen!’, 
schrijft Nico de Haan in zijn voor  
woord over het uitgekiende ge
drag en bedrog van de koekoek, 
die soms zelfs zijn concurrentie 
opeet. Desondanks vindt hij het 
volkomen terecht dat aan deze 
vogel nu een heel boek is gewijd.

 Trage Tocht

Hoog Soeren
De wandeling begint in Hoog 
Soeren, een idyllisch gehucht dat 
niet voor niets een beschermd 
dorpsgezicht is. Er wonen niet 
meer dan 250 mensen. Tot aan 
het eind van de 19e eeuw was 
Hoog Soeren een agrarische 
gemeenschap. Door de crisis  

jaren toentertijd moesten veel 
Soerenaren hun boerderij en 
grond verkopen. Vanaf die 
periode ontstond langzamerhand 
een dorp met burgerwoningen. 
Het dorp kent drie asfaltwegen 
met een eigen naam. De onver  
harde wegen hebben geen naam. 
Een adres wordt gewoonweg 
aangeduid met de dorpsnaam en 
het huisnummer. 

Kroondomein
Tot het eind van de 19e eeuw 
waren de meeste bossen en 
heidevelden op de Veluwe 
gemeenschappelijk bezit, 
de zogenaamde marken. De 
Marken wet van 1886 maakte 
daar een eind aan en zorgde 
ervoor dat veel markengronden 
verkocht konden worden, zo ook 
rond Hoog Soeren. In de jaren 
19001915 kochten koningin 
Wilhelmina en Prins Hendrik hier 
een groot bos en heidegebied. 
In 1959 schonk Wilhelmina het 
bezit aan de staat. Het gebruik 
blijft echter aan de kroondrager 
en sindsdien was het gebied 
‘kroondomein’. De koninklijke 
bospercelen hebben prachtige 
veldnamen als Pomphul, 
Dikke Gat, De Veentjes, Hoge 
Kamp, Asselsveld, Tribune, 
Branddeeling, Kruisjesdal, 
Aardschoten en Hertendal. 
De Koninklijke Houtvesterij is 
vermaard om het wild; hier 
leven edelherten, reeën en wilde 
zwijnen. Het is altijd jachtgebied 
geweest van verschillende stad
houders en koningen uit het Huis 
OranjeNassau. 

Een wandeling van 11 km met 95% zandpadgarantie in Kroondomein Het Loo. We lopen over brede paden door de licht 
glooiende bossen en langs de uitgestrekte Asselse heidevelden van het Kroondomein. Wie rust en stilte zoekt, moet hier wezen. 
Alleen niet tussen 15 september en 25 december. Dan is een deel van de bossen afgesloten voor wandelaars en staat het ter 
beschikking van de jacht. 

tekst en foto’s Rob Wolfs

Asselse Heide
In het Kroondomein zijn grote 
heidevelden als de Asselse Heide. 
Het beheer is erop gericht om dit 
cultuurhistorische landschap in 
stand te houden. De grootste 
biologische diversiteit wordt 
gevonden op de gedeeltes waar 
de heide altijd nat is en op 
plekken waar de ondergrond 
leem bevat. Die soortendiversi

teit kan zich handhaven door 
periodiek heide af te plaggen.  
Dit afplaggen imiteert het verar 
mingsproces van vroeger, waar
door er een goed leefmilieu 
ontstaat voor bijzondere planten 
en dieren. De heide is oorspron  
ke lijk ontstaan als gevolg van 
houtkap voor ijzersmelterijen en 
de ontginning voor de landbouw.

Rob Wolfs publiceert zijn Trage Tochten op www.wandelzoekpagina.nl. Deze tocht 
met gratis routebeschrijving en gpx-track kan gedownload worden op 
/www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tocht-hoog-soeren/12778/.
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Het Veluwefonds wil dat iedereen er nog lang kan 
wonen, werken en genieten. Het fonds zet zich 
dan ook in voor een duur zame ontwikkeling van de 
Veluwe. 
Door initiatieven en economische bedrijvig heid te 
ondersteunen, die de Veluwe nog mooier én leuker 
maken.

Investeer ook in een duurzame Veluwe. 

Ga naar www.veluwefonds.nl en wordt donateur van 
het Veluwefonds, vanaf € 50 per jaar.

Het Veluwefonds 
investeert in een 
duurzame Veluwe

Veluwe vernieuwd netwerk fietsknooppunten

Keramiek uit de Arnhemsche Fayencefabriek

Mooie Veluwse mannen

Stuk voor stuk zijn het Veluwse mannen, uit Barneveld of uit 
Lunteren. Annelies Barendrecht, journalist en fotograaf van Nieuwe 
Veluwe, portretteerde er in totaal 53. Van de internatio naal bekende 
kunstschilder Herman Gordijn, ouddirecteur Piet Bolwerk van tegel
museum in Otterlo, Ab Welgraven, het gezicht van de natuur en 
cultu rele ontwikkeling van de Goudse Berg tot aan Ad Guldie, de 
bekende Barnevelder die vijftig jaar veilingmeester was op de Oud 
Veluwse Markt. Allen stonden ze model voor het boek Mooie Mannen 
en de gelijknamige expositie in Museum Nairac in Barneveld. 
Barendrecht breekt een lans voor de schoonheid van ouderdom. 
Senioren zijn in haar ogen fotogeniek, het leven heeft hen zichtbaar 
gevormd. 
Tentoonstelling Mooie Mannen, t/m 10 juni in Museum Nairac, 
Barneveld, ma. en zo. gesloten.

foto Hans Dijkstra/gaw.nl

Gelderse boeren mogen onbeperkt groeien

Boeren met bedrijven in de nabijheid van natuurgebieden mogen na 
vijftien jaar stilstand weer uitbreiden, onder de voorwaarde dat de 
uitstoot van ammoniak en stikstof door installatie van staltechnieken 
niet toeneemt. Dit is het gevolg van het besluit van Provinciale Staten 
in Gelderland op 1 maart om de bufferzones rondom natuurgebieden 
zoals de Veluwe – de zogenoemde extensiveringsgebieden – op te 
heffen. De bedoeling van het extensiveringsbeleid was om bedrijven 
met uitbreidingsplannen te verplaatsen naar aangewezen landbouw
ontwikkelingsgebieden. Dit beleid is mislukt. 
Provinciale Staten hebben ook ingestemd met het plussenbeleid, 
waardoor boeren veelal onbeperkt kunnen bouwen. Wel moet nieuw
bouw voldoen aan extra eisen voor milieu, dierenwelzijn en inpassing 
in het landschap. Minimaal 8 procent van de investerings kosten moet 
daaraan worden besteed. Eerder beperkte de provincie een bouw
kavel tot 1 of 1,5 hectare. 
Volgens de provincie draagt het plussenbeleid bij aan het bekostigen 
van het slopen van oude, leegstaande stallen. Tot 2030 komt er in 
Gelderland circa 6 miljoen vierkante meter agrarische bebouwing vrij. 
Een boer die wil uitbreiden, betaalt in de nieuwe regeling mee aan de 
sloop.

De Veluwe heeft een netwerk van 
fietsknooppunten, waarbij fiet
sers hun eigen routes kunnen 
uitstippelen. Het was echter aan 
verbetering toe. Op 7 april is het 
nieuwe netwerk – 2050 kilometer 
lang en 575 knooppunten – klaar. 
Er komen routes bij, worden 
routes veranderd en er worden 
nieuwe bewegwijzeringsbordjes 

De tentoonstelling Van Art 
Nouveau tot Art Deco (t/m 11 
juni) in Museum Arnhem geeft 
een uitgebreid beeld van het 
sieraardewerk van de Arnhem
sche Fayencefabriek (19071934). 
Kenmerkend is de roomkleurige 
ondergrond, sierlijk beschilderd 
met bloemen en lineaire decors, 
voorzien van een mat glazuur 
(‘Arnhems wit’). Er werden ook 
objecten gemaakt met een 
donke  re ondergrond en glanzend 
glazuur. In de crisisjaren, midden 
jaren 1930, kon de fabriek niet 
langer het hoofd boven water 
houden en moest het zijn deuren 
sluiten.
De tentoongestelde stukken 
komen uit de collectie van de 
Arnhemse verzamelaar Benno 
Steenaert. De foto’s en interieur
stukken uit Gelderse werkplaat
sen, zoals de Oosterbeekse 

meubelproducent L.O.V. (Labor 
Omnia Vincit), schetsen een 
tijdsbeeld van het mondaine 
Arnhem begin twintigste eeuw. 

en informatiepanelen geplaatst. 
Omdat de routes helder moeten 
zijn, vragen de gemeenten en de 
provincie aan de Fietsersbond om 
met vrijwilligers het netwerk te 
controleren. In april gaat een 
flinke groep fietsers op pad.
Vanaf mei is alle benodigde 
informatie te vinden op de web
site www.routesopdeveluwe.nl. foto Tom Haartsen

Galerie Wit, Hamelakkerlaan 38, 6703 EK Wageningen
0317-410930/06-21712810, info@galeriewit.nl, www.galeriewit.nl
open: za t/m zo 13.30-17.30 en daarbuiten op afspraak

08.04 - 07.05

I.M Fredrik Roes
Expositie gewijd aan het oeuvre van de unieke en eigenzinnige 
kunstenaar Frederik Roes (1946 2016), een man behept met een 
nietsontziende blik en een extreme gevoeligheid, voor mensen, 
dieren en dingen die machteloos zijn overgeleverd aan hun lot.

De expositie is geopend op zaterdagen en zondagen (13:0018:00) 
van 8 april t/m 7 mei 2017.

NIEUWE VELUWE 1/1750

Actueel

NIEUWE VELUWE 1/17



Generaal FoulkesweG 72 . 6703 Bw waGeninGen  
0317 425890 . inFo@uitGeverijBlauwdruk.nl
www.uitGeverijBlauwdruk.nl

TW
A

A
LF

 T
U

IN
EN

 g
ee

ft
 m

et
 in

te
rv

ie
w

s,
 e

ss
ay

s 
en

 v
ee

l f
ot

o’
s 

in
zi

ch
t 

in
 h

et
 t

ui
no

nt
w

er
pe

n 
in

 d
e 

2
1

st
e 

ee
uw

. D
e 

tu
in

 k
an

 e
en

 m
an

if
es

t 
zi

jn
, h

et
 r

es
ul

ta
at

 
va

n 
ee

n 
bu

ur
tp

ro
je

ct
,  

so
m

s 
pu

re
 k

un
st

. M
aa

r 
al

ti
jd

 is
 h

et
 e

en
 o

as
e 

va
n 

ru
st

 e
n 

in
sp

ir
at

ie
. M

et
 t

ui
no

nt
w

er
pe

n 
va

n:
 S

ve
n-

In
gv

ar
 A

nd
er

ss
on

, D
ic

k 
B

ei
je

r, 
A

nk
 

B
le

ek
er

, W
ol

be
rt

 v
an

 D
ijk

, D
uo

tu
in

, L
uc

 E
ng

el
ha

rd
, M

ic
ha

el
 v

an
 G

es
se

l, 
H

ar
ro

 d
e 

Jo
ng

, P
ie

t 
O

ud
ol

f, 
H

ar
m

 V
ee

ne
nb

os
, M

ar
ti

n 
V

el
tk

am
p 

en
 Z

U
S.

paperBack, 312 paGina’s

NU van 27,50 voor € 20,00!

adv_blauwdruk_nieuwev2017-1.indd   1 16-03-17   10:41


