
NATUUR, KUNST EN 
CULTUUR

Losse nummers e 8,95

NATUUR, KUNST EN 
CULTUUR Nieu
weVel

uwe

NATUUR, KUNST EN 
CULTUUR

Maria Roosen over de herfst

Bosplanten worden zoomplanten

Veluwse heidehoning is een 
klasse apart

Werkverschaffing gaf de Veluwe 
een ander aanzien

3/17



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

Samen buiten aan de slag, dat kan op 
zaterdag 4 november op de Natuurwerkdag. 
Het is gezond, leuk en gezellig om buiten  
aan het werk te gaan tijdens de grootste 

vrijwilligersdag in het groen; zagen, snoeien 
en meer. Geïnteresseerd om samen met 
buren, vrienden of familie buiten een dag  
aan de slag te gaan en zo bij te dragen  

aan jouw groene omgeving? Kijk dan op  
www.natuurwerkdag.nl voor meer informatie 
over locaties op en om de Veluwe en meld  
je aan!

ZATERDAG 4 NOVEMBER



Deze zomer maakte ik een adembenemende 
trektocht in het Andesgebergte. Drie dagen 
in de diepte van de Colca Canyon, met naar 
beneden alleen een smal pad, waarlangs 
behalve toeristen zoals ik, lokale bevolking 
gaat. Mannen vervoeren met ezels hun 
handelswaar omlaag. Vrouwen passeren je in 
rap tempo met een kind op de rug, een zware 
tas boodschappen in de ene hand en een jong 
kind aan de andere. 
Verder is het stil, doodstil. Geen geluid van 
auto’s óf vliegtuigen. Zag ik iets in de lucht 
boven de canyon voorbij komen, dan was het 
een rondcirkelende roofvogel.

Een ongekende weldaad, die stilte in de 
Andes. Ernaar toe vliegen is de enige manier 
om die stilte te ervaren. Een activiteit die 
elders juist de stilte verstoort en ook onduur
zaam is. Als excuus hield ik mezelf voor:  
onze dochter verblijft in Peru; leuk om haar 
te bezoeken en wat van de wereld te zien. 
Terug in Nederland rolde ik middenin de 

commotie rondom Airport Lelystad en de 
gekozen vliegroutes over de Veluwe, 
uitgerekend een van de weinige plekken in 
Nederland met nog een beetje stilte. Van de 
Veluwse kernkwaliteiten rust en ruimte 
kunnen we er straks één schrappen. Of de 
vliegtuigen moeten veel hoger gaan vliegen, 
zodat het geluid meer naar de achtergrond 
verdwijnt. Eigenlijk is de enige oplossing: 
minder pretvluchten voor een weekendje 
shoppen in Milaan of pendelvluchten naar  
het zomerhuis met zwembad in ZuidSpanje. 
Makkelijk gezegd, moeilijker uitgevoerd, 
weten we. De economische belangen zijn 
groot en wij mensen willen ons geen plezier 
en levenservaringen ontzeggen. 
Lees in deze editie meer over de Veluweroute 
van Airport Lelystad en de weg naar een 
andere omgang met natuur en milieu in het 
interview met ecoloog en natuurfilosoof 
Matthijs Schouten.

Ria Dubbeldam, hoofdredactie

Nieuwe Veluwe organiseert 
voor lezers en geïnteresseer
den excursies. Leer de Veluwe 
nog beter kennen en haal er 
inspiratie uit door mee te 
gaan.

zaterdag 21 oktober  
13:00-17:00 uur

De cultuurhistorie van 
de Eerbeekse beek
De Veluwse sprengenbeken zijn 
eeuwen geleden aangelegd. Ze 
dienden om voldoende water naar 
watermolens te brengen. Maak 
kennis met de Eerbeekse beek en 
zijn cultuurhistorische en 
natuurlijke waarden. Jan van de 
Velde, voorzitter van de 
Bekenstichting, is onze rondleider. 
We bezoeken het parkbos van 
landgoed Voorstonden met de 

slingerende paden, vijvers met 
vloeiende vormen, boskamers en 
romantische bruggetjes. Sinds 
kort wordt het beekwater zo 
geleid dat er weer voldoende 
water in de gracht rond het huis 
komt. 
De volgende stop is de moderne 
papierfabriek MayrMelnhof 
Karton, op de plek van de 
voormalige waterpapiermolen Het 
Oude Klooster. We krijgen er een 
exclusieve rondleiding. Vervolgens 
wandelen we langs de beek naar 

de wijerd bij Huis te Eerbeek en 
brengen een bezoek aan de 
werkende oliemolen uit 1395, 
waar eigenaar Johan van 
Zadelhoff uitleg geeft.
start Restaurant  Grand Café  
De Korenmolen
Kanaalweg 3, Eerbeek
max. 20 deelnemers

zaterdag 28 oktober, 14:00 uur

Kunst in  
Het Gelders Huis
Vanaf de jaren zeventig verzamelt 
provincie Gelderland kunst van 
Gelderse kunstenaars en kunst 
met een Gelderse thematiek. Nu 
het Huis der Provincie is 
gerestaureerd én uitgebreid tot 
Het Gelders Huis is het werk in het 
nieuwe interieur herschikt. 
Programmaadviseur Cultuur 

Gabrielle de Nijs Bik, tevens 
auteur van Nieuwe Veluwe, neemt 
Nieuwe Veluwelezers mee in een 
speciale rondleiding langs de 
kunstwerken. Lees meer op 
pagina 6.
locatie Het Gelders Huis
Markt 11, Arnhem

Aan deze excursies zijn geen kos
ten verbonden. Opgave is wel ver
plicht. Meldt u zich snel aan, want 
vol is vol. Meer informatie en op
gave: uitgever@nieuweveluwe.nl 
of 0317425880. 
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Plannen voor waterverbetering Renkums beekdal

Sinds het vertrek van de industrie is er in het Renkums beekdal een 
afwisselend natuurgebied en een belangrijke ecologische verbin
dingszone gerealiseerd. Maar in verschillende periodes van het jaar 
stroomt er te weinig water door de beken in het beekdal. Soms staan 
beken zelfs droog. Dit is zeer schadelijk voor het water en het leven 
van waterdieren en planten in de beek. 
Waterschap Vallei en Veluwe gaat daarom maatregelen treffen voor 
een betere stroming, het gehele jaar door. Op plekken waar het 
water de grond inzakt, komt een leemlaag van 30 centimeter om de 
bodem waterdicht te maken. De sprengenkoppen worden uitgegraven 
om een betere wateraanvoer te krijgen, de waterverdeelpunten 
worden gerenoveerd en er komt meer variatie in de stroomsnelheid, 
waar vissen en andere waterdieren van profiteren. Een lagere 
temperatuur van het beekwater – ofwel meer zuurstof in het water 
– is te bereiken met meer beplanting naast de beken. Het pakket aan 
maatregelen moet zorgen voor een betere leefomgeving voor bij
voorbeeld steenvliegen, libellen en vlokreeften. Deze soorten komen 
voor in een beek van het hoogst ecologisch niveau. 

Ervaar de nacht

Wilhelminaprijs voor Eja Siepman van den Berg

Eja Siepman van den Berg heeft 
de Wilhelminaprijs gewonnen. Op 
23 september heeft ze de prijs in 
Apeldoorn in ontvangst geno men. 
De prijs is de landelijke oeuvre
prijs voor beeldhouwkunst en 
wordt sinds 1998 elke twee jaar 
toegekend. Naast de speciaal 
ontworpen Wilhelminaring en een 
gedicht krijgt de winnaar een 
expositie in CODA Museum en de 
opdracht van de gemeente 
Apeldoorn voor een werk in het 
Sprengenpark. 

De jury, onder meer bestaand uit 
Wim Pijbus, voormalig directeur 
van het Rijksmuseum beschrij
ven Eja Siepman van den Berg 
als een kunstenaar die al vijftig 
jaar onverstoord, wars van 
stijlen en modes, werkt aan een 
bijzonder en consistent oeuvre. 
Al decennialang kiest ze de 
menselijke (vrouwelijke) figuur 
als onderwerp. Haar werk is te 
zien in museale en privécollec
ties. Vanaf het eerste begin is ze 
betrokken bij Beeldengalerij Het 

Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de 
dertiende Nacht van de Nacht op zaterdag 28 oktober. Tijdens het 
jaarlijkse evenement georganiseerd door de Natuur en Milieu fede
raties zijn er in het hele land activiteiten en doven bedrijven en 
gemeenten lichten van gebouwen en reclameverlichting. 
Op de Veluwe is er een nachtbeleving op het Mosselse Zand, in de 
bossen bij Loenen, bij de Schaapskooi in Ermelo, in het stuifzand van 
Doornspijk, op landgoed IJsselvliedt in Wezep en langs de Holleweg 
op de Wageningse Berg. Bij Bussloo kun je sterrenkijken en in Dieren 
een speurtocht doen. 
De nacht maakt op een positieve manier duidelijk dat er nog veel 
tegen lichtvervuiling is te doen. Nederland is een van de lichtste 
landen ter wereld. Vanuit de ruimte is te zien dat ons land helemaal 
oplicht door de hoeveelheid kunstlicht. Vaak brandt het licht onnodig, 
zoals bij sportvelden, wegen, kantoorgebouwen, parkeerterreinen/
garages, monumenten en reclameborden.
Kijk voor activiteiten tijdens de Nacht van de Nacht op  
www.nachtvandenacht.nl

Depot in Wageningen. Ze heeft er 
een permanente tentoonstelling 
op locatie Villa Hinkeloord. 
Een domper op de prijs is de 
diefstal van het kunstwerk Boom
sieraad van Maria Roosen, een 
prijswinnaar van 2006. De instal
latie is een kluwen van aan elkaar 
gelaste borsten, billen en piemels. 
Waarschijnlijk waren de dieven 
geïnteresseerd in de 60 kilo aan 
roestvrij staal.

Grote stap 55.

Renkums beekdal. Nu met water in de beek. Soms staan de beken droog.
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 Het   
   eeuwig 
vuur
tekst Gabrielle de Nijs Bik, foto’s Hans Dijkstra, Liedeke Kruk
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Maria Roosen heeft nog even een wandelingetje 
gemaakt langs de stuwwal, waar ze vlakbij 
woont. Ze is van dat landschap gaan houden,  
al was het wel even wennen, die hoogteverschil
len. Die kent ze niet uit het landschap van haar 
jeugd, WestBrabant. Wat een goed idee denk 
ik, een wandelingetje ter inspiratie. Ik kwam 
met de auto, na een dag werken en een snelle 
hap. Roosen draagt de geur van paddenstoelen, 
het beeld van de lage zon en het kraken van de 
eerst gevallen eikeltjes onder haar schoenen 
nog bij zich. Meteen wordt duidelijk dat ze niet 
alleen in haar hoofd kunstenaar is, al haar 
zintuigen doen mee. 

Lichtroze kan met rode appeltjes
In een film uit de serie Hollandse Meesters van 
de 21ste eeuw zien we Roosen in Tsjechië. Ze wil 
een glazen lichtroze kan maken met rode 
appeltjes eraan, een vertaling van een aquarel 
die ze eerder maakte. Hier in Ajeto heeft ze  
een glasblazer gevonden met wie ze plezierig 
samen  werkt. Struinend door een boomgaard, 
waar blozende appeltjes hangen, keurt ze ver
schillende exemplaren, op zoek naar de per
fecte. Die vindt ze. Ze neemt er een hap van  
en loopt uit beeld. Zo komt ze helemaal in de 
appelsfeer. Op het glasatelier zien we de appel
tjes geblazen worden, niet door Roosen zelf,  
ze geeft de aanwijzingen aan een team mannen. 

De eerste mislukt, er zitten allemaal belletjes 
in. De volgende zijn geslaagd. ‘Beautiful, echt 
super!’ Ze is tevreden. Dan de kan. Roosen 
zoekt ietwat gestrest in een uit Nederland 
meegenomen doos met veel verschillende 
zakjes de juiste kleur poeder. ‘Had ik dat nou 
maar beter voorbereid’, denkt ze hardop. 
Vleselijk roze moet het zijn, de opening  
moet wijd zijn en de vorm vloeiend. 
Ook de kan wordt helemaal naar haar zin. De 
kunstenaar en het glasblazersteam zijn duidelijk 
op elkaar ingespeeld. Nu de appeltjes aan de 
kan. Alles verloopt volgens plan, tot een van de 
appeltjes aan de kan kapot springt. ‘Dat is het 
proces’, zegt de glasblazer met nauwelijks 
zichtbare spot, ‘je moet het zo houden’. ‘Hou je 
me voor de gek?’, vraagt Roosen. Helemaal 
weghalen heeft geen zin realiseert ook Roosen 
zich, dat wordt een enorme wond en dan moet 
je opnieuw beginnen. Ze keert haar rug naar 
het werkproces en loopt weg, maar herpakt zich 
snel en loopt terug. De glasblazer stelt voor er 
een ander appeltje naast te plaatsen. ‘Nee, niet 
ernaast, maar óp de kapot gesprongen appel’, 
zegt Roosen, ‘als iets dat groeit, kapotgaat en 
weer opnieuw groeit.’ Het wordt de hoofd
rolspeler van de appelkan en ze is er blij mee.

Ode aan Van Gogh
Lang geleden, toen Roosen net van de kunst
academie kwam, nodigde tentoonstellingsruimte 
De Gele Rijder in Arnhem haar uit een voorstel 
te doen voor de vitrines op het Gele Rijders
plein, middenin de stad. Ze besloot een ode aan 
Van Gogh te brengen. Het leek haar fantastisch, 
vitrines vol zonnebloemen in gele emmers, niet 
alleen een ode aan Van Gogh, ook een cadeau 
aan de stad. Het verzoek kwam in het voorjaar, 
in het najaar mocht ze exposeren. Dat gaf haar 
de gelegenheid zonnebloemen te zaaien op een 
stukje land van haar vader, biologischdyna
misch landbouwer in de buurt van Tilburg. 
Wekelijks volgde ze het groeiproces door één 
van de zonnebloemen te tekenen. Elk nieuw 
blaadje, elke knoest werd vastgelegd. Tot haar 
verrassing deed die ene zonnebloem het aan
zienlijk beter dan alle andere. ‘Dan moet ik de 
andere aandacht geven’, dacht ze. Het had 
succes, de bloemen die ze vanaf dat moment 

liefde gaf bloeiden begin oktober. Maar dat 
waren er nog niet genoeg om de overdaad te 
hebben die Roosen voor ogen had. Een vriend 
van haar vader bood uitkomst: hij had nog wel 
wat staan. Zo lukte het 150 zonnebloemen in 
gele emmers in de vitrines van De Gele Rijder 
te laten zien en hun proces van bloei tot verval. 
Maar waar ze even niet aan had gedacht is dat 
de ruiten van de vitrines aanvankelijk 
besloegen…

Zinnelijk
Roosen zaait, plant, associeert, probeert, laat 
mislukken en probeert opnieuw, aquarelleert, 
vertaalt in andere materialen en technieken, 
voelt, laat zich verrassen, koestert en keurt af 
en borduurt voort als een eindeloze stroom. 
Met haar lijfelijke benadering en belangstelling 
voor levenscycli is het niet vreemd dat ze met 
borsten, penissen en billen op de proppen 
komt. Is er iets zinnelijker dan dat? Haar werk 
wordt als provocerend ervaren, maar zo is het 

Nieuwe Veluwe verschijnt elk seizoen één keer. Wat doen de seizoenen met kunstenaars en andersom? 
Gabrielle de Nijs Bik interviewt een jaar lang een kunstenaar over een jaargetijde.

Eind augustus is het ineens gebeurd. 

De herfst dient zich onmiskenbaar 

aan. Gisteren was het nog bijna 30 

graden, vandaag wordt het niet 

meer dan 18 graden. De eerste rode 

bladeren zijn er, het zonlicht is oker 

van kleur, bijna oranje en omfloerst. 

Aan het einde van juist die dag 

bezoekt Gabrielle de Nijs Bik de 

Arnhemse kunstenaar Maria Roosen. 

De herfst is niet alleen een einde, 

het is ook een nieuw begin.

Maria Roosen met het Zelfportret, 2017

Links: De Appelkan in wording
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niet bedoeld. Penissen en borsten zijn gewoon 
de essentiële basis van het leven. Ze trekt er  
de aandacht mee en in 1995 vertegenwoordigt 
Roosen Nederland tijdens de Biënnale van 
Venetië, samen met Marlene Dumas en Marijke 
van Warmerdam. 
Maar de zinnelijkheid komt pas helemaal tot 
bloei als de Kunstvereniging Diepenheim haar 
een paar jaar later uitnodigt voor een solo
tentoon stelling. Kruiwagens vol gulheid, vruch
ten van de natuur en van zichzelf stort ze daar 
uit. Bij de entree een enorme bal van bramen
takken, een werk dat voortkomt uit verdriet, 
nadat ze een aantal jaren eerder haar geliefde 
plotseling verliest. Binnen loopt ze over van 
liefde met een voluptueuze kroonluchter be
staande uit een tros glanzende glazen borsten. 
En overal schenkt ze aandacht uit wulpse 
kannen: drankjes in glaasjes met alle kleuren 
van de regenboog. In de tuin achter zaait ze 
honderden van de allergrootste zonnebloemen. 
Tijdens de tentoonstelling in het najaar staan 

deze te bloeien. Daar waar andere mensen 
zonnebloemen in een vaas stoppen en na de 
bloei weggooien, laat Roosen ze in de tuin staan 
en blijft ze ze volgen. Als de gele bloem blaadjes 
afvallen, verdwijnt ook langzaamaan de kleur 
en groeien de immense bloemharten vol met 
zaden ongelijkmatig door. De bloemen onder
scheiden zich steeds verder van elkaar, krijgen 
meer karakter met hun verwrongen gezichten. Roos, 2010.

Bloedverwanten (zonnebloemen), 2006.
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En wie dat laat gebeuren, ontdekt dat de herfst 
niet alleen een einde is, maar ook een nieuw 
begin. Vogels doen zich te goed aan de zaden 
en zorgen zo voor verspreiding. Letterlijk; het 
volgende jaar verschijnen overal in Diepenheim 
weer van die immense zonne bloemen. Een 
aangename verrassing, ook voor Roosen. 

Oerknal
De expositie in Diepenheim was een oerknal 
waarin een eeuwige bron werd aangeboord. 
Zonnebloemen zijn een terugkerend thema,  
niet alleen om te zaaien en te volgen, ook om  
te verbeelden. Roosen aquarelleert ze in hel
dere kleuren, met gezichtjes. Maar ze is er niet 
tevreden over. Ze bewaart ze wel en laat me ze 
zonder gene zien. En dan ontdekt ze, tot haar 
eigen verrassing, dat er eigenlijk ook wel een 
goede bij zit; ‘Misschien moet ik er toch wat 
mee.’ Ze komt op het lumineuze idee om de 
breitechniek in te zetten bij het verbeelden van 
zonnebloemen. Ze wil reusachtige exemplaren 
maken van witte en zwarte met de hand ge
spon nen schapenwol. Een heel team van 
Arnhemse breisters schakelt ze er bij in. Ze 
komt tot de ontdekking dat die samenwerking, 
de ontmoeting en de wisselwerking haar vol
doening geeft. Breien blijkt bovendien een 
fantastische techniek te zijn om een zonne
bloem op te bouwen, door draden te twijnen of 
juist dubbel te gebruiken, door te minderen en 
te meerderen kan het groeiproces van een 
zonnebloem heel goed gevolgd en nagebootst 
worden. Ze doet nog een belangrijke ontdek
king: wanneer het breien uit het hoofd gebeurt, 
zonder de bloem zelf direct te volgen, wordt het 
een decoratief handwerkje. Roosen trekt er een 
vies gezicht bij. Maar zodra de zonnebloem 
goed geobserveerd wordt en nauwkeurig ver
taald in het breiwerk, ontstaat een beeld van 
onverwachte schoonheid, die de ziel van de 
zonnebloem blootlegt. 

Levenslust
Vruchtbaarheid is een belangrijk thema in het 
werk van Roosen. Vindt ze het niet erg, nu ze 
zestig is, dat ze haar eigen vruchtbaarheid 
achter zich heeft gelaten? ‘Nee helemaal niet’, 
zegt ze. ‘Het zit in je.’ Het tekent de manier 
waarop Roosen haar werk maakt en haar leven 
opvat; met een onbegrensd vermogen om zich 
te verwonderen en door elke afronding van een 
project ook op te vatten als een nieuw begin. 
Met haar werk deelt ze die levenslust, zelfs als 

het verval zich aandient. Als dat ene appeltje 
dat kapot springt en het nieuwe appeltje dat 
daarvoor in de plaats groeit, als een zaadje van 
een zonnebloem die het volgende jaar een 
nieuwe bloem geeft. Niet voor niets heet de 
overzichtstentoonstelling die onlangs opende 
VUUR. Eeuwig vuur, dat is het. Die positieve 
instelling werkt aanstekelijk merk ik, als ik weer 
in mijn auto stap. 

Maria Roosen
Solotentoonstelling VUUR 
tot en met 7 januari 2018
KAdE 
Eemplein 77
Amersfoort

Zonder titel, 2012

9NIEUWE VELUWE 3/17



Lelystad Airport neemt in 2019 

vakantievluchten van Schiphol 

over. Het vliegverkeer verstoort 

de stilte en geeft extra 

luchtvervuiling. Als reactie op 

protesten van burgers, 

gemeenten en provincies stelt 

demissionair staatssecretaris 

Sharon Dijksma een alternatief 

voor, waarbij het vliegverkeer 

hoger over de zuidelijke Veluwe 

vliegt en de noordelijke Veluwe 

grotendeels ontwijkt. Dit is 

zeker een verbetering, maar er 

zal nog steeds overlast zijn. 

Daarom zal bij herindeling van 

het luchtruim aanzienlijk hoger 

boven Gelderland moeten 

worden gevlogen, zegt Joost 

Reijnen, adjunct-directeur van 

de Gelderse Natuur en Milieu 

Federatie.

Bewoners uit diverse gemeenten protesteren op  

12 september op het Binnenhof tegen het laagvliegen

over onder meer de Veluwe.
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In 2015 viel het Luchthavenbesluit om van 
Lelystad een vliegveld voor chartervluchten te 
maken, zodat Schiphol alle ruimte krijgt voor 
intercontinentale vluchten. Vanaf april 2019 
vertrekken en landen de eerste vliegtuigen 
vanaf Lelystad. In vijf jaar neemt het aantal 
gestaag toe tot jaarlijks 10.000 vlieg bewegin
gen in 2023. Voor de doorgroei naar 25.000 en 
op termijn 45.000 vliegbewegingen is een aan
passing van het hogere luchtruim nodig.
Diverse naderings en uitvliegroutes zijn 
bestudeerd. Uiteindelijk werd als uitvliegroute 
de variant via Wezep (B+) aangewezen, omdat 
deze de minst negatieve effecten voor mens en 
natuur geven (zie kaartje). In juni was de ver
rassing groot toen ineens bleek dat de vlieg
tuigen lange tijd op een hoogte van 1800 meter 
moeten blijven om verstoring van het erboven 
vliegend verkeer van en naar Schiphol te voor
komen. Het is nogal een groot verschil of een 
vliegtuig overkomt op 2 of 6 kilometer hoogte. 

Verdeling luchtruim
Het luchtruim is in verschillende lagen 
verdeeld. De bovenste is bestemd voor de 
(inter)conti nentale vluchten die niet in 
Nederland landen. Daaronder zit een laag voor 
het stijgend en dalend vliegverkeer van 
Schiphol. Volgens het voorgenomen besluit van 
half juni moet het vliegverkeer van Lelystad 
daaronder blijven, totdat de vliegtuigen ver 
genoeg van Schiphol verwijderd zijn. Dieren 
maken zich er niet heel druk over, maar 
bewoners en recreanten die rust zoeken, 
kunnen vliegtuigen op zo’n relatief lage hoogte 
als hinderlijk ervaren. In een stedelijke 
omgeving verdwijnt het geluid van vliegtuigen 
veelal naar de achtergrond. In dorpen, op het 
platteland en in natuurgebieden zullen de 
vliegtuigen onmiskenbaar hoorbaar zijn. 
Strikt genomen voldoen de vliegroutes aan de 
geluidsnormen (lager dan 40 dB(A) Lden). Dat 

Opinie
Verdere beperking van toekomstig 
overlast vliegverkeer uit Lelystad 

tekst Joost Reijnen, foto Julie van Rooij

komt omdat het geluid wordt uitgemiddeld over 
een heel jaar. Beter is het om naar de geluid
hinder van individuele vliegtuigen te kijken. 
Vliegtuigen op 1800 meter geven veel meer dan 
40 dB(A). Daardoor zal het niet echt stil meer 
zijn. Dit is niet alleen strijdig met het provin
ciaal beleid (stiltegebieden en natuur met stilte 
als kernkwaliteit), het zal ook nadelig zijn voor 
de recreatie. 
De provincie en gemeenten, die de Veluwe wat 
betreft toerisme op 1 wil krijgen, maken zich 
terecht zorgen. Ook burgers en (recreatie)
ondernemers roeren zich. Vijf actiegroepen 
(Red de Veluwe, NEE tegen laagvliegende vlieg
tuigen uit Ede, Hoog Overijssel en Laagvlieg
routes NEE uit Friesland) hebben op 12 sep
tember meer dan 80.000 handtekeningen 
aangeboden aan de Kamercommissie Infra
structuur. De onrust noopte het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu ertoe om van half 
september tot begin oktober informatieavonden 
te organiseren.
Vliegtuigen stoten ook stikstofoxiden uit. 
Weliswaar op grote hoogte, maar het komt op 
den duur naar beneden. De Veluwe wordt al 
zwaar belast door stikstofdepositie, wat een 
grote negatieve impact heeft op bijvoorbeeld 
heide. Langer vliegen boven de Veluwe op 
geringe hoogte geeft alleen maar meer 
stikstofdepositie. 

Hoger vliegen
Het mag duidelijk zijn: de GNMF vindt het 
vliegen op 1800 meter boven de Veluwe onge
wenst. Om geluidoverlast en luchtvervuiling te 
beperken, moeten vertrekkende vliegtuigen uit 
Lelystad zo snel mogelijk hoger vliegen. Dat 
kost ook minder brandstof en geeft minder 
emissie van stikstofoxiden. Dit betekent een 
herindeling van het luchtruim, waarbij een 
strikte scheiding van vliegverkeer in aparte 
luchtruimten niet of minder nodig is. 

Het is heugelijk dat Sharon Dijksma op de dag 
van de overhandiging van de handtekeningen 
zo’n herindeling voorstelde. Vertrekkende 
vliegtuigen zullen niet meer westelijk langs 
Apeldoorn vliegen. De splitsing vindt ten 
zuidoosten van Apeldoorn plaats. Over de 
zuidelijke Veluwe gaan de vliegtuigen dan op 
een hoogte van ruim 2.700 meter en ze vliegen 
niet meer over de stiltegebieden op de Noord
Veluwe. Voor het parachutespringen op 
vliegveld Teuge wordt een alternatief gezocht. 
Het voorstel van de staatssecretaris is een 
aanzienlijke verbetering. Er wordt minder en 
hoger gevolgen. Echter is de GNMF er niet van 
overtuigd dat met name op de route Wezep
Heerde niet ook hoger gevlogen kan worden. 
Daarnaast moeten er harde garanties van de 
staatssecretaris komen dat de herindeling van 
het luchtruim ruim voor 2023 moet zijn gerea
liseerd, voordat de 10.000 vliegbewegingen zijn 
bereikt. Daarmee blijft er druk op staan om de 
overlast op de Veluwe verder te beperken. 
Samen met de provincie Gelderland en alle 
betrokken Veluwse gemeenten heeft de GNMF 
op 15 september hierover een eensluidend 
advies aan de Tweede Kamer gegeven.
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Bosplanten  
worden zoomplanten

tekst Eddy Weeda, foto’s Ruud Knol, Guy Ackermans

De vegetatie van Nederland is herzien. Alle wijzigingen staan in het 232 bladzijden dikke boek Revisie 

Vegetatie van Nederland. Voor de meeste lezers van Nieuwe Veluwe voert het te ver om deze uitgave te 

bestuderen. We vroegen vegetatiekundige Eddy Weeda enkele opvallende veranderingen te bespreken. 

‘Bosplanten zijn zich steeds meer gaan gedragen als zoomplanten’, zegt hij en legt uit wat er aan de hand is. 

12 NIEUWE VELUWE 3/17



In de jaren 199095 verschenen de vijf delen 
van het standaardwerk De vegetatie van 
Nederland 15. De daarin beschreven vegetatie
typen hebben een belangrijke rol gespeeld bij 
de aanwijzing van terreinen voor Natura 2000. 
Daarbij kwamen af en toe problemen aan het 
licht, die om een oplossing vroegen. Zo was de 
vegetatie van sommige zeldzame milieus bij 
gebrek aan gegevens nog niet beschreven, 
zoals de kalktufbronnen op twee of drie plekken 
in ZuidLimburg. Na ruim twintig jaar was het 
tijd voor een herziening, onder meer omdat we 
een nieuw natuur beschermingsbeleid – Natura 
2000 – hebben gekregen met daaraan gekoppeld 
een veranderde kijk op plantengemeenschap
pen die bescherming nodig hebben. 
Sommige nieuwe beschrijvingen in de Revisie 
Vegetatie van Nederland zijn wenselijk om een 
duidelijker onderscheid te maken tussen waarde
volle plantengemeenschappen die Natura 
2000bescherming behoeven (zogenoemde 
associaties) en ‘gewonere’ plantengemeen
schappen (zogenoemde rompgemeenschappen) 
die zichzelf nog kunnen redden. Zo is er een 
nieuwe beschrijving gekomen voor vegetatie
typen waarin veldrus de ruggengraat van de 
begroeiing vormt. Voedselarme, soortenrijke 
veldrusgraslanden – met gevlekte orchis als 
kenmerkende soort en met belangrijke nectar
planten als blauwe knoop en tormentil – worden 
nu als veldrusschraalland onderscheiden. Deze 
worden gerekend tot de blauwgraslanden, een 
waardevol en bedreigd vegetatietype waarvan 
in Nederland nog maar enige honderden 
hectaren over is. Aan de randen van de Veluwe 
komen nog zulke bloemrijke hooilanden voor, 
onder meer bij Klarenbeek, Laag Soeren en 
Zwartebroek. Op voedselrijkere grond komen 
veldrushooilanden voor waarin kritische soorten 
als gevlekte orchis, blauwe knoop en tormentil 
ontbreken. Deze veel gewonere ‘veldrus beem
den’ hebben geen speciale bescherming nodig 
en tellen niet mee als Natura 2000habitat.  
De tweedeling in veldrusvegetaties is een 
voorbeeld van voortschrijdend inzicht bij 
vegetatiekundigen.

Ander bosbeheer, andere vegetatie
Niet alleen vegetatiekundigen blijven zich 
ontwikkelen, ook de vegetatie zelf is 
voortdurend in ontwikkeling. Dit gebeurt in 
versneld tempo door klimaatverandering, die 
opvallende nieuwkomers als reuzenbalsemien 
en bezemkruiskruid op voorsprong zet. Zulke 
forse, rijk bloeiende planten veranderen het 
aanzien van de vegetatie op een manier die 
direct opvalt. Minder abrupte veranderingen, 
die sluipenderwijs plaatsvinden, hebben te 
maken met veranderend grondgebruik. Als 
illustratie kunnen de effecten van het vroegere 
en het huidige bosbeheer dienen. Zij laten zien 
hoe veranderende vegetatie en veranderend 
inzicht op elkaar inwerken. Planten die in 
hoofdzaak in bosgebieden groeien, werden 
vroeger zonder onderscheid als bosplanten 
beschouwd. Tegenwoordig maken we onder
scheid tussen bos en zoomplanten.
Met zomen bedoelen we overgangen tussen 
enerzijds bos of struikgewas en anderzijds open 
terrein zoals grasland, akker, beek of weg. In 
zulke grenszones komen planten van beide 
kanten samen, bijvoorbeeld bosplanten naast 
graslandplanten. Maar er zijn ook heel wat 
plantensoorten die juist een voorkeur voor de 
overgangen hebben. Zo zijn zomen op min of 
meer zure en voedselarme grond – schrale 
zomen – vaak rijk aan havikskruiden. 

Losweken
Vanaf het midden van de vorige eeuw zijn 
vegetatiekundigen bezig om zoomplanten los te 

weken uit loofbossen. In het eerste Overzicht 
der plantengemeenschappen in Nederland uit 
1942 staat dolle kervel en lookzonderlook nog 
beschreven als kenmerkende soorten van 
loofbossen op rijke bodem (eikenhaag
beukenbos). Valse salie, echte guldenroede, 
knollathyrus en fraai hertshooi waren 
kenmerkend voor wintereikenberkenbos op 
relatief arme grond. In 1949 beschreef de 
Duitse onderzoeker Wilhelm Lohmeyer als 
eerste een plantengemeenschap van look
zonderlook en dolle kervel voorkomend aan 
bosranden, waar meer licht komt en meer 
voedingsstoffen beschikbaar zijn dan in het 
bos. Langs akkers en weiden krijgen bosranden 
een portie voedingsstoffen mee als de boer zijn 
landbouwgrond bemest. Grenst het bos aan 
een weg, dan spat in de bosrand modder of 
wegverhardingsmateriaal binnen. Door de 
grotere voedselrijkdom is de bosrand geschikt 
voor snelgroeiende planten als dolle kervel en 
lookzonderlook. Die hebben een levensduur 
van slechts anderhalf jaar, veel korter dan de 
meeste ‘echte’ bosplanten.
Het duurde nog tientallen jaren voordat ook 
andere plantensoorten van armere gronden als 
zoomplanten werden herkend, waaronder de 
eerder genoemde valse salie, echte gulden
roede, fraai hertshooi en knollathyrus. Net als 
dolle kervel en lookzonderlook hebben ook zij 
een grotere lichtbehoefte dan echte bosplanten, 
maar een verschil is dat de bosranden waarin 
ze groeien niet of nauwelijks met voedings
stoffen worden verrijkt, eerder juist verarmd. 

Knollathyrus.

Links: Reuzenbalsemien.

Lookzonderlook.
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bosplanten gerekend? Kort gezegd: omdat ze 
lange tijd hun plek in het bos hadden, niet 
alleen aan de bosrand. Het meeste bos werd 
eeuwenlang anders beheerd dan tegenwoordig. 
Opgaand bos was luxe, te vinden bij kastelen en 
in parken, waar de bomen vrijgesteld waren van 
productiedoeleinden en ongestoord een stam 
konden vormen. Op het platteland was bos een 
bestaansmiddel, leverancier van brandhout en 
bouwhout. Vooral eiken waren belangrijk, want 
die gaven ook eikels (varkens voer) en schors 
(run, om leer te looien). Om bouwhout en eikels 
te leveren moesten ze tot boomformaat uit
groeien. Voor de productie van schors en 
brandhout werden ze enige deci meters boven 
de grond gehakt, waarna ze vanuit de stomp 
opnieuw uitgroeiden.
Op natte gronden, waar zwarte els de voor
naam ste boomsoort is, kwam vrijwel uitsluitend 
hakhout voor. Tegenwoordig is opgaand bos het 
streefbeeld, maar in de meeste opgaande 
elzen bossen verraden meerstammige elzen of 
wanstaltige stamvoeten nog het vroegere hak
houtbeheer.
Op drogere gronden hing het van de draag
kracht van de bodem en de behoefte van de 
bevolking af of er al dan niet bomen werden 
gespaard om een flinke hoogte te bereiken.  
Dat waren dan voornamelijk eiken, en die laten 
veel licht door. De struiken daaronder werden 
om de paar jaar gehakt. Het resultaat was een 
bos waar gemiddeld veel meer licht de grond 
kon bereiken dan in onze huidige opgaande 
bossen met hun dichte bladerkroon. Na de kap 
kwam er zoveel licht dat lichtminnaars de jaren 
konden overbruggen waarin het bos gaandeweg 
weer dichter en schaduwrijker werd. 
Langlevende planten als valse salie en echte 
guldenroede werden weliswaar minder vitaal en 
stopten tijdelijk met bloeien, maar wisten het 
tot de volgende kap uit te zingen. Het korter 
levende fraai hertshooi speelde voor onder
duiker: zijn zaden hielden in de bodem hun 
kiemkracht, zodat de plant na een kapbeurt 
weer uit het niets leek te verschijnen. Behalve 
schaduw vormen ook afgevallen boombladeren 
een belasting voor veel planten, in letterlijke zin 
omdat de kieming van hun zaden onmogelijk 
wordt gemaakt. Zolang hout werd geoogst en 
weggesleept, werd er voldoende grond bloot
gelegd om dit bezwaar te compenseren.

Leegloop in bossen
Toen de hakhoutcultuur in de loop van de vorige 
eeuw werd gestaakt, kwijnden de genoemde 
planten weg. Vooral in loofbossen op arme 
grond gaf dit een leegloop van planten. Van de 

Dit komt onder meer doordat er weinig of geen 
boombladeren blijven liggen. Ze waaien weg of 
vallen in een aangrenzende greppel. Ook in 
lanen komen zulke zoomplanten voor. Ter wille 
van het verkeer en/of het fatsoen wordt hier 
gemaaid of blad met de bladblazer verwijderd. 
Met het bladstrooisel verdwijnen ook voedings
stoffen die de bomen uit de grond hadden 
gehaald. 

Verdwenen hakhoutcultuur
Waarom werden zoomplanten zo lang tot de 

Fraai hertshooi.
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typische bosplanten heeft alleen dalkruid 
zich kunnen handhaven. Deze soort kan 
zowel schaduw als strooisel goed ver
dragen. Hoewel andere planten naar de 
bosrand werden ver dreven, duurde het nog 
jaren voordat vegetatie  onderzoekers 
soorten als zoom plant bestem pelden. 
Kennelijk werkt het zo: hoe minder 
kenmerkende soorten een vegetatietype 
heeft, des te inniger worden ze door 
onderzoekers gekoesterd.
Inmiddels lopen de rijke loofbossen even
eens leeg. Ook hier blijken op de lange 
duur weinig plantensoorten goed met 
bladstrooisel en schaduw overweg te 
kunnen. Planten die dat wel kunnen zijn 
bijvoorbeeld witte klaverzuring, gele dove
netel, bosanemoon en gewone salo mons
zegel. Doorgeschoten (oftewel voormalig) 
hakhout is nog dichter en dus schaduw
rijker dan opgaand bos en zonder licht 
wordt ook het bladstrooisel trager afgebro
ken. Vooral ’s zomers bloeiende planten als 
bosandoorn, reuzen zwenk gras, groot 
spring zaad en groot heksen kruid raken 
steeds meer aangewezen op bosranden. 
Vermeende bosplanten blijken zich steeds 
meer als zoomplanten te gaan gedragen. 
En ook hier roept de leegloop van het bos 
enige tegenzin bij vegetatieonderzoekers 
op om te erkennen dat vermeende bos
planten zich steeds meer als zoomplanten 
blijken te gedragen. Bijgevolg waren voor 
de Revisie Vegetatie van Nederland te 
weinig opnamen van heksenkruid, spring
zaad, bosandoorn en reuzenzwenkgras
zomen beschikbaar voor een adequate 
beschrijving van deze begroeiingen.

Nieuwe zoomgemeenschappen
Wel is de aandacht voor zoomgemeen
schappen op armere gronden sterk toe
genomen. De vegetatie van Nederland uit 
19951999 beschreef drie zoom gemeen
schappen op voedselarme grond, de 
Revisie Vegetatie van Nederland niet 
minder dan twaalf. Vooral de door varens 
beheerste zomen komen ruimer aan bod. 
In droge zomen gaat het om een soorten
arme begroeiing met gewone eikvaren als 
hoofdrolspeler en als voornaamste bege
leiders brede stekelvaren plus enige 
grassen en mossen. Zulke eikvarenzomen 
komen voor in een bosrijke omgeving op 
hellende standplaatsen, bij voorkeur met 
uitzicht op het noorden. Ze zijn te vinden 
op beboste zandduinen, op houtwallen en 

ook wel aan de bovenrand van droge berm
greppels. Vanwege hun soorten armoede 
hebben ze tot dusver weinig aandacht 
gekregen. Vroeger zijn ze hier en daar aan de 
randen van de Veluwe aan getroffen, maar of 
daar nog steeds eikvarenzomen aanwezig zijn, 
moet nog worden nagegaan.

In vochtiger zomen, vooral langs beekjes en 
watervoerende sloten, zijn begroeiingen met 
dubbelloof, smalle beukvaren en stippelvaren  
te vinden. Als voorbeeld bespreek ik de zoom
gemeenschap van smalle beukvaren. Deze is 
gebonden aan bosgebieden en staat doorgaans 
op hellende plekken. De natuurlijkste groei
plaatsen liggen langs meanderende bos beken, 
waar door afslag of juist afzetting van zand af 
en toe nieuwe vestigings plekken beschikbaar 
komen. Vroeger moest je voor dergelijke 
plekken naar Winterswijk, tegenwoordig maak 
je meer kans in OostTwente. Op de Veluwse 
groeiplaatsen spelen meandering en zand
verplaatsing geen rol, maar het gaat wel om 
waterkanten: de door de mens gegraven 
sprengen bij Apeldoorn. Ook aan greppelkanten 
kan deze varen zich vestigen. Het mooist was 
dat te zien bij Appen, in een laaggelegen rabat
tenbosje langs een oude zanddijk.  
De rabatten zijn daar even breed als de grep
pels, en dank zij de hoge luchtvochtigheid kon 
smalle beukvaren over de rabatten heen van de 
ene naar de andere greppelkant groeien, dus 
zowel op verticaal als op horizontaal terrein. 
Omstreeks 2000 is deze varen er echter ver
dwenen, even spoorloos als onverklaarbaar.

Van geëxploiteerd bos naar infrastructuur
RienkJan Bijlsma van Wageningen Environ
mental Research (voorheen Alterra) deed begin 
deze eeuw onderzoek naar bosrelicten op de 
Veluwe: landschapselementen in bos gebieden 
waar zich planten handhaven die traditioneel 
als bosbewoners werden be schouwd. De term 
relicten geeft al aan dat het om soorten gaat 
die op hun retour zijn, specifieker gezegd: in 
het bos niet meer vlaksgewijs voorkomen.  
Ze blijken zich terug te trekken in de infra
structuur van het bos: in lanen, op wallen, bij 
leemkuilen, langs sprengen en beken. Sommige 
hebben inmid dels het etiket ‘ernstig bedreigd’ 
gekre gen, zoals knollathyrus, die op de Veluwe 
nog slechts vier kleine groeiplaatsen heeft (wat 
trouwens evenveel is als in de rest van 
Nederland samen!).
In het Beekbergerwoud werden in de negen
tiende eeuw enige planten gevonden die nu als 
zoomplanten gelden, waaronder schaduwgras 
en hengel. Al weten we niets naders over hun 
standplaats, ze hebben stellig geprofiteerd van 
de kap die er in strenge winters plaatsvond. 
Destijds lagen in dit woud zeker geen wegen; 
nu is de enige plek waar nog schaduwgras staat 
een laantje met een halfverhard wegdek. En 
hengel gedijt prima … even buiten het bos 
langs de geasfalteerde Woudweg, waar het 
plaatselijk gezelschap krijgt van cantharellen. 
Zonder infrastructuur zou het er slecht uitzien 
voor de zoomplanten, die vroeger profiteerden 
van de hakhoutcultuur.

Dolle kervel.
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Jan Siebelink

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.

Wat valt er meer te genieten dan  illusie

Beste John,

Jouw jongere zus Dia heeft voorwerk verricht en is 
op de fiets een dag eerder gaan kijken. Jazeker, 
daar vlakbij is een kleine parkeerplaats die niet op 
officiële routekaarten wordt aangegeven. 
Jij zit naast haar voorin, ik met wandelstok achter
in. Omwille van mijn behoorlijk versleten heup heb 
ik moeite met autorijden en lopen. Niettemin heb 
ik jou te kennen gegeven dat ik zo graag de 
oorsprong van de Beekhuizense beek wil zien en 
daarbij nog vermeld dat ik aan een speciaal project 
werk.
We rijden over de beschaduwde, stijgende, 
kronkelige Beekhuizenseweg, passeren de plek 
rechts van het dal waar ooit het flamboyante hotel 
Beekhuyzen stond. Ik denk aan mijn moeder. Als 
we in onze jeugd hier fietsten merkte ze steevast 
op: ‘Hier verbleef in de zomer koningin Emma, met 
de jonge Wilhelmina en de hele hofhouding.’ Waar 
ooit dat sprookjesachtige hotel stond, gaapt nu de 
droeve leegte van een onaf gebouw. Een in de 
steek gelaten project.
Wij zijn op weg naar een magische plek waarvan 
de oorsprong in het duister van de tijd verscholen 
ligt. Om ons heen steile wanden bedekt met 
loofhout. Louis Couperus beschreef dit gebied in 
het Haagse dagblad Het Vaderland als ‘van een 
bijna bovennatuurlijke, vreemde schoonheid’.
Ik verkeer in lichte opwinding. Niet alleen omdat ik 
aan de rand van Velp in het gebied van mijn jeugd 
ben, aan mijn ouders terugdenk, aan de tochtjes 
naar de Zijpenberg en Posbank, het 
bosbessenplukken en het sprengenveld. Er is de 
hardnekkige herinnering dat in de buurt, ergens in 
deze heuvels, het water uit de grond borrelt, 
omhoog tussen rozegrijze zwerfstenen, begroeid 
met korstmos. Een plek, stel ik me voor, waar het 
drassig is, waar je overal gekabbel en geklater van 
water hoort, overal lichtvlekken en schaduwen ziet 
en blauwe flitsen van ijsvogels, water dat je 
zomaar kunt drinken, libellen die voorbij flitsen en 
als blauwe strepen het zuivere bronwater 
aanraken, als engelen ooit het geneeskrachtige 
water van het bad Bethesda.
Dia parkeert de auto.

Jan

Ede, 17 augustus 2017 Amsterdam, 21 augustus 2017

Hallo Jan,

En jij had je schoenen verwisseld voor gympies, 
omdat je met die schitterende hardblauwe 
Italiaanse aan je voeten wel prettig chauffeert, 
maar momenteel niet goed loopt. 
Het was een zomerse dag. We zagen wandelaars 
met een routebeschrijving in de hand, mensen die 
de hond uitlieten, een jongeman die de Zijpenberg 
op liep teneinde er in volle vaart van af te skaten en 
wielrenners die omhoog de haarspeldbochten in 
gingen. Je keek ze na en zei: ‘Dat heb ik ook 
gekund.’ Ik schrok, het klonk triest en moedeloos. 
En meteen er achteraan zei je: ‘Maar nu even niet.’ 
That’s the spirit, Jan: nu even niet. Want wie weet, 
straks wel weer, al lopen wij tegen de tachtig. Ik 
train nu voor de Dam tot Damloop, 10 Engelse 
mijlen, 16,1 kilometer, en daarna moet ik een tukje 
doen, terwijl ik vroeger zonder moeite halve en zelfs 
marathons liep. Ik leg mij er bij neer.
Oudminister Jan Pronk, ook hardloper, noteerde al 
zijn tijden en bewaarde ze in een laatje van zijn 
bureau, maar ontried ontraadde mij dat sterk: ‘Dan 
word je voortdurend geconfronteerd met je gestage 
achteruitgang.’
Zeker, maar is dat erg? J.C. Bloem: ‘Niet anders is 
de gang van ieder leven, men raakt aan het eind 
van alle dingen los. Wat heeft mij even een geluk 
hergeven? Een neev’lige einder, een verdoezeld 
bos.’
En het was mooi, die middag in het bos onder de 
Zijpenberg! Water sijpelde van de helling en vormde 
een beekje. Er lag een tak overheen waarop mieren 
in dichte colonnes voort marcheerden. Leunend op 
je stok kwam je toch gemakkelijk boven waar zich 
onder boomwortels en een overhangende zandlaag 
een kleine poel van glashelder water vormt. 
Is het een bron? Of een spreng, door mensenhand 
ontstaan? Is het de oorsprong van de beek? Dat 
zich hier een bron zou bevinden leek jou en Dia een 
illusie, je ziet er immers geen water opborrelen. 
Maar ik zei, met Nescio: ‘Wat valt er meer te 
genieten dan illusie?’

John
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John Jansen van Galen

Wat valt er meer te genieten dan  illusie
Ede, 24 augustus 2017  

Dag John, 

Waarom dat verlangen van mij naar de oorsprong 
van de Beekhuizense beek? Vaag had ik tegen 
jou iets losgelaten over een project. Dat ‘project’ 
betreft de roman die over enkele weken begin 
september zal verschijnen. De titel is De buur
jongen en het verhaal speelt zich af op de Berg
weg, jou welbekend. Twee buurjongens fietsen 
geregeld naar de rand van het dorp ‘waar de 
heuvels beginnen’. Op het sprengenveld beloven ze 
elkaar eeuwige trouw met een heilige eed waarbij 
het bijbehorende bloed vloeit. ‘Hand in hand liepen 
ze tussen de bronnen bruisend water dat sinds 
onheuglijke tijden hier uit de grond kwam.’
Uit mijn jeugd, John, misschien tijdens het school
reisje naar het ‘Klaphek’, meende ik mij dat 
opwel lende water te herinneren. Ik wilde weten 
of de realiteit ook zo was. Ik zag de oorsprong 
van de beek, het druppelende water, de drassige 
grond en stroompjes. De werkelijkheid had ik iets 
te romantisch ingekleurd. Maar ik was zeker niet 
teleurgesteld. 
Wonderlijk blijft het toch, ook voor mijzelf, dat ik 
in mijn boeken altijd weer terugkeer naar Velp, 
naar de Bergweg, de kwekerij. Ze zijn een nooit 
opdrogende bron. Therapeutische overwegingen 
spelen, voor zover ik weet, geen rol bij die terug
keer. Het is een koestering en een steeds dieper 
afdalen. Ik denk: om mijzelf beter te begrijpen. 
En eenmaal op dit pad herinner ik mij het water
bassin op de kwekerij en de pomp met zwengel. 
Toen in ‘44 door granaten de waterleiding kapot 
geschoten was, kwam de buurt bij ons water halen. 
Helder, bruisend water, uit de pomp.
Daar stond ik als vijfjarige trots bij en hoorde mijn 
vader (toen 38) vertellen dat de pomp op een 
dertig meter diepe bron geslagen was toen hij daar 
voor de oorlog een kwekerij begon. Nooit heb ik 
de behoefte gekend hem te vragen hoe dat in zijn 
werk was gegaan. Evenmin was ik nieuwsgierig 
naar het binnenste van de aarde.
Maar de oorsprong van de Beekhuizense beek … 
die heb ik nu gezien!

Hartelijks, Jan

Amsterdam, 28 augustus 2017 

Hallo Jan,

Dat dacht je maar! Ik ging het na op internet. Dat 
probeerde ik daar op de Zijpenberg al, maar ik heb 
die smartphone pas sinds kort en ben er nog niet 
vlot mee. Thuis zag ik op www.sprengenbeken.nl 
dat we geen valse illusie hadden gekoesterd: het 
water dat daar de bodem doordrenkt vloeit wel 
degelijk uit een bron, ‘in de dagzoom van een 
schijngrondwaterspiegel’. Mooi, hè? Al weet ik niet 
wat het betekent.
Maar, Jan! Dat water zinkt al ‘na tientallen meters in 
het zand’ weg, vandaar ook de naam Zijpenberg: 
het sijpelt weg. Het is dus niet het begin van de 
Beekhuizense beek. De ene illusie bewaarheid, de 
andere gelogenstraft. 
Overigens heb je de bron van die beek wel gezien, 
maar later. Herinner je je dat ik je het kleigat wees, 
een geheimzinnig stil spiegelend water in de diepte 
tussen zware beuken? Daar, en op andere 
sprengenkoppen vlakbij ontspringt de Beekhuizense 
beek! Alleen waren we ons dat niet bewust toen we 
er stonden.
Je ‘project’ was dus dat je de plaats wilde 
inspecteren waarop zich deels je roman afspeelt, 
die je al voltooid hebt? Dat is het verschil tussen jou 
en mij, de schrijver en de journalist. Ik moet ergens 
geweest zijn voor ik erover kan schrijven, jij zet 
eerst je verbeelding in gang en gaat pas achteraf 
kijken of die overeenkomt met de werkelijkheid. En 
zo niet, dan heeft jouw fantasie over de realiteit 
getriomfeerd. Maar als in mijn vak een jonge collega 
bij Trouw een Haagse shariadriehoek verzint, wordt 
hij ontslagen. 
Wist je dat langs die bron onder de Zijpenberg mijn 
poëzieroute loopt, die ik van Natuurmonumenten 
kreeg bij mijn afscheid als presentator van Met het 
Oog op Morgen? Ik had als opening van dat 
radioprogramma altijd zo enthousiasmerend over 
mijn wandelingen in de natuur verteld … De route 
staat op een app en dan hoor je mij gedichten 
voordragen. Herman de Coninck: ‘O, toen alles nog 
voorbij kon gaan en niets hoefde te duren.’

John
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Een boshuis tjokvol boeken in de weldadige rust van de natuur.  
Zo stel ik me de woning van Matthijs Schouten voor. Tot mijn 
verbazing woont hij in hartje Utrecht. ‘In de natuur kom ik al 
genoeg door mijn werk’, zegt hij nadat hij me heeft binnengelaten. 
‘Ik houd ook veel van kunst en cultuur, en die vind je meer in de 
stad.’ In zijn woning omringt hij zich met natuurschilderijen en 
vooral heel veel oosterse en westerse religieuze beelden. Ze 
weerspiegelen de belangrijkste thema’s in zijn leven: natuur en 
levensbeschouwing.
Sinds 1992 werkt Schouten bij Staatsbosbeheer. Hij trad er in 
dienst als landschapsecoloog. Drie jaar later werd hij in Ierland 
benoemd als hoogleraar natuur en landschapsbescherming aan de 
Universiteit van Cork, met de expliciete vraag om ook de ethische 
en filosofische achtergronden van natuur en landschap te onder
wijzen. In 1999 bij het honderdjarig bestaan van Staatsbosbeheer 
ontstond het idee stil te staan bij de vraag: hoe verhoudt de mens 
zich tot de natuur, wat voor beelden zijn er in de samenleving en 
hoe veranderen die? Schouten kreeg hierin het voortouw en groeide 
uit tot de filosoof van de organisatie. Ter gelegenheid van het 
honderdjarig jubileum werd bovendien bij Wageningen Universiteit 
de bijzondere leerstoel Ecologie en filosofie van het natuurherstel 
ingesteld, die hij sedertdien bekleedt. 

Hoe is uw liefde voor natuur ontstaan?
‘De hoofdmeester van mijn dorpsschooltje was een verwoed 
botanicus en vroeg ons om ’s morgens op weg naar school bloemen 

te plukken. De ochtend begonnen we met namen aan die planten te 
geven. Ik vond dat fáscínérend. Aan het einde van de lagere 
school kreeg ik van hem de flora van Heimans, Heinsius en Thijsse. 
Ik wist zeker dat ik botanicus wilde worden.’

Wanneer begon uw interesse in levensbeschouwingen? 
‘Die vindt zijn oorsprong in hetzelfde MiddenLimburgse landschap. 
Begin jaren zeventig – ik studeerde inmiddels in Nijmegen – kwam 
de ruilverkaveling. Als ik in het weekend thuiskwam, zag ik hoe het 
landschap waarmee ik zo verweven was, op de schop ging. Beken 
werden rechtgetrokken, houtwallen gekapt. Het trof me. Ik begon 
vragen te stellen als: mogen mensen dit zomaar doen, van wie is de 
natuur eigenlijk? Het was de tijd van de Club van Rome. Wereldwijd 
ontstond het gevoel dat de mens het milieu, de natuur en bio
diversi teit ernstig bedreigde. Een van de eerste zinnen die ik op de 
universiteit hoorde was: ‘Dames en heren studenten, we zijn aan
gekomen in een ecologische crisis.’ Door de ruilverkaveling thuis 
raakte ik er persoonlijk bij betrokken. 
Eigenlijk begon het vragen stellen al in mijn jeugd. Ik was geschokt 
over hoe mensen met dieren omgingen. Hoe dieren werden geslacht 
en er op dieren werd gejaagd. Ik vond het nogal gruwelijk. Mijn 
ouders gaven steevast als antwoord: ‘De natuur is ons door God 
gegeven’. Op de middelbare school gerund door paters, zei een 
jonge pater tegen ons: ‘Het christendom kennen jullie al, we gaan 
de grote godsdiensten behandelen. We beginnen met het boed
dhisme. De eerste leefregel daarin is om geen levend wezen te 
kwetsen dat kan voelen.’ Hé, dacht ik, zo kan je er ook over 
denken! Bij mij ontstond het besef dat onze kijk op natuur met  
onze religie te maken heeft. 
Mijn studie biologie in Nijmegen gaf daarop geen antwoorden. 
Daarom besloot ik om tevens vergelijkende godsdienstweten schap
pen te gaan studeren. Daarbij focuste ik me op de relatie mens
natuur.’

Wat leerde u over de relatie tussen mens en natuur?
‘In onze westerse samenleving vinden we dat de natuur van ons en 
voor ons is. In andere culturen is dat vaak niet aan de orde. In het 
oude India had je rond dorpen een zonering. De eerste zone was 

Onze samenleving worstelt met de natuur. Steeds meer 

mensen wonen in steden en raken ervan vervreemd. De 

natuur zelf staat er ook niet goed voor: stervende insecten, 

spinnen en koolmezenjongen. Andere culturele en levens

beschouwingen kunnen inspireren tot een nieuwe relatie met 

de natuur. Een gesprek met ecoloog en natuurfilosoof 

Matthijs Schouten. 

tekst Ria Dubbeldam, foto’s Hans Dijkstra/gaw.nl

Interview Matthijs Schouten

‘ Burgers moeten harder roépen 
dat natuur een belangrijke  
waarde is’
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het bos van de voorspoed, de plek waar dorpelingen de bananen 
en mangobomen plantten en oogstten. Andere planten en dieren 
mochten er zijn zolang ze geen schade toebrachten. De tweede 
zone was het bos van ascese – in India was het heel gebruikelijk 
om je voor je spirituele ontwikkeling in het bos terug te trekken. 
Daar mochten mensen zijn, zolang ze planten en dieren geen 
schade toebrachten. Deze twee zones kennen we in Nederland ook: 
het agrarische buitengebied en de natuurreservaten, waar wij 
planten en dieren niet mogen schaden en waar we naartoe gaan 
om ons te herscheppen of te recreëren, wat ook een soort spiritu
ele daad is. Maar de Indiërs hadden nog een derde zone: het grote 
bos, waar de mensen niet mochten komen. Die was voor de natuur 
zelf. Het is voor mij een beeld van echt partnerschap: de mens en 
de natuur hebben ieder een eigen domein en daartussen ontmoeten 
ze elkaar. Dit verhaal heb ik eens in Drenthe verteld. Het leidde tot 
een initiatief van een groepje particuliere landeigenaren en 
Staatsbosbeheer die vonden dat we in Nederland ook gebieden 
moeten hebben waar de mens niet mag komen. Er is een aantal 
gebiedjes aan de mens onttrokken. Je kan ze op google niet 
vinden. Dat is met opzet zo gedaan. Geen mens, zelfs geen ecoloog 
die er nog in mag. Een aantal politici zei: ’Hoe kan je nou natuur als 
eigenaar van zichzelf in het Kadaster invoeren? Dat bewijst maar 
weer dat wij kennelijk vinden dat natuur van de mens is.’

Is ons natuurbeeld niet langzamerhand aan het kantelen?
‘We hebben vanaf de klassieke oudheid tot ongeveer het midden 
van de vorige eeuw gevonden dat de natuur van ons is. Ons 
natuurbeeld verandert. Het is hoopgevend dat er nu initiatieven 
ontstaan waaruit een ander natuurbeeld spreekt. Neem het project 
van kunstenaar Bert Barten. Het is mooi zoals hij bomen tot 
zingende wezens maakt, als aanklacht tegen het kappen van 
bomen in het Pools Białowieza.
Ongeveer tweederde van de Nederlanders vindt nu dat ze deel zijn 
van de natuur en er goed voor moeten zorgen. Dat is iets anders 
dan erover heersen of er eigenaar van zijn. Het inzicht groeit dat 
we de wereld echt aan het beschadigen zijn. Er verandert echt wat 
in de samenleving. Alleen zou ik dat graag wat meer horen resone
ren in the halls of power. Als het in de politiek nog over iets anders 
gaat dan economie, veiligheid, migratie of zorg is het het klimaat. 

Natuur lijkt er niet meer toe te doen. Nederland presteert inmiddels 
qua instandhouding van natuur zo ongeveer het slechtst van 
Europa.’

Hoe komt het dat in de politiek natuur nauwelijks een item is?
‘Omdat de burger niet hard genoeg roépt! In de jaren zeventig had 
elke politieke partij ten minste een groen randje. Ze moesten wel, 
anders werd er niet op hen gestemd. Toen een van de vorige 
kabinetten de gelden voor natuur en cultuur wilde halveren, 
schokte het me dat natuurorganisaties en burgers niet massaal 
voor natuur opkwamen. Dat gebeurde wel voor cultuur en in die 
sector werden de bezuinigingen deels teruggedraaid. 
Burgers voelen zich niet meer betrokken bij het natuurbeleid.  
Dat is zorgwekkend, want natuur is geen luxe. Natuur vormt een 
basis onder menselijk welzijn. We zullen burgers meer bij de zorg 
voor natuur moeten betrekken en tegelijkertijd ligt er ook een 
duidelijke taak voor de overheid. Natuur is geen luxe; ze is van 
groot belang voor de hele samenleving. Daarom moeten we 
natuurbehoud ook niet aan de markt overlaten. Alsof natuur 
zichzelf moet terug verdienen!

Zijn mensen van het natuurbeleid vervreemd geraakt, 
omdat ze denken dat ze toch geen invloed hebben?
‘Dat is een belangrijk punt. We hebben een economische, 
ecologische, klimaat en migratiecrisis. Er ligt een crisis overheen 
die onvoldoende expliciet wordt gemaakt: machteloosheid. Veel 
burgers denken dat ze toch geen invloed kunnen uitoefenen wat er 
in de wereld gebeurt. Maar tegelijkertijd, en dat geeft hoop, zie ik 
allerlei mensen die het heft in eigen handen nemen: jongeren die 
een duurzame onderneming opzetten of een dancefestival organi
seren ten bate van projecten voor bijen. Ook bemoedigend is dat 
burgers vaak wel opkomen voor wat ze als hún natuur beschouwen: 
als er ergens een boom gekapt wordt, is er onmiddellijk protest.’

Betrokkenheid bij en verbondenheid met natuur begint bij 
de jeugd. Veel kinderen komen niet meer in de natuur.  
Wat nu?
‘In mijn jeugd liep ik op weg naar school over een stuk hei, door 
een beekdalletje en een bos. Het natuurcontact was er vanzelf.  
Het is van wezenlijk belang dat kinderen de natuur kunnen ervaren. 
Binnenkort groeien twee op de drie kinderen op in de stad. Contact 
met de natuur is niet meer vanzelfsprekend. Daarom is het belang
rijk dat er meer natuur in de stad komt. Natuur moeten we in ons 
dagelijks leven brengen en niet alleen in reservaten beschermen. 
We moeten kinderen ook klassikaal de natuur inbrengen, wat 
gebeurt met het project NatuurWijs, uitgevoerd door het Natuur
College, Staatsbosbeheer en Wageningen Universiteit en Universi
teit Utrecht. Hierin leren kinderen niet zozeer over de natuur maar 
komen er met hart, hoofd en handen mee in contact. Ze krijgen de 
ruimte om zich te verwonderen, om te ontdekken en om een eigen 
relatie met de natuur op te bouwen. Zo’n tien tot vijftienduizend 
kinderen zijn al naar buiten gebracht. Wat blijkt? De kinderen 
hebben meer interesse in natuur gekregen en gedragen zich anders 
in de klas: ze zijn opener en luisteren beter. Als dat zo is, moeten 
we er natuurlijk voor zorgen dat alle kinderen de natuur ingaan. 
Het is goed voor hun ontwikkeling en we krijgen er meer sociale 
burgers door. Het is goed voor de samenleving en voor de natuur.’
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Onderweg op de Veluwe kom je op plekken die je nieuwsgierig-

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

er opgesloten? 

in Kroondomein Het Loo. De 
hoog gelegen positie bood hem 
een magnifiek zicht op de ma  
n oeuvres die de soldaten uit 
kamp NieuwMilligen op de hei 
uitvoer den. En natuurlijk diende 
het gebouw voor jachtpartijen. 
Prins Hendrik zou dat gebruik 
voort zetten, zo eindigde lange 
tijd het verhaal, tot het gebouw 
in verval raakte.
De Julianabiografie van historica 
Jolande Withuis voegt een hoofd
stuk aan de geschiedenis toe. 
Niet eerder was er geschreven 
over de zogeheten ‘Aardhuis
conferenties’ die de jonge prinses 
hier tussen 1928 en 1932 hield. 
Of was het eerder een kampeer
verblijf? Je zou het wel zeggen 
als je er de Nieuwe Leidsche 
Courant van 18 juli 1925 op 
naleest: ‘Aan de halte Asselt 
arriveerden gistermiddag 3.44 
dertig jongedames, onder wie 
Prinses Juliana, als deelneemster 
aan het Meisjeskamp O.C.E.B.O. 
[‘Onze Club een Band Overal’]. 

Zij reisden derde klasse; te 
Asselt stond een autobus van  
de gemeente gereed om twintig 
naar de barakken bij het Aardhuis 
te vervoeren; de anderen volg
den per rijwiel.’ 
Bekend was Juliana’s lidmaat
schap van haar Leidse jaarclub 
en haar latere deelname aan 
conferenties op kasteel Het Oude 
Loo in Apeldoorn. Uit Withuis’ 
studie blijkt echter dat deze 
bijeenkomsten eind jaren twintig 
een voorloper kende in het Aard
huis. Hier ‘boomden’ Juliana en 
haar vriendinnenkring over de 
(protestantse) levensbeschou wing 
en de positie van de vrouw.  
In juli 1929 ontving Henriëtte 
Lohman een uitnodiging van haar 
vriendin ‘Jula’: ‘Zou je mee willen 
doen aan een soort kamp of 
conferentie, eind Augustus [...] 
hier in de buurt op ons terrein?’ 
De andere deelneemsters waren 
volgens de prinses ‘meisjes uit 
verschillende werkmilieus’. 
Gebleken was dat dit tot 

tekst Wim Huijser, foto rechtsboven Guy Ackermans

‘verzustering’ leidde, al nodig  de 
Juliana wel steeds andere 
deelneemsters uit. Natuurlijk 
werd de uitnodiging aanvaard.
Over de kampeerweken komen 
we in museum Het Aardhuis 
vooralsnog niets te weten. 
Misschien komt dat eens. Nog 
tijdens haar regeerperiode liet 
Juliana het gebouw – compleet 
met gewerenrek, stoelen van 
hertengewei en de oude 
‘aardmannen’ – restaureren. 
Lang werd het gezien als blijk 
van genegenheid voor haar 
vader. Misschien was belangrijker 
dat ze er zulke plezierige 
herinneringen aan bewaarde.

Onderweg

Het Aardhuis
Het is even wennen als er een 
vos aan je broekspijp komt snuf
felen. In wildpark Het Aardhuis in 
Hoog Soeren mag de natuur dan 
dichtbij komen, dit is duidelijk 
over de grens. De vos maakt zijn 
rondje over het terras op de 
Aardmansberg, om daarna op 
zijn tenen over het wildrooster  
in het bos te verdwijnen. De ver
bouwereerde bezoekers hebben 
hem dan al op alle mogelijke 
manieren vastgelegd met hun 
smartphones. Honderd jaar 
geleden hadden gasten van het 
jachtverblijf er wel raad mee 
geweten.
Sinds de jaren tachtig van de 
vorige eeuw dient het voormalige 
jachtchalet als bezoekerscentrum 
en museum. Het interieur is deels 
onveranderd. De trapopgang, de 
grote zaal en de stijlkamer met 
historische meubels, schilderijen, 
jachtwapens en geweien zijn nog 
vrijwel authentiek. Het verwijst 
allemaal naar koning Willem III, 
die het chalet in 1861 liet bouwen 
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Maulbronner stenen op reis

Voor het Grote Museum op de Hoge Veluwe liet Helene Kröller-Müller 1100 kuub Maulbronner zandsteen aanvoeren. 

Het museum kwam er uiteindelijk niet. Wat restte was een enorme erfenis aan steen. Wat is daarmee gebeurd? 

Gepensioneerd architect en kunstliefhebber Roelof Siegers ging op onderzoek uit en vond de verdwaalde 

museumresten terug op verwachte en onverwachte plekken. 

tekst Ria Dubbeldam, foto’s Kröller-Müller Museum, George ten Hoope/Stichting De Eerebegraafplaats, Roelof Siegers, Hans Dijkstra/gaw.nl 
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Een stuk historie vooraf: Helene KröllerMüller 
gaf in 1920 de Belgische architect Henry van de 
Velde de opdracht om voor haar collectie van 
bijna 11.500 kunstwerken een Groot Museum te 
ontwerpen. Ze had een mooie plek uitgezocht 
onderaan de Franse Berg. Echter, de crisis brak 
uit en de familie KröllerMüller raakte in geld
nood. In 1922 werd de bouw van het museum 
wegens gebrek aan voldoende financiën stil
gelegd. In brieven schrijft Helene KröllerMüller 
dat het museum dan maar op papier klaar moet 
komen. Tot in de kleinste details, tot de sleutels 
toe, zodat het museum later ook zonder Van de 
Velde gebouwd zou kunnen worden. Aldus 
werkte de architect alle gevels, bekledingen en 
details uit in meer dan 1100 tekeningen.
In afwachting van betere economische tijden 
ontwierp Van de Velde een tijdelijk nood
museum dat in 1938, een jaar voor het 
overlijden van Helene, werd geopend. Het Rijk, 
dat de kunstcollectie op voorwaarde het Grote 
Museum eens te voltooien had overgenomen, 
heeft nooit haar droom kunnen verwezenlijken. 
Haar collectie in het ‘noodgebouw’ kennen we 
tegenwoordig als hét KröllerMüller Museum.

Relict in zandverstuiving
Het betonnen bunkerachtige relict van het 
Grote Museum – het fundament was al wel 
gelegd – ligt nog steeds in de groenbemoste 
zandverstuiving onderaan de Franse Berg. Met 
rondom zwervend roodgelig zandsteen. Deze 
natuursteen uit Maulbronn, een stad in Zuid
westDuitsland, was bedoeld om in de gevels te 
verwerken. Helene had tijdens een bezoek aan 
Maulbron het grote klooster gezien, dat uit deze 
steensoort was opgetrokken. Architect Henry 
van de Velde was er ook van gecharmeerd, 
vooral vanwege de kleur. Die zou zo mooi 
passen bij de omliggende heide. Meer dan 5800 
kubieke meter werd besteld. Om de stenen bij 
de Franse Berg te krijgen werd er een spoor
lijntje vanaf Station Wolfheze aangelegd. Tot de 

bouwstop van het museum werd daarover zo’n 
1100 kubieke meter steen aangevoerd: tig
duizend stenen. Een gigantische erfenis waar 
nog maar een fractie van over is.
Waar zijn al die andere stenen gebleven? Roelof 
Siegers besloot het uit te zoeken. Hij heeft een 
grote interesse in alles wat de KröllerMüllers, 
hun kunstcollectie en de Hoge Veluwe aangaat. 
Die interesse ontstond jaren geleden, toen hij 
als kunstliefhebber geregeld de Beeldentuin van 
het KröllerMüller Museum bezocht. Hij werd lid 
van de vereniging Vrienden van de Hoge Veluwe 
en was betrokken bij de oprichting van de 
studie groep KröllerMüller, later Werkgroep 
Kunst en Cultuur. Daar bespraken de leden 
objecten uit de collectie en hielden ze lezingen 
voor elkaar. Vanuit hun opgedane kennis 
schreven ze artikelen voor het tijdschrift De 
Schouw van de Vrienden.

Eerste rondleider
Vanwege een eerder geschreven boek over  
het Jachthuis SintHubertus had Siegers veel 
materiaal verzameld en met veel mensen 
gesproken. Volgens de biografen van Helene en 
Anton Kröller moest hij daar meer mee doen. 
Eerder verschenen al publicaties van zijn hand. 
Onlangs heeft hij in eigen beheer drie boekjes 
gemaakt, waaronder één over de Maulbronner 
zandsteen.
De aanleiding voor die uitgave ontstond door 
zijn interesse voor het leven van Wim Mulder, 
de eerste rondleider van het Jachthuis die 
Helene nog zelf in 1937 had aangenomen.  
Een jongeman met een kunstopleiding. Later  
is hij beeldhouwer en schilder geworden en 
heeft hij diverse monumenten gemaakt, waar
onder in 1955 het Rode Kruismonument in 
Otterlo. In dat jaar vierde het dorp haar  

Het Rode Kruismonument in Otterlo, gemaakt van Maulbronner steen. 

Links: 6000 Maulbronner stenen zijn naar de Eerebegraafplaats in Bloemendaal gegaan. De ommuring, 

muren en trappen bestaan nog steeds uit deze zandsteen.

Het ontwerp van Henry van de Velde voor het Grote Museum op de Hoge Veluwe.
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1100jarig bestaan. Het monument herinnert 
aan de rol van het Rode Kruis bij de evacuatie 
van burgers in Otterlo tijdens de bezettings
jaren. Mulder stelde het monument samen van 
Maulbronner zandsteen van De Hoge Veluwe. 
Aan een korte zijde zit een mozaïek van zijn 
hand. 

Genummerde stenen
Dit monument vergrootte Siegers’ nieuwsgierig
heid om te achterhalen wat er zoal nog meer 
met de Maulbronner zandsteen is gebeurd. In 
Harskamp stuitte hij opnieuw op een her den
kingsmonument, gemaakt van steen nummer 
1302. Alle stenen voor het Grote Museum waren 
voorzien van een nummer, ingehakt aan een 
kopse kant van de stenen. Van de Velde had in 

gezaagde en deels bewerkte blokken, platen en 
balken. In totaal 335 ritten met telkens tien 
zestonners van de Aan en Afvoertroepen werd 
in acht weken de stenen overgebracht. In 2000 
zijn de zandstenen monumenten vervangen 
door rood granieten gedenkstenen, omdat veel 
stenen waren verweerd en afgebrokkeld. Maar 
de ommuring van de begraafplaats en de muren 
en trappen bestaan nog wel uit Maulbronner 
zandsteen.

Diverse grafstenen
Siegers stuitte in zijn onderzoek op diverse 
grafstenen, vooral in en rondom De Hoge 
Veluwe. Er zou Maulbronner zandsteen liggen 
op het graf van Helene en Anton bij de Franse 
Berg. Hij had er meteen zijn twijfels bij toen hij 
hun graf tijdens een excursie bezocht. Het graf 
was afgedekt met een rode granietsoort. Het 
was inderdaad de wens van Helene om het graf 
voor haarzelf en haar man af te laten dekken 
met Maulbronner zandsteen met de door haar 
bedachte tekst: “Ik geloof aan het volmaakte 
van alle gebeuren”. Vanwege de oorlog was de 
definitieve afwerking van hun gezamenlijke graf 
pas in 1950 gereed. Er zaten echter fouten in de 
ingehakte tekst, waarvoor een oplossing moest 
komen. Over de Maulbronner zandsteen zijn 
vervolgens dunne dekplaten van een rode 
Zweedse granietsoort met aangepaste teksten 
gelegd. Dat daaronder de Maulbronner zand
steen zit, kun je zien aan de buitenranden.
Op het graf van Helenes jongste zoon Bob 
Kröller en zijn vrouw Thylla van de Velde in 
Otterlo is de oorspronkelijke toedekking met 
Maulbronner zandsteen nog wel zichtbaar. 
Dezelfde soort steen zou ook in Hoenderloo 
liggen op het graf van haar oudste zoon Toon  
en diens vrouw. Siegers is met Ron Reitsma, die 
als streekhistoricus ook zeer geïnteresseerd is, 
op het kerkhof bij het witte kerkje gaan kijken. 
Beide graven lagen onder een dikke laag algen. 
De steen was onherkenbaar geworden. Met 
toestemming van de nabestaanden en het 
bestuur van de begraafplaats is toen een 
schoon maakactie op touw gezet. Er kwamen 
prachtige donkere grafstenen tevoorschijn: 
geen Maulbronner zandsteen, geen graniet, 
maar een Diabaassoort, ook uit Duitsland 
afkomstig. 

zijn geveltekeningen alle blokken een nummer 
gegeven. In de groeve werden de stenen precies 
op maat gemaakt en de nummers aangebracht. 
Zodoende was het op de bouwplaats slechts 
zaak om de genummerde blokken op de juiste 
plek in de bekleding of de gevel in te metselen. 
Een vooroorlogs begin van een soort montage
bouw die nooit is uitgevoerd!
Veruit de meeste stenen vonden een bestem
ming op Eerebegraafplaats Bloemendaal, waar 
373 verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog 
zijn (her)begraven. Zo’n 6000 Maulbronner 
stenen zijn ernaartoe gegaan. Een mooie 
bestemming, aan materialen was in die tijd een 
enorm gebrek. Albert Tempel schrijft in De 
Schouw , winter 2008, hoe  voor een bedrag 
van 61.00 gulden de steen werd aangekocht,

Het graf van Helenes jongste zoon Bob Kröller en zijn vrouw Thylla 

van de Velde in Otterlo, met oorspronkelijke toedekking met 

Maulbronner zandsteen.

Onder: Schoonmaakactie van het graf van Helenes oudste zoon Toon 

en diens vrouw. De beheerder van het kerkhof(l) en streekhistoricus 

Ron Reitsma troffen geen Maulbronner steen aan.
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Op de begraafplaats zijn wel twee andere 
graven voorzien van de Maulbronner zandsteen: 
het graf van de eerste rentmeester Johan H. 
Memelink, die in 1911 in dienst van de familie 
kwam, en zijn vrouw en het graf van chauffeur 
Ernst F. Presscher met zijn echtgenote. 

Raadsel 
Bij zijn speurtocht stuitte Siegers ook op de 
Paasberg in Ede op Maulbronner zandsteen bij 
het grafmonument van de in 1832 overleden 
dichteres, schrijfster en kostschoolhoudster 
Anna Maria Moens. Het gietijzeren grafmonu
ment is het oudste gedenkteken in de gemeente 
Ede. Dat geheel is op een verhoging van Maul
bronner zandsteen geplaatst. In 2014 is het 
monument omgeven door een groot perk met 
een omranding van Maulbronner zandsteen. 
In die omranding zijn de ingehakte nummers 
duidelijk zichtbaar. Merkwaardigerwijs is tot 
op heden niet te achterhalen wanneer en door 
wie die Maulbronner zandstenen omranding is 
aangebracht. 

Toch voor de kunst
Terug naar De Hoge Veluwe. Daar zullen toch 
ook Maulbronner stenen een nieuwe bestem
ming hebben gekregen? Jazeker. Zelfs ten 
behoeve van de kunstcollectie, zij het op een 
andere wijze dan ooit was bedoeld. Toen in 
september 1939 Duitsland Polen binnenviel, 
kwamen Anton en Helene KröllerMüller met  
de Nederlandse overheid overeen dat er voor  
de kunstcollectie die de Staat inmiddels had 
overgenomen, beschermende maatregelen 

getroffen moesten worden. Er kon meteen 
zonder lokale bouwvergunning begonnen 
worden met de bouw van een schuilkelder.  
Maar toen de Duitsers op 10 mei 1940 ons  
land binnenvielen – Helene was inmiddels in 
december 1939 overleden – was de schuilkelder 
nog niet gereed. Zaakwaarnemer Sam van 
Deventer maakte zich met enkele medewerkers 
er sterk voor om alsnog een kelder te bouwen. 
Niet ver van het museum werd een betonnen 
kelder ingegraven. De Duitse Arbeidsdienst 
heeft die daarna bedolven onder een hoge 
heuvel zand. Als extra bescherming werd daar in 
een laag Maulbronner zandsteen verwerkt. De 
kelder werd in juli 1940 in gebruik genomen.  
De schilderijen hebben er tot begin oktober 
1945 een veilig onderkomen gehad.
Een meer directe functie voor de kunstcollectie 
kreeg een aantal stenen in de Beeldentuin van 
het KröllerMüller Museum. Sinds de opening in 
1961 deden brokstukken er dienst als sokkel. 

Het materiaal lag voor het oprapen, hoewel dat 
gezien de afmetingen en het gewicht eigenlijk 
geen goede uitdrukking is. Zo is het beeld 
Femme accroupie (Hurkende vrouw) van Rodin 
verschillende keren op andere wijze onder
steund op het Maulbronner zandsteen, onder 
andere door het stuk no. 1128. Ook het beeld 
van de ontroostbare Niobe uit 1951 van de 
Belgische beeldhouwer Constant Permeke ligt 
vanwege de dood van haar kinderen verslagen 
op vier stukken Maulbronner zandsteen. 
Rondwandelend door die fantastische buiten
opstellingen is hier en daar nog steeds een brok 
Maulbronner zandsteen onder een sculptuur te 
ontdekken.

Het boekje Van Bouwsteen tot Grafbedekking 
– De stenen erfenis van Henry van de Velde (38 
pag.) is voor € 15. incl. verzendkosten te 
bestellen bij de streekhistoricus Ron Reitsma 
via email reitsma@euronet.nl

Het beeld Femme accroupie (Hurkende vrouw) van 

Rodin in de Beeldentuin van het KröllerMüller Museum, 

ondersteund door twee blokken Maulbronner zandsteen,

Grafmonument van Anna Maria Moens in Ede. Op de steen op de voorgrond is 

duidelijk een nummer te zien. Alle stenen voor het Grote Museum waren voorzien 

van een nummer.
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Grote sponszwam

Dagelijks trekt de 23jarige Anneke Westhof, afgestudeerd Toegepast 
Psycholoog en student Human Resource Management, de natuur in om te 
fotograferen. De Posbank in haar geval. Dichtbij huis, want ze woont in Rheden. 
Een goede vriend die boswachter wil worden, gaat geregeld mee op zoek naar 
paddenstoelen. Hij weet waar bijzondere exemplaren staan; haar favoriete foto
object. Deze foto van grote sponszwam is daar één van. ‘De soort wordt nog 
maar gespot en is enkel te vinden bij naaldbomen’, zegt Westhof. ‘Hij ruikt sterk 
naar walnoten en smaakt naar champignons.’
De mooiste macrofoto’s plaatst ze op haar Instagram. ‘Ik vind het hartstikke 
leuk om mijn hobby met anderen te delen. Via sociale media maken wij als 
hobbyfotografen regelmatig afspraken om samen op pad te gaan. We zoeken 
de mooiste plekken op de Veluwe en bijzondere verschijnselen. Soms zijn we 
met z’n zessen, soms wel met z’n twintigen. Dit maakt het afwisselend en leuk.’ 

foto Hans Dijkstra/gaw.nl

26 NIEUWE VELUWE 3/17



2727NIEUWE VELUWE 3/17



‘ Heidehoning is  
een klasse apart’
tekst Hanneke Stegeman, foto’s Hans Dijkstra/gaw.nl
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Wilfred Muis heeft voor zijn bijen in het najaar 
een mooie plek op de hei, op zo’n 3000 hectare 
militair natuurterrein tussen ’t Harde en Wezep. 
Als de heide bloeit staan hier 28 van zijn kasten, 
en op de hei bij Gortel nog eens 14. ‘Het zijn 
prachtige plekken om te werken, ik zie veel 
herten en ander wild. De beste heides zijn die 
met jonge heideplantjes, van twee, drie jaar 
oud’, vertelt Muis. ‘Vroeger brandde men vaak 
stukken heidegebied schoon, zodat heideplan ten 
opnieuw konden uitgroeien. Het zou fijn zijn als 
terreinbeheerders dat wat meer zouden doen, 
voor een betere kwaliteit hei. Maar ja, ik snap 
dat er dan andere flora en fauna verloren gaat.’

Paradepaardje
Heidehoning is Muis’ paradepaardje. Het is een 
typisch product van de Veluwe. Van oudsher 
kende de streek veel korfimkers. Kleine boeren 
hielden op de veelal arme zandgronden bijen 
voor extra inkomsten, en vlochten zelf hun 
bijenkorven van rogge of boekweitstro. ‘Ze 
hielden een paar volkjes’, zo vertelt Muis. ‘Met 
paard en wagen werden de korven naar de hei 
gebracht. Daar sneed de boer een plag grond 
weg en plaatste hij de korven op het witte zand. 
De plag kwam vervolgens op de korf om inrege
nen tegen te gaan. Na de bloei van de heide in 
september werden de bijen in de korven met 
zwavelgas gedood en kon de honing worden 
geoogst. De beste volkeren gaven de meeste 
honing, maar sneuvelden aan het einde van het 
seizoen. De twee of drie zwermen die ’s zomers 
voortkwamen uit een groot volk, hadden een 
geringe productie en bleven leven. Die werden 
in de winter bijgevoerd en vormden het jaar 
erop de grote volken.’ Nu er met bijenkasten 
gewerkt kan worden blijven alle volken leven. 
Maar het mistige najaar kost wel vele bijen het 
leven, door spinnenwebben en nattigheid. 
‘Heidehoning is een klasse apart en heeft een 
volle, kruidige smaak’, legt Muis uit. ‘Honing 

voor fijnproevers is het. Het honing slingeren 
van heidehoning is wel lastig; de honing is dik, 
haast gelachtig. Ik heb een kolbapparaat ge
kocht waarmee ik de honing in de cellen kan 
door roeren, en het slingeren iets gemakkelijker 
gaat.’ 

Bloeiseizoenen
Imkeren betekent jaarrond werken. Muis: ‘Het 
vroege voorjaar begint in februari en maart, 
met wilgenkatjes die in bloei staan. In april 
volgt de fruitbloesem in de Flevopolder, vooral 
kersen, en daarna het koolzaad in Groningen. 
Van half juni tot half juli zet ik mijn kasten in 
ons dorp Epe, in de omgeving waar veel linde
bomen staan. In juli, als de kasten weer naar 
huis gaan, hebben de bijen zo’n 70 procent van 
de nectar van de lindebloesem opgehaald. Ook 
deze honing heeft een rijke smaak, vol zoet met 
een vleugje mint. Daarna gaan we naar de 
Flevo polder voor bloeiende klaver van de bio
boeren, en medio augustus strijken we neer op 
de Veluwse heide voor de laatste slingerronde. 
Die valt in september. Soms is er daarna nog 
ruimte in de polder, als groenbemesters zoals 
gele mosterd bloeien. In oktober, als de boeren 
gaan ploegen, is het echt afgelopen met het 
honingseizoen.’ 

Solitaire en honingbij
Dat het niet goed gaat met de bijen, nuanceert 
Muis: ‘De solitaire of wilde bij heeft het moeilijk. 
Woonplekken, zoals nestjes in een boom of stal, 
zijn schaarser geworden. Bovendien is het in 
het huidige landschap met minder bloemen en 
biodiversiteit lastiger om voldoende eten in de 
directe omgeving van het nest te vinden. Als 

Al vijftig jaar is Wilfred Muis imker. ‘Bijenhouder ben je na 

een cursus, imker pas na jaren’, zegt hij. Samen met zijn 

vrouw Gerda runt hij Imkerij ’t Haagje in Epe en Hongarije. 

Medio augustus zet hij zijn bijenkasten op de bloeiende 

heide op de Veluwe, voor de lekkerste honing van het 

jaar. Zijn Veluwse heidehoning draagt sinds eind mei het 

predicaat ‘Erkend Veluws Streekproduct’. Dat geldt ook voor 

zijn Veluwse lindehoning. Honing voor de fijnproevers.

imkers kunnen we onze honingbijen daar 
brengen waar bloemen bloeien en voldoen
de nectar en stuifmeel is. Landbouwgif zou 
een boosdoener kunnen zijn, maar ik denk 
dat de bestrijdingsmiddelen vroeger veel 
zwaarder waren. Er zijn veel bijen gestor ven 
door ziekten. Mijten als parasieten kunnen 
we als imkers bestrijden met biologische 
middelen zoals oxaalzuur of mierenzuur. De 
honingbij zou je dus eigenlijk een landbouw
huisdier kunnen noemen.’ 

Twintig keer een drupje
’Als je weet hoeveel werk er in een lepeltje 
honing zit, dan geniet je nog meer van de 
fijne smaak’, zegt Muis. ‘De actieradius van 
bijen is zo’n 5 kilometer rondom de kast. 
Bijen vliegen gemiddeld 10 à 20 keer per 
dag uit om voedsel te halen, een drupje per 
keer. Ze hangen een beetje achterover als 
ze vol zitten. Bij lekker warm zomerweer is 
de bij aan het werk en haalt gemiddeld  
13 gram nectar uit de bloemen. In het nest 
of de kast spuugt ze deze nectar uit; andere 
bijen nemen het werk over en stoppen de 
nectar in cellen. Bijen zetten hun ‘ventila
toren’ aan om het merendeel van het water 
in de nectar te verdampen, waarna de 
honing overblijft. De cellen dekken ze af 
met dekseltjes van was, die ze zelf maken 
uit lichaamsvet dat ze uitzweten. Als alle 
cellen vol zijn is de honingvoorraad klaar 
voor de winter. De imker zal de honing gaan 
slingeren als zo’n 80 procent van de cellen 
vol zit. Bijen zijn harde werkers; ze vliegen 
40.000 kilometer voor een pot honing.’
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tekst Ans van Berkum, foto’s Hans van den Bos

Gelders Huis voor 
kunst uit Gelderland
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Het Gelders Huis is met grote zorgvuldigheid 
ontworpen en gerealiseerd. De rasterstructuur 
van de nieuwbouw is een variatie op die aan de 
gevel van het Huis der Provincie uit 1954 van  
de architecten Jo Vegter en Henk Brouwer.  
Zij ontwierpen het gebouw indertijd als een 
Gesamtkunstwerk, dus inclusief reliëfs, 
mozaïeken, meubilair en gebruiksvoorwerpen. 
Ja, tot en met het bestek en de asbakken aan 
toe. Team V, met Jeroen van Schooten als 
projectarchitect, heeft alle kwaliteiten van het 
oude huis gerespecteerd en uit het stof gehaald. 
Met bureau OTH (interieurarchitect Ferdinand 
van Dam) voor het interieur is een prachtig 
afgewogen geheel ontstaan. De herfstkleuren 
van het meubilair wisselen van afdeling naar 
afdeling. De indeling volgt het principe van Het 
Nieuwe Werken. Medewerkers zitten in grote 
open ruimten, waarin af en toe een ‘aquarium’ 
is geplaatst voor gesprekken en vergaderingen. 
De roomdividers zijn geluidsabsorberend en 
gestoffeerd in de tinten van de afdeling. Voor 
elke afdeling is er een wandelement, waaraan 
typerende voorwerpen als prijzen, cadeaus en 
berichten kunnen worden bevestigd. De hoge 
rugleuningen met oren van de verspreid opge
stelde banken zorgen voor precies die beetjes 
privacy, die nodig zijn voor korte overleggen  
of momenten van rust. Zo is een interieur
landschap ontstaan, waarin ook de kunst met 
veel gevoel kon worden geïntegreerd. 

Kunst op thema gerangschikt
Jessica Helbach trad aan als curator voor het 
uitkiezen en ophangen van de kunst. Ze koos 
ervoor per ruimtelijk gebied thema’s aan te 
wijzen en de werken daaromheen te rang

Vanaf de jaren zeventig verzamelt 
provincie Gelderland kunst van Gelderse 
kunstenaars en kunst met een Gelderse 
thematiek. Daardoor is een vrij compleet 
beeld ontstaan van wat de afgelopen 
decennia aan Gelderse kunst ontstond. 
Nu het Huis der Provincie is gerestaureerd 
én uitgebreid tot het Gelders Huis werd 
het tijd voor een herschikking van het 
werk in het nieuwe interieur.  

schikken. Op de begane grond begon ze met 
het thema landschap en natuur en bracht 
daarbinnen heel verschillende werken bij elkaar. 
Als werken van één kunstenaar geclusterd 
worden, komen ze duidelijk veel sterker over, 
blijkt. Een serie van zes zeefdrukken met 
tentconstructies van Cornelius Rogge in een 
vergaderruimte is daarvan een voorbeeld. Als 
de wat minder krachtige drukken en tekeningen 
van verschillende kunstenaars in een groep bij 
elkaar hangen, spreekt vooral de inhoudelijke 

Boven: Man met stropdas, Wouter van Riessen.

Onder: Zonder titel, Rosemin Hendriks.

Links; Chocoladekan, Maria Roosen.
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thematiek. Haar subtiele manier van groeperen, 
waarbij ze zowel op de formaten let, als op de 
vorm van de complete cluster, komt het werk 
echt ten goede. 
Helbach had de beschikking over ongeveer 
twee duizend werken. De provincie vond inder
tijd dat beeldende kunst bijdraagt aan de 
kwaliteit van het leven en de leefomgeving. 
Gabrielle de Nijs Bik, programmaadviseur 
Cultuur, vertelt dat de provincie met de vele 
aankopen natuurlijk ook Gelderse kunstenaars 
wilde ondersteunen en daarbij een plezierige 
werkomgeving voor de medewerkers wilde 
creëren. Het is dan leuk dat een medewerker 
die we in de lift ontmoeten, haar een compli
ment maakt voor de huidige opstelling. 
Natuurlijk vindt ze niet alles mooi, maar het 
geheel is erg geslaagd!

Wandsculpturen
Als we vanaf de eerste verdieping in de oud
bouw naar beneden kijken in het nu met 
luchtkussens overdekte binnenhof, zien we een 
roze schenkkan van Maria Roosen staan. Die 
brengt daar precies de juiste kleurtoets aan in 
de rustruimte tussen de met zwart rubber 
beklede blauwstalen trappen van de gesloten 
balustrades met banken aan de kant. Op de 
bovenste verdieping heeft Helbach de kunst 
geschaard die zij tot het thema ‘Het Niets’ 
rekent. Daar zien we de heel stille werkjes van 

kunstenaars als Cees Andriessen. De Nijs Bik 
wijst op een van haar favorieten: twee wand
sculpturen van Coen Vernooij. Tweemaal een 
rechthoekige ruimte in messing staven afge
tekend, die tonen dat de lijnen die er binnen 
zijn geplaatst de visuele werking van de omtrek 
sterk beïnvloeden. 
In het gebied waar mensen het thema vormen, 
zien we werken van Ad Gerritsen, Robert 
Terwindt, Herman Gordijn, Willem den Ouden, 
Rosemin Hendriks en fotoseries van Daniëlle 
van Ark. Gerritsen (overleden in 2015) mocht 
een college schilderen en laat de in hun heren
kostuums geüniformeerde groep licht boven de 
grond zweven. Toch is het een serieus werk. 
Gordijn (overleden in 2017) schetste een figuur 
die duidelijk tussen man en vrouw in zweeft. 
Den Ouden schilderde een bijeenkomst van de 
Staten als De liquidatie van het Waallandschap 
op de agenda staat. Voor het behoud van het 
landschap waarin hij woont en werkt, streed hij 
vele jaren. Hij markeert de gezichten van de 
leden van het college van Gedeputeerde Staten 
met partijinsignes en het wapen van Gelder
land. De vergaderkamer transformeert hij tot 
een landschap met een lage horizon, met aan 
het immens hoge plafond de gloed van een 
opkomende zon. Werken die dialoog en reflectie 
kunnen oproepen. Een gegeven dat De Nijs Bik 
zal gebruiken door Socratische gesprekken 
tussen de medewerkers te organiseren.

Courage
Gelderland heeft zich met haar kunstcollectie 
onderscheiden als registrerend en volgend.  
De collectie toont de ontwikkelingen zonder 
restrictie, zonder een specifieke, aparte visie. 
Conflicten die speelden werden echter niet 
geschuwd. Daar toont de provincie een vorm 
van courage. 
Weer helemaal beneden, bij de afdeling waar 
natuur domineert, zien we twee aquarellen van 
Klaus van de Locht. Melancholisch en donker. 
Ja, soms kan het Waallandschap zo werken.  
Van de Locht vertolkt wat velen zagen. We zijn 
in Gelderland.
De provincie wilde met haar aankopen de kloof 
tussen hedendaagse beeldende kunst en 
publiek kleiner maken en biedt nu rondleidingen 
aan die het publiek door de collectie voeren in 
haar Gelders Huis. Wie zich daarvoor inschrijft, 
krijgt een beeld van de Gelderse kunstproductie 
door de jaren heen en kan daarnaast gewoon 
genieten. 

Voor Nieuwe Veluwelezers is er op vrijdag  
27 oktober 14:00 uur een speciale rondleiding 
door programmaadviseur Cultuur Gabrielle de 
Nijs Bik. In haar vrije tijd schrijft ze voor 
Nieuwe Veluwe. Voor opgave voor deze excursie 
zie pagina 3.

?

Boven: Zijwaartse blik, Wenda Kieskamp. 

Links: Wolk van kunstwerken die het landschap 

verbeelden.
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FAVORIETE PLANT

FAVORIET DIER

ZANDHAGEDIS

De zandhagedis is een typische soort van de Veluwe, vooral van 
droge, hoger gelegen heidevelden. Raymond Creemers van RAVON, 
de onderzoeks en kennisorganisatie voor amfibieën, reptielen en 
vissen, vindt het een intrigerend dier.

‘Mijn eerste kennismaking met reptielen was op een camping aan het 
Italiaanse Gardameer, waar ik met mijn broer achter hagedissen aanrende. 
Ik was overweldigd door deze mysterieuze koudbloedige dieren die in een 
flits verdwijnen. Pas tien jaar later, tijdens mijn biologiestudie in Nijmegen 
kwam ik erachter dat ook in Nederland reptielen voorkomen. Ik wilde er 
graag ecologisch onderzoek met veldwerk naar doen en kwam terecht bij 
Henk Strijbosch, die gespecialiseerd is in hagedissen. 
Mijn stage begon in de winter en dan zitten hagedissen ondergronds. Er lag 
wel een hele berg archiefgegevens om te digitaliseren. Zo begon mijn 
onderzoek naar een dier, dat ik pas maanden later voor het eerst zou zien: 
de zandhagedis. Mijn eerste veldwaarneming in de buurt van Kootwijk was 
een knalgroen mannetje. Ik was verkocht; wat een beauty.
In het voorjaar kleuren de flanken van de mannetjes smaragd tot 
heldergroen. Zo’n fel kleurpatroon verwacht je meer bij tropische reptielen, 
maar deze pareltjes komen op veel droge heidegebieden voor. Oude 
struikheide is zijn favoriete leefgebied. Je ziet hem in de duinen, op droge 
stuwwallen – waaronder de Veluwe – en op rivierduingordels. Hij houdt van 
een droog, warm microklimaat waar temperaturen snel op kunnen lopen. 
Het gaat overigens best goed met de zandhagedis, dankzij de 
klimaatverandering met warmere zomers.
De zandhagedis heeft een hekel aan regen en kou. Ze laten zich vooral zien 
als de  temperatuur aangenaam is. Dat is voor ons onderzoekers ook fijn. In 
de loop van het seizoen verschuift hun dagritme. In het vroege voorjaar en 
het najaar vind je ze vooral rond het middaguur, tussen 10 en 16 uur. Op 
zonnige zomerdagen zijn de ochtend en late middaguren het meest 
geschikt om ze te zoeken. Op het warmst van de dag houden ze een siësta 
en houden ze zich wat meer gedeisd. 
De vrouwtjes zijn minder opvallend dan de mannetjes en ze worden 
gemiddeld twee weken later actief (half april). Terwijl de mannen zich 
uitsloven in territoriumgevechten om de beste stukken hei, zijn de vrouwen 
vooral bezig om te vermijden dat ze opgegeten worden door slangen en 
roofvogels. Daardoor leven de vrouwen gemiddeld ook iets langer. In mei 
vindt de paring plaats. Rond de eiafzet (in juni) breekt voor de vrouwen 
wel een kwetsbaar moment aan: ze gaan op zoek naar een geschikte plek: 
stukjes open zand of de randen van rulle paden. Ze graven een holletje en 
leggen hun eieren op 10 tot 20 centimeter onder de grond.  
Hagedissen groeien vrijwel hun gehele leven door. De oudste en dus ook 
zwaarste vrouwtjes dragen het meest bij aan het aantal gelegde eitjes en 
jonge dieren. Een jong vrouwtje legt drie of vier eieren en slaat soms een 
jaartje over, de alleroudste vrouwtjes doen elk jaar succesvol mee aan de 
voortplanting en kunnen wel acht eieren leggen. Die worden uitgebroed 
door het warme zand. In augustus, twee maanden na de eiafzet, kruipen 
de jonge hagedissen uit het ei en banen zich een weg door het rulle zand 
naar boven. 
De jonkies zijn meteen zelfstandig en gaan op zoek naar eten. Maar ze zijn 
nog wat onervaren en velen overleven hun eerste jaar dan ook niet. 
Eenmaal volwassen overleeft jaarlijks maar de helft. Slechts een op de 
honderd dieren haalt uiteindelijk de tien jaar.’

Raymond Creemers
ecoloog en teamleider bij RAVON
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De landschappelijke kwaliteiten van Sonsbeek zijn vermaard. Niet voor niets trekt het Arnhemse park 

zoveel publiek. Minder bekend is dat er naast de miljoen bezoekers per jaar en tientallen evenementen 

toch nog ruimte is voor bijzondere natuur. Parkwachter Jeroen Glissenaar van Sonsbeek en de 

aangrenzende parken Zijpendaal en Gulden Bodem vertelt hoe hij de balans bewaakt.

tekst en foto’s Hans van den Bos

  Sonsbeek   
stadspark én natuurgebied
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Terwijl Jeroen Glissenaar op maandagochtend 
na zijn werkoverleg park Sonsbeek binnenrijdt 
stromen de klussen binnen. ‘Vroeger was een 
autorit een rustmoment in mijn werkdag, dan 
kon ik even een sigaartje opsteken en een 
radioprogramma volgen, maar tegenwoordig is 
dat hét moment om mijn telefoon af te luisteren 
en te bellen’, verduidelijkt hij zijn bijrijder.
De hoogste prioriteit heeft nu de grote water
val. Collega’s hebben geconstateerd dat enkele 
grote keien naar beneden zijn gevallen en het 
pad versperren dat door de grotachtige con
structie achter het watergordijn loopt.
Glissenaar gaat direct poolshoogte nemen.  
Ter plaatse verbaast hij zich over de moeite die 
de onnozele geesten hebben genomen om de 
loodzware stenen los te wrikken en naar bene
den te duwen, maar maakt er weinig woorden 
aan vuil. Na een snelle inspectie van het be
schadigde ‘dak’ van de grot oordeelt hij dat de 
doorgang onveilig is. Met roodwit tape sluit hij 
beide ingangen van de grot provisorisch af en 
belt een bedrijf dat zo snel mogelijk hek ken 
plaatst met infoborden. Hij baalt ervan dat net 
nu, in het hoogseizoen, een van de publieks
trekkers van Sonsbeek dicht is. 

Bomen blessen
In slakkentempo stuurt hij zijn witte dienstauto 
over de meanderende paden. Wandelaars maken 
welwillend plaats. Regelmatig stopt hij en maakt 
hij een kort praatje door het geopende raam. 
Het is duidelijk, de parkwachter is bij velen 
bekend. Hij voelt zich als een vis in het water 
tussen het publiek. Toch is groenbeheer zijn 
primaire taak. ‘Daaraan besteed ik 75 procent 
van mijn tijd. Ik ben er verantwoordelijk voor 
dat de vuilnisbakken op tijd geleegd zijn, het 
gras gemaaid is, de bomen gekapt zijn en nog 
vele andere werkzaamheden. De media gebruik 
ik om acceptatie te krijgen voor het groen
beheer dat de gemeente Arnhem hier uitvoert. 
Bijvoorbeeld – we rijden inmiddels in park 
Zijpendaal – in het bos hier rechts ga ik woens
dag stippen zetten om de bomen te merken die 
ik wil vellen. Blessen heet dit in vaktermen. Ook 
al ga ik pas in januari zagen, nu al start ik deze 
klus en begin ik erover te communiceren, zodat 
mensen met vragen of bezwaren hierop kunnen 
reageren. Mijn ervaring is dat mensen me in dit 
soort situaties zelden meer benaderen. Dat was 
twintig jaar geleden wel anders: toen was er 
veel wantrouwen als het ging om boswerk zaam
heden.’ Abrupt stopt de woordenstroom. 
Verderop zien we laag boven het water een 
blauwe vuurpijl flitsen: een ijsvogel. Glissenaar 
glundert. ‘Het blijft mooi.’

‘ Mensen spreken erop elkaar aan dat het park 
schoon blijft. Er is rond Sonsbeek een gezamenlijk 
eigendomsgevoel gegroeid’

Hobbelend over het bospad vertelt de beheer
der honderduit over hoe hij dit bos denkt aan te 
pakken, over de schouwgroep (een gemêleerd 
clubje professionals en betrokkenen uit de 
omgeving dat met hem meekijkt en meepraat), 
de Vrienden van Sonsbeek, de KNNV en vooral 
de IVNwerkgroep waar hij graag mee samen
werkt op kwetsbare locaties, zoals de bronbos
jes en de ijsvogelwand. ‘Die mensen hebben 
zoveel kennis en liefde voor de natuur, werken 
altijd voorzichtig en bestaan uit ver schil lende 
generaties. Ze leren me veel.’
De lokale tv belt, om een afspraak te maken. 
Glissenaar stelt voor om ditmaal aandacht te 
besteden aan zijn bleswerk in Zijpendaal en het 
maaien van de moerasweide.
 
Veranderend parkgebruik 
Toen Glissenaar hier 24 jaar geleden begon, 
leegde hij de vuilnisbakken op maandag en 
vrijdag, vertelt hij: ‘Dat was voldoende. 
Sonsbeek was toen helemaal niet zo druk, ook 
niet in het weekend. Dat veranderde toen de 
euro kwam. Studenten hadden geen zin om op 
de Korenmarkt vier gulden voor een biertje te 
betalen. Die kochten liever een kratje en een 
fles wijn bij de Lidl en trokken vervolgens 
Sonsbeek in. Toen zeiden we hier allemaal: nu 
begint de verloedering. Want dat wordt zuipen 

en rotzooien. En wij mogen de rommel op
ruimen. Met de schouwgroep besloten we eens 
te ervaren hoe het er op een mooie zomerse 
dag aan toe ging: en ja, we zagen veel drinken
de jongeren. Maar ook gezinnetjes met jonge 
kinderen, en veel inwoners van de aan gren
zende wijk Sint Marten die op kleedjes zaten te 
eten. Kortom het was een heterogeen publiek 
en bijna alle mensen ruimden hun troep netjes 
op. Zo is het nog steeds! Mensen spreken 
elkaar erop aan dat het park schoon blijft.  
Er is rond Sonsbeek een gezamenlijk 
eigendomsgevoel gegroeid.’ De beheerder con
stateert dat het niet alleen drukker is gewor
den, mensen blijven gemiddeld ook langer in 
het park: op mooie dagen wel vier uur. Bij mooi 
weer worden er 10.000 bezoekers per dag 
geteld. En hij schat dat er op jaarbasis wel een 
miljoen bezoeken zijn.
Ook door evenementen verandert het gebruik, 
zegt Glissenaar, het is intensiever en gevarieer
der geworden: ‘Hadden we bij wijze van spreken 
tien jaar geleden in Sonsbeek aanvragen voor 
drie grote evenementen in een jaar, nu zijn dat 
er zo’n drie per weekend. Natuurlijk honoreren 
we niet alle aanvragen, maar het is wel drukker 
geworden. We hanteren een hele set van spel
regels. Daarbij speelt de draagkracht van het 
park een wezenlijke factor. Voor elke deel

Sonsbeek Theater Avenue.
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gebied hebben we een maximum aantal 
evenementen per jaar bepaald. Onze stads
ecoloog heeft daarbij een belangrijke stem.’

Voor alle Arnhemmers
Volgens Glissenaar is Sonsbeek een van de 
mooiste parken van Europa, vanwege de ligging 
op de flanken van de Veluwe naar de Rijn, het 
ontwerp, het water en de ouderdom van de 

bomen. ‘Als ik me als beheerder uitsluitend op 
die kwaliteiten richt, dan maak ik van Sonsbeek 
een museum. Een museum dat interessant is 
voor mensen die van natuur en cultuur houden. 
Maar veel andere inwoners van de stad hebben 
daar niet zoveel mee. Gemeente Arnhem, de 
eigenaar van Sonsbeek, wil dat álle Arnhem
mers zich prettig voelen in het park.’ Daarom 
ziet hij met voldoening dat zoveel jongeren het 
park gebruiken. En oordeelt hij mild over 
bezoe kers die andere hobby’s uitoefenen dan 
hijzelf, of die op een andere manier van het 
park genieten dan hij op de bosbouwschool 
geleerd heeft. Zelfs bij overtreders van de 
parkregels heeft hij meer vertrouwen in 
uitleggen dan bekeuren. In zijn talrijke con
tacten met zeer diverse gebruikers van de 
parken heeft hij twee wijze lessen geleerd:  
1) ik kan niet oordelen welke natuurbeleving 
goed is; 2) liefde voor natuur weegt voor mij 
even zwaar als kennis van natuur. 

Balans
De basis van het park is dat de bezoeker er 
wandelt, op een bankje kan gaan zitten en de 
vogels hoort fluiten, zegt Glissenaar. ‘Nu kan 
het op bepaalde momenten, op weekenden in 
de zomer, voorkomen dat het zo druk is dat je 
door de muziek en de mensen de vogels 
nauwelijks meer hoort. Ik vind dat dit niet te 
vaak mag gebeuren, dat wij moeten zorgen dat 
de beleving van Sonsbeek toch die van een 
park is.’ Hij en zijn collega’s stellen zich ge
regeld de vraag of de natuur de toegenomen 
recreatie druk nog wel aankan. Maar ze weten 
ook uit inventarisaties dat de afgelopen vijftien 

Boven: Damhert in het hertenkamp. 

Onder: De grote waterval is een populaire plek  

van het park. 

Parkbeheerder Jeroen Glissenaar.
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jaar de natuurwaarde is toegenomen. 
Glissenaar: ‘Wij menen daarom dat het heel 
goed samen gaat, het is in balans. Mijn per
soonlijke mening is wel dat bij nóg meer 
evenementen in het park we wél negatieve 
gevolgen in de natuur gaan zien. Een actuele 
ontwikkeling die onze aandacht vraagt zijn 
hondenuitlaatbedrijven. Hoeveel honden en 
poep verdraagt het park? Waar we nu aan 
denken is om een beperkt aantal honden uitlaat
services een vergunning te geven, en het geld 
dat dit oplevert te gebruiken om parkeer plaat
sen beter in te richten en in die omgeving 
regelmatig de poep op te zuigen. Gelukkig lijkt 
het wildplukken van padden stoelen alweer over 
zijn hoogtepunt heen.’

Bronbosjes en moerasweide
Wat beschouwt de parkwachter trouwens als 
meest waardevolle natuur in ‘zijn’ parken 
Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem? ‘Tja, 
bijna het hele parkgebied heeft een hoge 
natuurwaarde’, begint hij peinzend. ‘Zoals het 
bosrijke gebied met veel oude bomen de 
stuwwal bekleedt en helemaal tot in de stad 
komt.’ Het uit zich in veel Rode Lijstsoorten 
zoals knikkend nagelkruid en goudveil, blijkt uit 
inventarisaties van de KNNV. Heel bijzonder zijn 
de bronbosjes bij de grote waterval in Sonsbeek 
en in Zijpendaal: ‘Die genieten Europese be
scherming (door Natura 2000, het netwerk van 
Europese topnatuurgebieden). Verder hebben 
we alle soorten spechten, broedende ijsvogels 
en wespendief, de houtsnip leeft midden in het 
park en de waterspreeuw bezoekt ons regel
matig. En laat ik de eeuwenoude bomen niet 
vergeten, zoals de drie tamme kastanjes in 
Gulden Bodem (350 jaar oud), de groep rode 
beuken op Zijpendaal, de majestueuze eiken 
aan de rand van de moerasweide van Sonsbeek 
 dan besef je hoe bijzonder het hier is.’

Juist nu de parkwachter op dreef is, verstoort 
de telefoon zijn opsomming: de man met hek
ken is gearriveerd. Glissenaar keert de auto en 
rijdt terug naar de grote waterval. Onderweg 
komt hij terug op de natuurwaarden. Daartoe 
behoort zeker de moerasweide waar zich, sinds 
hij er maait en verschraalt, onder invloed van 
het schone Veluwse kwelwater een spectacu
laire botanische parel ontwikkelt. In het voor
jaar kleurt het bont van dotterbloem, ratelaar, 
koekoeksbloem, gele lis en moeraskartelblad. 
‘Vorig jaar zijn er duizend orchideeën, vooral 
rietorchis, geteld!’ Maar zijn favoriete plek is 

momenteel het beukenhallenbos: ‘In dit woud in 
het diepste gedeelte van Sonsbeek zijn de 
bomen nu zo’n 250 jaar oud en de eerste 
exemplaren beginnen te sterven. Nu kan je heel 
mooi zien hoe het beukenbos zijn eigen toe
komst bepaalt. Doordat kleine beukjes – de 
nakomelingen van de statige reuzen – de 
opengevallen plekken innemen en doorgroeien 
tot in het kronendak. Het beukenbos heeft nu 
veel meer structuur en natuur dan toen ik hier 
begon: toen keek ik er dwars doorheen.’
Nadat de hekken bij de grote waterval zijn 
geplaatst, wandelen we naar het bronbosje. 
Glissenaar kijkt somber als we voorbij het 
heksenkruid dieper het bosje in dringen:  
‘Zie je die enorme verruiging met brandnetels 
en bramen? Op de plek waar we nu zonder 
problemen staan was het vroeger nat.’ Hier 
moet echt wat gebeuren!’ Na even zoeken 
vinden we in een vochtige greppel, half ver
scholen onder braam, toch nog een flinke dot 

paarbladig goudveil. De parkwachter vindt het 
maar vreemd dat terwijl vele plekken in het 
park natter worden, juist dit bronbosje ver
droogt.

Natuur is leuk
Bij het afscheid moet Glissenaar nog even kwijt 
dat hij het als een persoonlijke opdracht ziet 
om natuurbeleving aan kinderen door te geven, 
niet alleen aan zijn eigen dochters: ‘Regelmatig 
ga ik met vijftien kinderen het bos in. Ik hoef 
niets te doen, alleen duidelijk te maken: je mag 
van het pad af en spelen, natuur is niet eng, je 
mag vies worden. Dat is heel iets anders dan 
wat kinderen gewoonlijk op school en van hun 
ouders horen. Veel heb ik te danken aan mijn 
opa, als ik tijdens de zomervakantie met hem 
mee mocht achterop de brommer. Hij deed niet 
moeilijk als ik in een sloot was gevallen of me 
tijdens het plassen aan brandnetels had 
geprikt. Van hem leerde ik: natuur is leuk.’

Beukenwoud in centrale deel van Sonsbeek.

37NIEUWE VELUWE 3/17



 Trage Tocht

Garderen

Voor de liefhebbers van de Veluwe: een echte boswandeling van 14 kilometer met 80 procent zandpadgarantie,  
afgewisseld met heideveldjes, boerenland en het fraaie landgoed Boeschoten. 

tekst Rob Wolfs en foto’s Guy Ackermans

De wandeling begint in Garderen, 
een agrarische enclave omringd 
door bossen maar ook een toeris
tendorp met bungalowparken in de 
bosranden. In het centrum zijn 
legio horecagelegenheden. Omdat 
we pas aan het eind van de 
wandeling horeca passeren, gaan 
we ons eerst laven. 
Dan op pad. Een smal voetpad 
voert door boerenland naar het 
Speulderbos. Al snel lopen we 
langs De Duinen, een opvallend 
heuvelachtige kam met grillige 
eikenbomen. De route gaat enkele 
kilometers over brede boswegen, 
die vroeger deel uitmaakten van 
een netwerk van handelswegen 
– Hessenwegen – op de Veluwe. 
Het Speulderbos is een van de 
mooiste en oudste bossen van 
Nederland. Kromme, in wonder  lijke 
bochten gegroeide eiken en 
beukenbomen bepalen de sfeer.  
Na het oversteken van de N797 
bereiken we de agrarische buurt
schap Koudhoorn. De akkers 
worden met alle mogelijke midde
len beschermd tegen de vraatzucht 
van wilde zwijnen. De route ver
volgt langs de bosranden van het 
schitterende landgoed Boeschoten. 
Over de Lage Boeschoterweg met 
z’n bosvilla’s en via het natuur
gebied Wilde Kamp komen we 
terug in Garderen. 

Garderen 
Aanvankelijk was Garderen de 
hoofdplaats van de gemeente 
Barneveld. Onder de Veluwse 
bossen, die in 853 werden ge
schon ken aan het klooster van 
Werden in Westfalen, komt ook het 
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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-garderen/12958

bos Wardlo voor. Volgens een,  
door sommigen als achterhaald 
beschouwde, theorie zou hieruit  
de naam Garder(en) zijn ontstaan. 
De kerktoren, die waarschijnlijk 
dateert uit de veertiende eeuw, valt 
als je het dorp nadert in het oog. 
De rest van het kerkgebouw 
dateert uit het midden van de 
negentiende eeuw. Een tweede 
blikvanger is de molen. Al in 1434 
werd er windrecht betaald aan de 
hertog van Gelre. Aanvankelijk 
stond hier een dwangmolen: de 
boeren waren verplicht hier hun 
koren, vooral rogge en boekweit,  
te laten malen. De huidige molen is 
van 1853.

Speulderbos 
Staatsbosbeheer kocht het Speul
der bos in 1919. Vanouds was het 
bestemd als jachtterrein. In de 
eerste helft van de twintigste eeuw 
werden er op grote schaal naald
bomen geplant. Tegenwoordig 
overheersen er beuk, wintereik, 
douglas en lariks. 
Maar hoe komt het bos aan zijn 
vreemde, grillige bomen? Dat zit 
zo. Eeuwenlang kapten mensen uit 
de omringende dorpen Putten, 
Ermelo, Garderen en Speuld de 
mooiste, rechtste bomen eruit om 
er huizen en stallen van te bouwen. 
De kromme eiken en beuken bleven 
staan. Zo ontstond het opmerke
lijke bos, dat in de volksmond wel 
‘het bos van de dansende bomen’ 
wordt genoemd.

Boeschoten
Boeschoten werd al in de veer
tiende eeuw bewoond. De schaaps
kooi, die vroeger op de Boeschoter
hei stond en nu met bos is om
geven, is fraai gerestaureerd.  
Ten noorden van de schaapskooi 
liggen middeleeuwse akkers die 
nog steeds in gebruik zijn. 
Staatsbosbeheer teelt er rogge en 
tarwe zonder gebruik van kunst
mest of bestrijdingsmiddelen.  
De rijke flora aan akkerkruiden 
trekt allerlei vogels, muizen en 
vlinders. 
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Wandelen door Park Berg en Bosch in Apeldoorn, fietsen langs het Valleikanaal, zwemmen in de plas 

van vakantiepark De Zanding in Otterlo of genieten van een voorstelling in het Openluchttheater van 

Ede. Al deze nu zo bekende plekken zijn tijdens de crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw met 

de schop aangelegd door de harde arbeid van de werklozen. Vooral de Heidemij grossierde in 

werkverschaffingsprojecten. In 1937 hield ze toezicht op bijna 38.000 werklozen.   

Werklozen nemen de 
Veluwe op de schop

tekst Kees van Lohuizen, foto’s Park Berg en Bosch, gemeente Ede en Openluchttheater
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Geen werk betekende in vorige eeuwen geen 
loon en dus pure armoede. Om te helpen 
stonden in de negentiende en begin twintigste 
eeuw gegoede particulieren op om armen met 
(onrendabel) werk een beter bestaan te geven. 
Meestal richtten enkele notabelen een comité of 
stichting op, die vervolgens geld verzamelde 
voor de tewerkstelling van mensen. Het ont
ginnen van woeste grond was een bekend 
voorbeeld. Zo is onder meer het Luntersch 
Buurtbosch ontstaan, gefinancierd door notaris 
Van den Ham. Een aangepaste wet gaf in 1870 
extra mogelijkheden. Eigenaren konden twintig 
à dertig jaar vrijstelling van grondbelasting 
krijgen voor onder meer gronden die werden 
ontgonnen voor land of bosbouw of voor 
villatuinen zoals bijvoorbeeld langs de 
Stationsweg in Ede.

Heidemij 
Grootschalig pakte de in 1888 opgerichte 
Nederlandsche Heidemaatschappij (Heidemij) 
het aan evenals de Grond en Ontginnings
maatschappij (Grontmij, 1913). In het jaar
verslag van de Heidemij van 1909 en in de 
verslagen van de Tweede Kamer uit die tijd lees 
je voorstellen om werklozen uit de steden op 
het platteland te laten werken voor ontgin
ningen, verbeteringen van waterafvoer, het 
opgraven van ijzeroer, het afgraven van 
duingronden enzovoort, maar ook voor het 
dempen van plassen en moerassen in verband 
met de bestrijding van malaria. Het werk kon 
ook worden uitgevoerd bij particulieren of 
instellingen. Zo is op De Hoge Veluwe in 1932 
bos uitgedund en voor baron van Wassenaer 
5,5 hectare bos aangelegd bij Ede. Ging het 
aanvankelijk bij de ontginning vooral om de 
aanleg van bossen voor het bestrijden van 
zand   verstuivingen, later werden gronden vooral 
geschikt gemaakt als akker of weiland. Op de 
Veluwe werd zo sterk ontgonnen dat na vijftig 
jaar in 1930 binnen de Heidemij waarschu win
gen kwamen voor het verlies aan natuur en 
recreatiegebied. 

Werkverschaffingsprojecten 
In de jaren twintig werden met provinciale 
subsidie al diverse werkverschaffingsprojecten 
uitgevoerd, maar de meeste projecten kwamen 
los in de jaren dertig na de bankencrash in 
1929, waarbij het Rijk de subsidie verstrekte. 
Bekende projecten zijn Het Amsterdamse Bos 
met zijn roeibaan, het Goffertstadion in 

den. Gemeenten kregen daarvoor extra over
heidsgeld. Onder strenge voorwaarden werd de 
arbeid gedeeltelijk door het Rijk gesubsidieerd. 
Het was de kunst om de meest arbeidsinten
sieve werken aan te dragen. Zowel gemeenten 
als particulieren konden opdrachtgever zijn en 
dus profijt hebben van de subsidieregeling. Wel 
moesten de kosten van materialen, vakkrachten 
en bijkomende kosten (toezicht, verzekeringen 
en dergelijke) volledig zelf worden betaald. Er 
werden echter trucs bedacht. Met de beton
fabriek sprak de gemeente Ede af dat zij zelf 
het porren voor het verdichten van het beton in 
de mallen zou verzorgen. En die ‘verzorging’ 

Nijmegen, de Maaskanalisatie, de Biesbosch 
polder, Park Berg en Bosch in Apeldoorn, het 
Valleikanaal, het Kralingse Bos in Rotterdam, 
De Zanding in Otterlo (aanleg van een vijver en 
het bebossen van 40 hectare heide en zand
verstuiving), het Openluchttheater in Ede et 
cetera. Het doel was vooral om veel mensen 
aan het werk te zetten. Dus werden er geen 
machines ingezet, maar kregen de mensen een 
schop in handen.

Trucs
Gemeenten hadden baat bij de massale inzet 
van werkloze inwoners die van steungeld leef

Links: Park Berg en Bosch in Apeldoorn.

Pamflet uit 1907 voor werkverschaffingsprojecten.
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resterende kosten kwamen voor rekening van 
de gemeente, maar met de subsidie op arbeid 
een mooi aanbod dat direct werd aanvaard.

Werkkamp ’t Wijde Veld 
In 1935 kwam Ede in het nieuws toen op 
initiatief van de Raad van Nederlandsche kerken 
voor praktisch Christendom het werkkamp  
t̀ Wijde Veld werd ingericht. Op de landgoede

ren Ginkel en Buunderkamp zouden jeugdigen 
van 17 tot 24 jaar voor perioden van acht 
weken gaan werken vanuit een barak voor  
96 man (12 groepen van 8 man). Er werd van 
maandagmiddag tot en met zaterdagochtend  
40 uur gewerkt door werkloze jongeren waar
onder fietsenmakers, chauffeurs, handels
reizigers, winkelbedienden, theologen enzo
voort. Ze voerden sterk uiteenlopende werk
zaamheden uit zoals heide omspitten, nestkast
controle, sportvelden en wegen en fietspaden 
maken, dennen ontschorsen en brandsingels 
maken. Het werk werd verricht onder leiding 
van de Heidemij, die in 1933 een excursie had 
gemaakt naar een werkkamp voor jongeren van 
de Arbeitseinsatz in Duitsland. De lering uit die 
excursie was voor de Heidemij, dat de dwang
matige en “opvoedkundige” (partijideologische) 
werkwijze van Hitlers motto Arbeit Adelt, niet 
moest worden gevolgd. In Ede werd daarom 
aan een ieder hetzelfde zakgeld per week 
gegeven en de prestaties werden niet per 
persoon, maar per groep besproken. Daarbij 
werd bekeken hoe die eventueel konden worden 
verbeterd. 

Toezicht
Het Rijk eiste meestal dat de Heidemij toezicht 
hield tijdens de uitvoering van een werk
verschaffingsproject. Alle aanvragen (ook die 
voor particulieren) dienden de Gelderse en 
Overijsselse gemeenten in bij de Rijks inspec
teur te Zwolle en werden beoordeeld en goed
gekeurd door de Commissie voor de bevorde
ring van de werkverschaffing. In verband met 
een eerlijke werkverdeling mocht de gemeente 
alleen in overleg met de Arbeidsbeurs ‘los’ 
personeel in tijdelijke dienst nemen. Ook de 
provincie wilde maandelijks het nodige weten 
over de inschrijving bij Arbeidsbeurzen en de 
tewerkstelling bij al dan niet gesubsidieerde 
werken. 
Het Rijk bepaalde de lonen en werktijden van 
de gesubsidieerde projecten. De werkuren 

geschiedde door werklozen.
Het aanvragen van subsidie betrof derhalve bij 
voorkeur werk waarvoor weinig materiaal nodig 
was. Ook was het belangrijk dat de gemeente 
belang had bij het uit te voeren werk. Betrof het 
noodzakelijk onderhoud aan wegen en gebouwen 
of was het slechts (deels) om armoede te 
bestrijden? Waren er particulieren die profijt 
hadden bij de realisatie van het voor de ge
meente uitgevoerde werk? Zo ja, dan moest 
vanaf 1934 daar een deel van de arbeidskosten 
worden verhaald. 
Een paar voorbeelden van werkverschaffings
projecten uit de gemeente Ede. De Dienst 
Gemeentewerken liet in 1936, op verzoek van 
boswachter Staf, eerst zeven en later dertig 
werkloze (goedkope) vrijgezellen rupsen vangen 
en vernietigen op de Buurtheide bij Otterlo. Bij 

‘ Er werd van 
maandagmiddag tot en 
met zaterdagochtend  
40 uur gewerkt door 
werkloze jongeren 
waaronder fietsenmakers, 
chauffeurs, handels
reizigers, winkelbedienden, 
theologen enzo voort’ 

Otterlo werd 80 hectare woeste grond van de 
Zuiderheide beplant. Een werk dat ook veel 
arbeidsuren opbracht was het dichten van het 
zandgat aan het Heuvelsepad in het huidige 
centrum van Ede om het terrein bouwrijp te 
maken. Door grondaankopen van KröllerMüller 
kwam de weg OtterloHoenderloo in de Hoge 
Veluwe te liggen en moest er een nieuwe 
provinciale weg buitenom worden aangelegd.  
In 1936 en 1937 kreeg de gemeente van de 
provincie alle materiaalkosten vergoed. De 

Het openluchttheater in Ede.

Het Valleikanaal in de Gelderse Vallei.
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waren aangepast aan de lengte van de dag.  
In de maanden februari en november was  
een werkweek 48 uur, in december en januari 
45 uur en de overige maanden 50 uur. Het 
uurloon bleef gelijk, zodat ’s winters minder 
werd verdiend. Tijdens regen en lichtverlet (te 
donker) werd het uurloon gekort tot 80 procent. 
In 1935 gold voor landarbeiders die goed 
doorwerkten, een uurloon van ƒ 0,22 en voor 
de overige arbeiders ƒ 0,29. Meestal werd er 
gewerkt in ploegen van acht man met ver schil
lende werkervaring en/of capaciteiten en kreeg 
iedereen in de groep hetzelfde loon. Dit lag 
meestal 25 procent boven de steun in zijn 
gemeente. 

Loopvergoeding
Als werklozen buiten de woonplaats werden 
ingezet, kregen ze soms een ‘loopvergoeding’. 
Lag het werk ver weg dan moest de gemeente 
de reiskosten en/of de huisvestingskosten 
betalen. De huisvesting in werkkampen was 
meestal erbarmelijk. Het vinden van werk 
binnen de gemeente was dus belangrijk voor 
zowel de gemeente als ook voor de mensen.  
In de Tweede Wereldoorlog zijn veel van de 
kampen door de Duitsers gebruikt voor tijde
lijke opvang van joden; zo ook het in 1941 
gebouwde Kamp Schuttersveld (bekend als 
Kamp ’t Schut) aan de Schuttersteeg in Ede.
Een groot probleem bij de werkverschaffing was 
dat onervaren arbeiders werden ingezet. Vaak 
konden die het werk fysiek niet of nauwelijks 
aan en bovendien geen goed werk leveren. Voor 
vakarbeiders die de werkzaamheden goed 
zouden kunnen uitvoeren, werd geen subsidie 
toegekend. Mensen die werk weigerden, werden 
voor minstens tien weken uit de steun en de 
werkverschaffing gehouden. Dit bespaarde de 
gemeente weer geld. 
Om te voorkomen dat de werklozen naast de 
steun er een ‘zwart’ baantje bij zouden nemen, 

moesten ze één of twee keer per dag een 
stempel halen in een stempellokaal bij de 
Arbeidsbeurs of bij hun vakbond. Dit werd als 
erg vernederend ervaren. Bovendien konden 
mensen worden gedwongen werk te aanvaar
den in de werkverschaffing. Weigering beteken
de immers ook geen steun. In 1936 kwam er 
een rouleringssysteem, waarbij werklozen 
afwisselend steun kregen en in de werkver
schaf fing konden werken.

Machtige positie
Eind negentiende, begin twintigste eeuw 
werkte de Heidemij vooral voor particulieren. 
Dat veranderde in 1919 toen het Rijk de 
Commissie van Advies inzake Ontginning van 
Woeste Gronden instelde. Voorzitter werd de 
Commis sarisGeneraal voor de 
Landbouwproductie bij de rijksoverheid (tevens 
ouddirecteur van de Heidemij) en secretaris 
werd de zittend directeur van de Heidemij. 
Zakelijk gezien een meer dan ‘leuke’ combinatie 
van functies voor de Heidemij. In een interne 
notitie van de Heidemij uit 1931 staat, dat de 
grootste winst bijna geheel voortvloeide uit de 
werkzaam heden verricht door werklozen. Nadat 
het Rijk vanaf 1932 bijna altijd voorschreef dat 
ge subsidieerd werk door de Heidemij moest 
zijn begroot en dat die ook het toezicht moest 
houden, werd de Heidemij zeer machtig. Zo 
stelde zij in haar voorwaarden onder meer dat 
zij geen lastgevingen aanvaardde, doch slechts 
diensten verleende en dat zij wel adviezen 
verstrekte doch geen verantwoordelijkheid of 
aansprakelijkheid op zich nam. De Heidemij 
kreeg daardoor een machtspositie zonder risico 
of concurrentie. 
Eind 1932 werkten onder haar toezicht 30.000 

arbeiders en in 1937 bijna 38.000, wat neer
kwam op meer dan 80 procent van alle werk
verschaffingsarbeiders. De toezichthouders, 
met de spotnaam ‘stoklopers’, gaven orders en 
hielden iedereen in de gaten. Onenigheid met 
een stokloper kon snel leiden tot ontslag en dat 
betekende armenzorg; bittere armoede en honger 
voor het hele gezin. Als een stokloper mede
lijden had met een ploeg met fysiek zwakkere 
mensen en iets door de vingers zag, kon hij 
grote moeilijkheden krijgen met zijn bazen, de 
‘groene jagers’. Productie was het enige dat 
telde en dat leidde tot een bikkel harde werke
lijk heid. Verzet tegen de onmen selijke arbeids
omstandigheden op de werkverschaffings pro
jec ten deed de Heidemij af als het ‘ondermij nen
de werk van onruststokers die uit de droevige 
situatie politieke munt hoopten te slaan en 
veelal een gewillig oor vonden bij verkeerde 
elementen, zwakkelingen en ontevredenen.’

Werkverschaffing goed of slecht?
Het regime bij de werken was bikkelhard, zeker 
naar onze huidige normen. Je kunt natuurlijk  
de schuld geven aan uitvoerder Heidemij, maar 
de overheid liet het als opdrachtgever wel 
gebeuren. De lonen werden door de overheid 
bepaald met als voorwaarde: ‘bij flink door
werken’. De regering regeerde en de Kamer 
ging akkoord. Men moet de geschiedenis ook 
beoordelen naar de normen van die tijd.
Ook op wereldniveau ging het economisch 
slecht en op veel plekken werden in werkver
schaffing grote projecten gerealiseerd waar  
wij nu, na tachtig jaar nog plezier van hebben. 
In Australië bijvoorbeeld de Sidney Harbour 
Bridge waarin zes miljoen klinknagels hand
matig zijn verwerkt.

Het werkkamp op de Ginkelse voor jonge werklozen.

Briefhoofd van de Nederlandsche Heidemaatschappij.

Links afgebeeld het voormalige hoofdkantoor in Arnhem.  
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Mountainbikers gaan MTB-route zelf onderhouden

Mountainbikers helpen bij de aanleg van een nieuwe mountainbike
route in de gemeente Ede. Als de 80 kilometer lange route er een
maal ligt, steken ze hun handen uit de mouwen om hem te onder
houden.
De huidige route is een los geheel over bestaande wandel, fiets en 
ruiterpaden. ‘Dat is voor niemand een fijne situatie’, zegt mountain
biker Eric Kuijt. ‘Daarom is het goed dat er een aparte MTBroute 
komt. Ook mag het parcours spannender. Wij houden van smalle, 
slingerende paden met hoogteverschillen, zogenoemde singletracks. 
In het bosrijke gebied van Ede ligt een fantastische kans.’
Bij het uitzetten van de route komt veel kijken. Kwetsbare natuur en 
plekken met cultuurhistorische waarden moeten worden gemeden.  
Er is toestemming nodig van grondeigenaren en de nodige vergun
ningen moeten worden verleend. ‘Maar het is gelukt. Er komen drie 
lussen: één rond Ede, Lunteren en Otterlo.’
De aanleg start naar verwachting medio oktober. ‘Enkele vrijwilligers 
zullen met een schop achter het kraantje aanlopen om de grond van 
de track vlak te maken. De aanleg inclusief de bewegwijzering duurt 
zeker een jaar.’ De vrijwilligers verenigen zich in de community MTB 
ZuidVeluwe. ‘Als er iets moet gebeuren, bijvoorbeeld een omgevallen 
boom verwijderen, plaatsen we een oproep op Facebook en gaan we 
aan de slag.’

Vrouwen, Uit de kunst!

Natuurmonumenten buigt zich over wildbeheer

Natuurmonumenten werkt aan een nieuwe visie voor het beheer van 
herten in het Deelerwoud. Dit gebeurt in samenspraak met be trok ken 
partijen. Dit najaar worden wetenschappers en een maat schappelijke 
klankbordgroep geconsulteerd. Uitgangspunten zijn een meer 
aaneengesloten leefgebied voor herten, voorkomen van schade, 
beheersbaarheid en waar mogelijk inzet van nietdodelijke maatrege
len. Het Deelerwoud en een deel van de Veluwezoom golden de 
laatste vijftien jaar als afschotvrij gebied. Het aantal damherten nam 
sterk toe van circa 50 naar ongeveer 650 dieren. Het aantal 
aanrijdingen verdubbelde en boeren ondervinden vraat schade. 
Natuurmonumenten besloot vorig jaar weer een aantal damherten in 
de randen van het Deelerwoud te gaan afschieten om het aantal niet 
verder te laten groeien. Het stuitte op weerstand en acties. Dit jaar 
worden 198 damherten geschoten. De kern van het gebied blijft 
afschotvrij. Daar wordt niet geschoten op edelherten en wilde 
zwijnen.

Nieuwe wisenten op de Veluwe

Op 6 juli zijn twee wisenten uit 
Polen losgelaten in het wisent
gebied bij Radio Kootwijk: een 
stier van twee jaar en een koe 
van één jaar oud. Al snel sloten 
de nieuwe dieren zich aan bij de 
drie dieren die hier sinds vorig 
jaar leven. De dieren zijn al na 
ander halve week uit het wen
gebied gegaan en kunnen nu het 
gehele gebied van circa 400 
hectare gebruiken. 
Een kleine honderd jaar geleden 
was de wisent, die waarschijnlijk foto Ad Germing 

ook ooit over de Veluwe zwierf, 
uitgestorven in het wild. 
Wereldwijd leven er inmiddels 
weer zesduizend dieren, maar 
meer ruimte is nodig om de 
wisent een toekomst te 
garanderen. 

Jo Koster (18681944), Weggetje in de 
voorjaarszon. Olieverf op doek, 38,2 x27,3 
cm (Particuliere collectie)

Het NoordVeluws Museum zet 
tot 4 maart vrouwelijke kunste
naars centraal, die tussen 1880 
en 1950 op de toen nog onge
repte noordelijke Veluwe schil
derden. Het is een periode waar
in steeds meer vrouwen het 
kunstenaarschap als beroep 
kiezen. Velen volgden een op
leiding aan de academies van 
beeldende kunsten in Den Haag, 
Rotterdam en Amsterdam, waar 
zij veelal in damesklassen les 
kregen. Sommigen gingen in de 
leer bij een kunstenaar of zelfs 
naar Antwerpen of Parijs voor 
hun opleiding. Kitty van der Mijll 
Dekker studeerde af aan het 
Bauhaus in Dessau en vestigde 
daarna haar handweverij De 
Wipstrik in Nunspeet.
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Met een vrolijk gekwetter snoepen drie soorten zwaluwen zich door ijle wolken dansende muggen. Ze maken 

zich klaar voor de grote reis. Het rietland beneden hen kleurt warm in de avondzon. Traag wandel ik daar naar de 

uitgang van het natuurgebied – een laatste poging om mijn bezoek nog wat te rekken. De serene rust bevalt me 

zeer. Terwijl ik bedenk wat ik straks op de camping zal gaan doen, voel ik me begluurd.

 

Vanuit het riet staren twee bruine ogen in een slanke kop me aan: een hinde. Onbeweeglijk staat het dier, alsof 

het is opgezet, op nog geen tien meter van mij vandaan. De jonge dame en ik kijken elkaar een lange minuut in 

de ogen. Dan buigt zij haar kop en hapt een frisgroen blad van de weelderig woekerende akkerwinde. En weer die 

blik. Nu zet ik voorzichtig een stap en spreek haar zachtjes toe. Zij pakt opnieuw een sappig blad, en nog een. Deze 

dame kickt op de windeblaadjes, dat is me wel duidelijk. Met grote efficiëntie volgt haar snuit de lange uitlopers 

en stofzuigt het loof op. Al etend zoekt zij haar weg. Dat valt niet mee, want de windes hangen als lianen tussen 

het manshoge riet. Als zij zich vastloopt in de groene tentakels, gebruikt zij brute kracht om zich te bevrijden. De 

hinde rukt, duwt en springt zich vrij. 

Ze houdt me in de gaten, maar laat zich niet meer afleiden van haar feestdis. Langzaam nadert het 

roodbruinglanzende dier. Nu staat ze op nog geen vijf meter afstand te knabbelen. Natuurlijk ziet, hoort en ruikt ze 

me. Maar dat lijkt haar niet te deren. Mij ook niet.

Plotseling luid geruis aan de andere kant van het pad. De hertenkop naast me schiet omhoog en blijft gefixeerd 

op het lawaai totdat de dader in beeld stapt: een tweede hinde, ouder en ongetwijfeld familie. Ook zij doet zich 

tegoed aan de winde. Vlak voor me steekt ze het pad over, kijkt me kort aan en graast rustig verder. Alsof het de 

normaalste zaak is dat mens en hert zo gemoedelijk met elkaar verkeren. Smikkelend lossen moeder en dochter 

geleidelijk op in het riet. 

Deze verrassende ontmoeting doet me veel meer dan de aanblik van enkele duizenden herten in de verte, eerder 

vandaag. Wat is dat: spanning, schoonheid of toch vooral dat dieren mijn aanwezigheid accepteren?

Ik moet denken aan die periode lang geleden, toen ik als onderzoeker ’s nachts met een elektronische nachtkijker 

herten op de Zuid-Veluwe volgde. Ook toen kwam het regelmatig voor dat ik op zeer korte afstand oog in oog 

kwam te staan met roedels edelherten die me al grazend naderden terwijl ik rustig tegen een den stond. Aan 

niets kon ik zien of merken dat de dieren zich om mijn aanwezigheid bekommerden. Zolang ik maar geen abrupte 

bewegingen maakte, of lawaai. Toen voelde ik voor het eerst die ultieme natuurbeleving, als wilde dieren mij in 

hun natuurlijke leefomgeving dulden.

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

Oog in oog

Hans van den Bos blogt
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Passie Gastheer van  
het Landschap
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‘ We organiseren nu boswandelingen die  
we beter afstemmen met de boswachter’

tekst en foto Annelies Barendrecht

Na de vierdaagse IVNcursus Gastheer van het Landschap  
in Epe zijn alle 25 recreatieondernemers ervan door drongen: 
met hun omgeving hebben ze goud in handen. Met de op ge
dane kennis kunnen ze beter vertellen over hun omgeving en 
gasten wijzen op de mooie plekjes. Hun eigen enthousiasme 
zal afstralen op hun gasten, weten ze nu zeker.

De vierde en tevens laatste cursusdag wordt een buitendag vol 
excursies. Eerder zijn de recreatieondernemers drie dagen onder
gedompeld in de theoretische achtergronden van hun omgeving.  
Ze leerden over de ontstaansgeschiedenis en de cultuurhistorie van 
Epe in het bijzonder en de Veluwe in het algemeen, discussieerden 
over de recreatieve mogelijkheden en werden bijgeschoold in de 
typische flora en fauna. Ook de kansen en bedreigingen werden 
onder de loep genomen.
Maar vandaag gaan ze dan eindelijk naar buiten om het geleerde 
met eigen ogen te zien en te ervaren. Drie educatieve wandelingen 
staan op het programma. ’s Morgens nemen Fokko Andringa van 
Geldersch Landschap & Kasteelen en Adrie Hottinga van de Beken
stichting de cursisten mee op pad. ’s Middags pakt wildgids Jan 
Niebeek het stokje over. Wild is een belangrijk thema in deze 
cursus. De gemeente heeft onlangs het nieuwe toeristische profiel 
gelanceerd: ‘100% wildgarantie op de Veluwe’. Zouden de cursisten 
zelf vanmiddag wild gaan zien? Ze zijn benieuwd. Het gezelschap 
vertrekt in een oldtimer bus richting Koninklijke Houtvesterij Het 
Loo. De stemming zit er goed in. Bij elke drempel wordt het 
gezelschap onder veel gelach gelanceerd. 

Samenwerken
Wildgids Nieboer wacht hen op. ‘Die 100% wildgarantie, waarmee 
de gemeente schermt, heb je natuurlijk niet’, waarschuwt hij, ‘maar 
meestal is het hier in de houtvesterij toch wel raak.’ Als je maar 
heel stil bent. Van stilte is in deze groep geen sprake. De deel
nemers hebben elkaar in de drie voorafgaande cursusdagen goed 
leren kennen en onderzoeken allerlei samenwerkingsverbanden. 
Gespreksstof te over. Zo stopt Trijnie Bronsink uit Oenen tegen
woordig aardbeien uit haar aardbeientuin in picknickmanden die 
horecaondernemers aan gasten meegeven. Zij op hun beurt wijzen 
gasten de weg naar haar aardbeientuin. Ook Hans Buers van B&B 
De Hooge Woeste heeft zijn netwerk kunnen uitbreiden. Hierdoor 
kan hij gerichter doorverwijzen naar collega’s én zijn gasten beter 
voorlichten over de mogelijkheden in de buurt. Hij constateert dat 
hij op een andere manier is gaan kijken naar het landschap waarin 
hij woont en werkt.

Gestreepte biggetjes
Gids Niebeek stapt stevig door, de groep volgt in groepjes, ener
zijds speurend naar wild, anderzijds zoekend naar een verbintenis 
met een medecursist. Op zo’n vijftig meter afstand, genoeg ver
wijderd om zich niet bedreigd te voelen, staat plots een groot wild 
zwijn met een stoet gestreepte kleintjes. Een vertederend beeld 
dat de groep bij de les brengt: de natuur waarmee zij als onder
nemers hun gasten in aanraking kunnen brengen. De gids spoort 
de groep aan de toeristen het bos in te sturen, vooral ’s morgens
vroeg en als het schemert. Met name in september, als de herten 
burlen, biedt de Veluwe een indrukwekkend schouwspel.

Verbindende factor
Dat juist het IVN, instituut voor natuureducatie, activiteiten en 
cursussen voor jong en oud, het voortouw heeft genomen in het 
organiseren van deze cursus voor de recreatie en toerismebranche 
ligt voor de hand, vindt Stefanie Janssen van het IVN. ‘Wij zijn de 
verbindende factor. Het IVN spreekt zowel de taal van beleids
makers, vrijwilligers, terreinbeheerders en ecologen als inwoners 
en ondernemers.’ Dat de cursus werkt, is duidelijk. Inmiddels 
hebben bijna 2500 ondernemers het certificaat IVN Gastheer van 
het Landschap ontvangen. Landelijk dan. In deze omgeving waren 
eerder al cursussen in Hattem, Heerde en Bronckhorst. En nu dus 
ook in Epe. De Gelderse gemeenten Apeldoorn, Lingewaard en 
Berkelland volgen dit najaar.
De cursisten zijn afkomstig uit zeer uiteenlopende toeristische 
hoeken: van horeca, recreatieterreinen, fietsenverhuur, VVV tot 
biologische tuinderijen. Hun gezamenlijke doel is toeristen trekken 
en hen enthousiast maken, over Epe in dit geval. Aartje Bos van 
Hotel de Witte Berken ervaart nu al dat de cursus zijn vruchten 
afwerpt. ‘Ik heb veel geleerd over beken en sprengen. En een 
concreet uitvloeisel van de cursus is dat we nu boswandelingen 
organiseren die we beter afstemmen met de boswachter.’

Certificaat
Aan het eind van de dag is het tijd voor het officiële moment. 
Wethouder Robert Scholten van Epe komt langs om de certificaten 
uit te reiken aan de cursisten. Daarmee mogen ze zich vanaf 
vandaag Gastheer van het Landschap noemen. De twee cursus
leiders Stefanie Kool en Koen van Loon zijn tevreden. ‘Juist mensen 
in de toeristenbranche kunnen gasten die de Veluwe bezoeken 
doordringen van de schoonheid van het landschap én de kwets
baarheid van de natuur. In Nederland staan natuur en bevolkings
dichtheid op gespannen voet’, benadrukt Kool. ‘Dat betekent dat  
we ons bewust moeten zijn van dat spanningsveld.’
Helemaal klaar zijn de cursisten na vandaag niet. Begin november 
volgt een terugkomdag. Dan zullen de eerste ervaringen als 
Gastheer van het Landschap worden gedeeld en nieuwe 
gezamenlijke arrangementen worden afgetast. 

De IVNcursus Gastheer van het Landschap voor Epe is tot stand 
gekomen in samenwerking met een groot aantal partijen, waar
onder provincie Gelderland, gemeente Epe, Toeristisch Platform 
Epe, IVN Apeldoorn, Geldersch Landschap & Kasteelen, Beken
stichting (Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken) 
en VisitVeluwe. Het doel is recreatieondernemers te onderrichten 
over de bijzondere natuur en culturele waarden van hun gebied. 
Meer informatie www.ivn.nl/gastheervanhetlandschap.
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Hoe ziet de Veluwe er aan de grenzen uit? Landschapshistoricus Gerrit Breman maakt 

een fietsronde langs de grenzen, op zoek naar wat het landschap te vertellen heeft. 

Deze zomer verkende hij het landschap aan de noordoostelijke flank van de Veluwe.

tekst en foto’s Gerrit Breman

De Gelderse Gracht

De Gelderse Gracht en de Zwarte Weg met de grens tussen 

de Veluwe en Overijssel.
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Met de wind en de regen in de rug naar het 
noorden. Tot aan Elburg wemelt het van de 
kleine beekjes. Het Veluwemassief moet zijn 
water kwijt. Ten noorden van Elburg wordt de 
naamgeving in de topografie ook steeds noor
delijker. Voorbij het Noordermerkkanaal komt 
de dijk uit bij het plaatsje Noordeinde. Gek 
genoeg kun je nog een klein eindje verder naar 
het noordelijkste puntje van de Veluwe. Het 
eerste weggetje in noordwestelijke richting voert 
naar Geldersche Sluis. Hier waterde de Polder 
Oosterwolde via het Nieuwe Kanaal en de 
Gelderse Gracht af op de voormalige Zuiderzee.
Op de grens van Gelderland en Overijssel

Het gemaal dat daar stond is omgevormd tot 
een woonhuis, maar de sluis is er nog. Met een 
klein bochtje langs de boerderij ‘t Noorden en 
dan weer terug naar Noordeinde. De bewoner 
van de boerderij is overgegaan op het verhuren 
van kano’s en recreatieruimtes. Geen gek idee 
in dit waterland. De Gelderse Gracht ligt precies 
op de grens van Gelderland en Overijssel. Aan 
de overzijde ligt het Kamperveen. Helemaal 
langs de grens fietsen gaat niet, maar met enig 
kunst en vliegwerk kun je toch via de Leidijk 
– in het Kamperveen – weer op de dijk langs de 
Gelderse Gracht uit komen. De gemeente 
Oldebroek lijkt bezig van de polder een vogel

Zicht op het gemaal vanaf de Zeedijk.

gebied te maken. De hardgroene zode van raai
gras aan de Overijsselse kant doet pijn aan het 
oog. 

Terpen ofwel belten
De oudere boerderijen liggen op kleine terpen, 
die hier wel belten genoemd worden. Ze steken 
maar een paar meter uit boven de pikzwarte 
veengrond. De polder heeft hier een geschiede
nis van overstromingen. 
En het grenswater, Gelderse Gracht? Dat is een 
kanaal van een meter of wat breed en zes 
kilometer lang van het noordeinde naar het 
zuideinde. Er wordt gevist, maar ik heb niet 

Kaart van Marten Beijerink. Een grensconflict in kaart gebracht.
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gezien dat er wat gevangen wordt, misschien 
bisamratten. Boerderijen en boerderijtjes, die 
hier naar het lijkt, gewoon door buitenmensen 
bewoond worden en niet door mensen van 
buiten.
Een ongecompliceerd en vredig gebied zou je 
zeggen. Maar dat is schijn. Grensgebieden zijn 
nooit zonder complicaties en dat is dit grens
gebied ook niet. De plaats waar het grenswater 
tussen Oldebroek en Kampen werd gegraven is 
niet door toeval bepaald. Het Oldebroekse veen 
was van heel andere kwaliteit dan het Kamper
veen. Aan de Overijsselse kant was het veen
pakket veel dikker. Dat kon dan veel meer 
inklinken en daardoor kwam het Kamperveen 
ook bij ontwatering veel lager te liggen. De 
Gelderse Gracht zelf ligt boven het maaiveld en 
werd aan weerszijden van kaden voorzien om te 
voorkomen dat het water het Kamperveen in 
zou stromen.

Een beltje jurisprudentie
De Gelderse Gracht komt uit op de Zwarte Weg. 
Die zal wel zo heten als verwijzing naar de 
zwarte veengrond waar de weg doorheen loopt. 
Bij de Zwarte Weg buigt de grens tussen de 
Veluwe en Overijssel af naar het noordwesten. 
De Zwarte Weg is precies de grens. En in het 
bewaken van zo’n grens moet je heel precies 
zijn. Maar zo’n weg heeft een bepaalde breedte. 
Waar ligt die grens dan precies? 
Aan het eind van de achttiende eeuw bleek dat 
de eigenaar van Wittenstein het niet eens was 
met de bouw van een schuurtje op de wang,  
de berm, van de weg aan de Gelderse kant. Hij 
had dat schuurtje zonder meer laten afbreken. 
Dat kan natuurlijk niet zomaar. Een gewoon 
menings  verschil tussen personen zou je 

de waarheid. Vanaf de weg is het gebouw te 
herkennen aan het torentje dat net boven de 
huizen uitsteekt. Het vormt een geheel met het 
woonhuis, waar de koster woont. Elke zondag 
worden er nog twee kerkdiensten gehouden.  
De kleine kerk kan dan wel twintig mensen (!) 
een plek bieden. Het is, zoals vrijwel alle kerken 
en kerkjes in dit gedeelte van de Veluwe, een 
protestantse kerk. Ze zijn allemaal een beetje 
anders en hebben allemaal hun eigen waarheid. 
Allemaal draadjes in de bijna onontwarbare 
knoop van kerksplitsingen. Verschillen in 
geloofs opvattingen worden in minder dan geen 
tijd een disput de principe ad principem en dat 
leidt, zoals bekend, tot diep graafwerk en 
scheidingen. Elke poging, die na verloop van tijd 
gedaan wordt om die scheidingen weer onge
daan te maken door een fusie, lijkt een nieuwe 
scheiding te genereren. 
De mensen op de NoordVeluwe kunnen dat 
haarfijn uitleggen. Hier kun je, als je door
vraagt, alles te weten komen over dat moeras 
van conflicten, maar misschien wil je dat niet 
eens weten. Misschien gaat het graven naar de 
waarheid zo lang door tot ieder zijn eigen belt 
met zijn eigen kerk heeft.
In dit moerassige grensgebied worden de lijnen 
scherp getrokken.
En nu weer verder, naar de IJssel.

zeggen. Maar zo werkte het in 1774 op de 
NoordVeluwe niet. Het conflict werd in minder 
dan geen tijd disput de principe ad principem, 
een principe kwestie. Het ging om de diepere 
waarheid. Die moest aan het licht komen. 
Getuigen moesten worden gehoord. Inspecteurs 
kwamen langs. Juristen gingen tot het jaar 1425 
terug, toen door hertog Reinout de rechten voor 
het aanleggen van de weg zouden zijn verleend.  
Ze zouden die brief van de hertog wel eens 
willen zien. Dat was nog niet zo eenvoudig, want 
de hertog was al in 1423 overleden. Zo groeven 
alle betrokkenen zich in met als resultaat een 
bergje papier over het vlakke land van Olde
broek van ongeveer 5 centimeter. Op dat 
‘beltje’ ligt ook de fraaie kaart van kaarten
maker Marten Beijerinck. Daar staat alles op 
wat je van het conflict moet weten, maar 
misschien niet eens wilt weten.

Biblebelt
Er speelt in deze streek nog een ander conflict. 
Het noorden van de Veluwe hoort bij de Bible
belt. Voor nietingewijden zijn de religieuze, 
vaak rivaliserende stromingen van de Noord
Veluwe misschien een marginaal verschijnsel. 
Voor buitenstaanders lijkt het even opgeklopt 
als het grensconflict rondom de Zwarte Weg. 
Maar het is ook een principekwestie die over de 
waarheid gaat; er wordt zelfs van De Waarheid 
gesproken. Laten we niet denken dat het alleen 
maar een obscuur hoekje is van de oude 
Veluwe. Deze belt hoort ook bij de nieuwe 
Veluwe, al realiseren we ons dat niet altijd.
In Noordeinde blijf ik in dit soort overpeinzingen 
staan bij een heel aardig waterstaatskerkje uit 
1845. Misschien is het ook wel een van de 
symbolen van de religieuze verdeeldheid over 

De Gelderse Gracht in noordelijke richting bij de Zwarte Weg.

Boven: De Gelderse Gracht naar het noorden. Voor 

fietsers hier en daar een dingetje.

Onder: De Zwarte Weg, grens van de Veluwe met 

Overijssel.
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Boeken

Hoogwatergeul voor de 
IJssel – Het nieuwe 
landschap van Veessen en 
Wapenveld
Mark Hendriks en  
Ria Dubbeldam,  
Uitgeverij Blauwdruk,  
ISBN 9789492474032, € 24,90 

Toegegeven, de nieuwe hoog
water geul tussen Veessen en 
Wapenveld ligt op het uiterste 
randje van de Veluwe. Maar aanleg 
van de geul gaf in het gebied 
zoveel commotie, dat het boek niet 
onbesproken kan blijven. 
Bladerend door het boek zie je hoe 
het landschap ingrijpend is veran
derd en het een nieuwe laag in de 
geschiedenis heeft gekregen. 
Prachtig zijn de foto’s op groot 
formaat van het landschap en de 
bewoners op maaiveldniveau. Een 
goed beeld van hoe het landschap 
de laatste jaren transformeerde, 
geven de luchtfoto’s. Een leuke 
verrassing: enkele fotopagina’s zijn 
ook nog eens uitklapbaar. 
De aanleg van de hoogwatergeul 
was een van de grootste en meest 
spraakmakende ingrepen van het 
Ruimte voor de Rivierprogramma 
dat ons land veiliger moet maken 
tegen extreem hoog water. Het 
gebied ging ingrijpend op de 
schop. Dat ging zeker niet zonder 
slag of stoot. Was het allemaal wel 
zo nodig? Had het niet anders 
gekund? Bestuurders, ontwerpers, 
uitvoerders, bewoners en boeren 
praten open over hun ervaringen 
en inzichten. 

De staat van de Nederlandse 
natuurbescherming – Naar 
een nieuw maatschappelijk 
contract tussen overheid, 
burger en natuurbescherming
Tom Bade, KNNV Uitgeverij, 
ISBN 9789050116329, € 12,95

De overheid trekt zich steeds meer 
terug als hoeder van natuur en 
landschap. Natuurbescherming is 
daarmee steeds meer een zaak 
van natuurbeschermings organi
saties. Dat is opmerkelijk, want het 
waren halverwege de 19de eeuw 
juist de nationale overheden die de 
eerste nationale parken aanwezen. 
De natuurbeschermings organisa
ties ontstonden pas decennia later.
Nu staan zij er steeds meer alleen 
voor. Daartoe zijn ze onvoldoende 
uitgerust, zo betoogt Tom Bade in 
dit essay. Dat verklaart waarom de 
bescherming van natuur en land
schap sterk te wensen overlaat. 
We hebben de overheid hard nodig 
om de kaders te scheppen.
Maar daarvoor is wel een nieuwe 
aanpak nodig. Waar we naartoe 
moeten, aldus Bade, is een nieuw 
maatschappelijk contract tussen 
overheid, natuurbeschermings
organisaties en burgers. Een 
contract dat de verschillende 
agenda’s met elkaar verbindt. Een 
lastige opgave, maar uiteindelijk 
zullen alle partijen er voordeel van 
hebben.

De buurjongen
Jan Siebelink, De Bezige Bij,  
ISBN 9789023468301, € 19,99

‘Het was een warme septemberdag in 
1950. […] De jongens kwamen bij de 
rand van het dorp, waar de heuvels 
begonnen, passeerden, steeds steiler 
omhoog fietsend, de kruising Emma
piramidewegKluizenaarsweg, 
kwamen bij een verlaten, dichtgetim
mer de uitspanning. Op een verbleek
te oranje affiche was nog te lezen: 
Neêrland zal herrijzen.’
Hier is ie dan: het boek dat Jan 
Siebelink aankondigt in een brief aan 
John Jansen van Galen (pagina 16). 
Na Knielen op een bed violen en 
Margje situeert Siebelink ook deze 
roman in Velp: het dorp waar zijn 
vader een kwekerij had en waar hij 
vriendschap sloot met Jansen van 
Galen. 
In dit boek draait het om Henk 
Wielheesen, de buurjongen van de 
kwekersfamilie Sievez uit Knielen op 
een bed violen en Margje. Henk 
verliest zijn moeder, maar de buren 
ontfermen zich over hem. In en om 
de kassen groeit hij op. Siebelink 
geeft een beeld van een heel leven 
en een bijzondere vriendschap. Nu 
het boek snel gaan lezen. ‘Met de 
fiets aan de hand volgden ze een 
kronkelig bospad, hoorden gedempt 
door het dichte onderhout de echo’s 
van motoren […].’

Levensbeschrijving van 
Johan Herman Memelink 
(18811965) – Rentmeester 
van de familie KröllerMüller
J.H. Memelink, Historische 
Berichten Ede  
ISBN 9789079623303, € 14,50 
of als eBook € 3,95

Al vaak werd er uit de onge
publiceerde levensbeschrijving 
van haar grootvader Johan 
Herman Memelink geciteerd, de 
eerste rentmeester van de Hoge 
Veluwe. Ondanks dat de familie 
het boek niet openbaar wilde 
maken, circuleerden er kopieën 
van. Daar was kleindochter 
Margje Memelink mede debet 
aan. Ze vond het tijd worden om 
voor iedereen het verhaal 
beschik baar te stellen. Dit lukte 
met medewerking van de 
gemeente Ede.
Memelink was geen roman
schrijver, maar voor (amateur)
historici bevat het document 
boeiende achtergronden. 
Memelink beschrijft de landbouw 
uit zijn tijd en hoe hij aarzelde om 
zijn veilige baan bij de Heide
maat schappij op te zeggen. Maar 
hij liet zich overhalen door Helene 
KröllerMüller. Die beslissing heeft 
zijn leven bepaald en ook de 
geschiedenis van de Hoge Veluwe. 
Zijn uitspraak ‘Een krachtige wil is 
vaak nog meer waard dan een 
knappe kop’ typeerde hem als 
een man van zijn tijd, met geloof 
in de opbouw en vooruitgang door 
wilskracht en daadkracht. 
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