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NATUUR, KUNST EN
CULTUUR

Geurt Besselink gaat verder
dan mooie fotografie

Expedition Nature: kunstenaars
trekken natuur in om die te ervaren

Rolstoelroutes graag
langer en spannender

Zwerfafvalbrigades maken
de Veluwe schoon

Creatief rekenen
Steun ons!
Word vriend
van het
Renkums
Beekdal

Gevormd tijdens de laatste ijstijden aan de rand van de Veluwe
is het Renkums Beekdal zowel landschappelijk als voor natuur
en cultuur bijzonder. Het vormt een belangrijke ecologische
verbinding tussen de Veluwe en de Rijn. Dank zij de beken is het
al sinds de prehistorie bewoond met als stille getuigen honderden grafheuvels. Vanaf de middeleeuwen is de waterkracht van
de sprengenbeken gebruikt voor het aandrijven van wel negen
watermolens. De afwisseling van het beekdal met de omringende
bossen maakt dit gebied tot een waar paradijs voor wandelaars.
Het informatiecentrum Renkums Beekdal vormt het hart van
de activiteiten van de Stichting Renkums Beekdal. Het biedt
een startpunt voor ontdekkingsreizen in en om het beekdal met
kabouterpaden voor kinderen, klompenpaden of begeleide excursies voor volwassenen. Regelmatig zijn er bijzondere activiteiten
voor volwassenen en kinderen.
Het informatiecentrum wordt geheel gerund door enthousiaste
vrijwilligers. Het is tevens de uitvalsbasis voor nog vele andere
vrijwilligers in het Renkums Beekdal die mede zorg dragen voor
het onderhoud van de beken, de klompenpaden of de grafheuvels. De stichting wil burgerinitiatieven in het gebied aanmoedigen en faciliteren en is daarmee een plek voor inspiratie en
vernieuwing.
Nieuwe Keijenbergseweg 170 | 6871 VZ Renkum | T 0317-318183
info@renkumsbeekdal.nl | www.renkumsbeekdal.nl

In de herfsteditie van Nieuwe Veluwe
benoemden we laagvliegende toestellen van
Airport Lelystad als nieuwe bedreiging voor
de rust op de Veluwe. De afgelopen maanden
kwam er een andere bedreiging bij. De
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
berust volgens het RIVM en Vrije Universiteit
op ondeugdelijke prognoses. Boeren stoten in
werkelijkheid veel meer ammoniak uit dan
het rekenmodel berekent. En dat pakt nega
tief uit voor bijvoorbeeld heide, oude eiken
bossen en jonge mezen, om maar een paar
zaken te noemen. De berekeningen laten
zelfs een daling van de ammoniakuitstoot
zien, waardoor agrarische bedrijven van de
overheid mogen groeien. In werkelijkheid
waren vorig jaar de concentraties ammoniak
in natuurgebieden de hoogste sinds 2005!
Het is een ‘mallotig systeem’, vindt oudonderzoeker Han van Dobben. Uitgekookt
lijkt beter op zijn plaats. Waar doet dit aan
denken? Een zekere parallel met Schiphol en

Airport Lelystad komt in me op. Wordt de
geluidshinder van vliegveld Schiphol ook niet
aan de hand van modellen berekend in plaats
van echte metingen, wat gunstig uitpakt voor
het vliegveld en leidt tot onterechte uitbrei
dingen? Speelt iets dergelijks ook niet bij
Airport Lelystad? Toegegeven, daar valt nog
niks te meten, zolang er geen vliegtuigen
opstijgen en landen. Hier zijn we aangewezen
op modelberekeningen. Maar die moeten
natuurlijk wel kloppen. Actiecomité Hoog
overijssel ontdekte echter grove fouten, waar
door het op papier stiller is dan het straks in
werkelijkheid zal zijn. Gelukkig is het ministe
rie opnieuw aan het rekenen geslagen.
Hopelijk wordt de PAS ook zodanig aan
gepakt, dat straks echte meetgegevens van
ammoniakuitstoot de basis vormen voor al
dan niet uitbreiden. Want let wel, continue
vermesting en verzuring hebben een desas
treus effect op met name arme bodems,
zoals die er veel zijn op de Veluwe.

Het verdwijnen van
bijvoorbeeld de
grote bosmier op
de Veluwe is daar
mogelijk een gevolg
van, zegt professor
Henk Siepel.
Hij en andere
wetenschappers
kwamen onlangs
vooral in het nieuws
door de verontrus
tende afname van insecten. In deze editie
doet Siepel het onderzoek uit de doeken.
Bij de insectensterfte ligt de mogelijke
oorzaak in intensivering van de landbouw en
het gebruik van insecticiden, niet zozeer
ammoniak. Het zijn twee verschillende feno
menen. Feit is wel dat in beide situaties de
gangbare landbouw de boosdoener is.
Ria Dubbeldam, hoofdredactie

Nieuwe Veluwe activiteiten
Het Veluwefonds investeert
in een duurzame Veluwe

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

zondag 27 mei, 14:00 uur

adviseur Cultuur Gabrielle de Nijs
Bik, tevens auteur van Nieuwe
Veluwe, neemt u mee in een circa
1,5 uur durende rondleiding langs
de kunstwerken in het nieuwe
interieur van het gerestaureerde
én uitgebreide provinciehuis.

Verborgen arboretum
van Bruggelen
Het arboretum van landgoed
Bruggelen is een goed bewaard
geheim. Lees het verhaal van
Marijke van Mansfelt op pagina 22.

woensdag 24 januari, 16:00 uur

Kunst in
Het Gelders Huis
Het Veluwefonds wil dat iedereen er nog lang kan
wonen, werken en genieten. Het fonds zet zich dan ook
in voor een duurzame ontwikkeling van de Veluwe.
Door initiatieven en economische bedrijvigheid 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.

Wegens succes herhaalt Nieuwe
Veluwe de excursie over de
kunstcollectie in het Gelders
provinciehuis. Programma-

locatie: Gelders Huis, Markt 11,
Arnhem, max. 20 deelnemers.
Aan deze excursie zijn geen kosten
verbonden. Opgave: 0317-425880
of redactie@nieuweveluwe.nl.

zondag 10 februari
koffie 9:45, vertrek 10:00 uur

Veluwse verhalen
en sagen

In de ochtend wanneer de lucht
nog bezwangerd is van de Veluw
se mystiek neemt verteller Marti
Jansen u in een wandeling van
circa 2,5 uur mee langs oude
plekken: een ijzertijdboerderij

met Celtic fields, het Wekeromse
zand, de oude grind- en zand
afgraving en de Zeven Kolken,
waar zich een geheim afspeelde.
Onderweg vertelt hij verhalen en
sagen.
Lees meer op pagina 46.

locatie: in de bocht van de
Engelanderholt, parkeerplaats
GL&K, 7361 CZ Beekbergen.
start: 14.00 uur. Duur circa 1,5 uur
kosten: € 7,50, donateurs
Geldersch Landschap & Kasteelen
€ 2,50, reserveren via www.glk.nl.

start: parkeerplaats ijzertijd
boerderij, hoek HammerdijkVijfsprongweg, Lunteren,
fietsknooppunt 76.
Max. 15 deelnemers, kosten: € 7,95
Opgave: redactie@nieuweveluwe.nl
of 0317-425880.
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Alle exposanten van Expedition Nature trekken er met
regelmaat op uit om de natuur aan den lijve te ervaren / 6
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Tien winnaars Veluwe Prijsvraag

Nieuwe Veluwe is voor alle mensen die houden van
de Veluwe en meer willen weten over het gebied:
natuur, landschap, cultuur(historie) en kunst.
Uitgave
GAW ontwerp+communicatie

Boswandeling met Bea Schouten
Kan een hoge biodiversiteit in balans zijn met modern
toerisme? Gedeputeerde Bea Schouten geeft haar visie tijdens
een regenachtige wandeling / 18
Verborgen arboretum Bruggelen
Je waant je in het boek De geheime tuin van Frances Burnett:
een wirwar van bomen en er is geen padenstructuur / 22

Over zweefvliegen en vogels
Door te zweefvliegen leer je over het vliegen van vogels. Tot de
verbazing van Frits Bink kunnen vogels ook het zweefvliegen
benutten / 44

Adres
Generaal Foulkesweg 72
6703 BW Wageningen
t 0317 425880
e uitgever@nieuweveluwe.nl
Redactie
Ria Dubbeldam (GAW), redactie@nieuweveluwe.nl
Wim Huijser
Cecile van Wezel (GAW)
Hans van den Bos
Gerrit Breman
Hans Dijkstra (GAW)
Tamara van Tricht, Tineke Brascamp (correctoren)
Klankbordgroep
Leden zitten op persoonlijke titel in het klankbord.
Annelies Barendrecht (publicist), Thijs Belgers
(Gelderse Natuur en Milieufederatie), Ad Germing
(natuurkenner, fotograaf), Michiel Hegener
(publicist, cartograaf), Arne Heineman (Natuurmo
numenten), Patrick Jansen (voorzitter), Frits Storm
(IVN), Dirk van Uitert (Vrienden van de Veluwe),
Gert van Veldhuizen (Vogelbeschermingswacht
Noord-Veluwe), Arjan Vriend (Landschapsbeheer
Gelderland), Marc Wingens (Gelders Erfgoed),
Rob Wolfs (WolfsWandelplan), Jan van IJzendoorn
(beeldend kunstenaar)

Vorig jaar is de Veluwe uitgeroepen tot één van de mooiste natuur
gebieden van Nederland. De regio won daarmee van het Rijk 300.000
euro om de Veluwe nog aantrekkelijker te maken. De provincie
Gelderland en de VeluweAlliantie schreven hiervoor een prijsvraag
uit. Dit leverde ruim driehonderd inzendingen uit het hele land op.
De jury maakte 6 december de winnende ideeën bekend. De winnaars
krijgen 1000 euro en aanvullend steun hun plan uit te werken.
Daarvoor is in totaal 300.000 euro beschikbaar.
Veel winnaars zetten in op recreatie en toerisme: een audiotour,
app’s, een tijdelijk kantoor in de Veluwse natuur, et cetera. Enkele
winnaars stellen versterking van natuur en natuureducatie voorop.
Het idee van het Veluwefonds: in Veluwse restaurants dragen gasten
door het bestellen van Veluws drinkwater bij aan het natuurbeheer op
de Veluwe. Het beste idee leverde het IVN: een Veluwse bucket list
van vijftig dingen die kinderen voor hun twaalfde op de Veluwe
moeten doen. Bijvoorbeeld slapen in de open lucht, sterren kijken,
wild spotten en heide ruiken.

Vormgeving
Cecile van Wezel (GAW)
Druk
Drukkerij Modern b.v., Bennekom
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Bart van der Leck, Compositie 1916 no. 4. foto Kröller-Müller Museum

De mecenas en de ‘verversbaas’
Het Kröller-Müller Museum is met werken van Piet Mondriaan, Theo
van Doesburg, Bart van der Leck en Gerrit Rietveld een schatkamer
van De Stijl. Helene Kröller-Müller legde hiervoor de basis. Met Van
der Leck sloot zij voor meerdere jaren een overeenkomst die haar
recht gaf op eerste koop van zijn werk. In het kader van honderd jaar
De Stijl toont het museum tot en met 2 april Van der Lecks werk in
de tentoonstelling De mecenas en de ‘verversbaas’.
Tussen 1912 en 1918 krijgt Van der Leck een toelage van Helene
Kröller-Müller en in 1914 treedt hij in dienst van de firma Wm H.
Müller & Co, waar Anton Kröller directeur is. Van der Leck maakt voor
het hoofdkantoor van de firma een glas-in-loodraam, affiches voor de
Batavierlijn en kleurontwerpen voor interieurs van de woonhuizen,
waaronder het jachthuis Sint Hubertus in Het Nationale Park De Hoge
Veluwe. De tentoonstelling laat zien hoe zijn oeuvre zich ontwikkelt,
gestuurd door de moeizame maar ook spannende houding met zijn
beschermvrouw en de artistieke uitwisseling en discussie met zijn
De Stijlcollega’s.
Meer lezen over Bart van der Leck? Roelof Siegers maakte het boekje
In de stijl van – Bart van der Leck in het Jachthuis Sint Hubertus,
€ 15,- incl. verzendkosten te bestellen bij streekhistoricus Ron
Reitsma, reitsma@euronet.nl.

TOP 15 Bomen van Gelderland
Iedere maand maakt de Bomen
stichting de Top 10 van de oud
ste, mooiste en meest bijzondere
bomen van een provincie bekend.
Daarmee vraagt de stichting aan
dacht voor de bijzondere plaats
van bomen in de natuur en cul
tuur. In november was de beurt
aan Gelderland. De provincie
heeft zoveel bijzondere bomen
(de oudste, dikste, hoogste) dat
bij uitzondering een provinciale
Top 15 is gepresenteerd. In de
bomentop 15 staan diverse
bomen van de Zuid- en Oost-

Veluwe: de Poortwachters van
park Gulden Bodem, Arnhem
(1650-1700), de Dikke Boom
van Verwolde (1550-1600), de
Wodanseiken langs de Wolfhe
zerbeek (1550-1700), de acacia
van kasteel Doorwerth (1678), de
mammoetbomen van landgoed
Rhederoord (1868), De Eik aan
de Dalweg, Arnhem (1700-1750),
de berceau ofwel loofgang
Groene Bedstee op landgoed
Mariëndaal (1865).
Lees hun bijzondere verhalen
op www.bomenstichting.nl.

De Poortwachters in het park Gulden Bodem in Arnhem.
foto Wim Brinkerink
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Karin Bos exposeert in CODA
Museum in Apeldoorn te midden
van twintig andere kunstenaars.
Die heeft zij zelf als gastcurator
mogen uitzoeken. Ze koos voor
mensen waarmee ze zich verwant
voelt. Zo’n kans om werk in de
context van dat van tijdgenoten te
kunnen plaatsen en beschouwen is
buitengewoon. Het geeft haar een
bredere kijk op haar positie en de
grotere ontwikkelingen in de kunst.
Waarom gebeurt het niet vaker bij

Karin Bos, Red army 2, 2016.

solotentoonstellingen?

Expedition Nature
tekst Ans van Berkum, foto’s Hans Dijkstra/gaw.nl

De tentoonstelling heet Expedition Nature, want
alle exposanten trekken er met regelmaat op
uit om de natuur aan den lijve te ervaren. Hun
beleven en onderzoeken, vaak vastgelegd in
snelle schetsen, foto’s of film, vormen het
bronmateriaal. Ze kunnen dat ook rustig met
elkaar uitwisselen, omdat elk tot heel andere
ingrepen en antwoorden komt, zoals de
expositie laat zien.

Patrick Bergsma, Gondel, 2014.

6

NIEUWE VELUWE 4/17

Wijd open
In het atelier van Bos in Amsterdam valt
allereerst een grote aquarel met drie naakte
pubers tussen reusachtige cactussen op. Je
huivert bij de gedachte aan de scherpe stekels

tegen hun kwetsbare huid. Tegelijkertijd zijn de
meisjes onafhankelijk en waakzaam geportret
teerd. Ze staan rechtop en kijken uit naar iets
dat komen gaat. Zijn het misschien bepaalde
‘anderen’, bij wie straks de stekels in hun tere
vlees zullen dringen? Ik bedenk het al kijkend.
Zo’n fantasie, naar aanleiding van het werk,
blijkt precies de bedoeling. Bos stoffeert haar
landschappen met figuren, dieren, optrekjes en
caravans op verlaten plekken, die je prikkelen
om vragen te stellen. Waarom doemt tussen die
stammen die door zijn wielen gezakte caravan
op? Staan aan de voet van een streng opstij
gende rotswand meisjes in rode jurkjes met pijl
en boog op een speelgoedbeer te schieten?
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Karin Bos, No Pasaran 2, 2009.

werken? Welke scene, uit welk verhaal, is
afgebeeld? Wat is er gebeurd en wat gaat er
nog plaatsvinden? Bij de gegevens die Bos
aanreikt, is het niet vreemd dat de fantasie van
de kijker op hol slaat. Ze heeft bewust de meest
natuurgetrouwe impressies van landschappen
waar ze reisde met onverklaarbare enscene
ringen gemengd. Door deze speciale mix van
Dichtung und Wahrheit gaan de ogen van de
kijker in elk geval wijd open staan.

‘Lieflijke scènes die
een heftig dromen
suggereren’

8
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Waarom balanceert in een ander werk een heel
groepje van dergelijke meisjes op ruwe stenen
tussen stulpende steenmassa’s, en dat nog wel
in balletposes? Ver in de bergen ontwaar je nog
wat stipjes rood. Zijn ze al zover vooruitgegaan?
In een ander schilderij nadert een ree een
poeltje, maar zijn poten lijken weg te zakken in
de drassige oever. Aan de andere kant van het
water zit een onnozel konijn in het niets te
staren. Gaat hij nog wat doen? In een stenig
landschap staan verklede kinderen in bevroren
poses. In weer een ander schilderij lijkt een
meisje met een poppenwagen door een
opkomende roze nevel te worden verzwolgen.
In de verte heeft een heel dorpje ook al dat lot
ondergaan. Wat speelt zich allemaal af in deze

De mens
‘Eigenlijk is niet het landschap mijn onderwerp,
maar de mens’, zegt Karin Bos. ‘Groepsdynamiek
intrigeert me. Mensen in uniformen zoals pad
vinders, majorettes en balletmeisjes. Daarnaast
houd ik me bezig met machtsverhoudingen.
Wat gebeurt er tussen mensen? Wat gebeurt
er in die groepen? Verbroedering? Uitstoting?’
Het schilderij Boyscouts is tekenend voor haar
aanpak. Vijf jochies lijken aangetreden om
ergens verantwoording over af te leggen.
Ze zijn geportretteerd tegen een onheilspellend
rode achtergrond. Twee links, twee rechts, en
een jongen met bril en ooglap eenzaam in het
midden.
Dat ze zich van elkaar afkeren is duidelijk, maar
waarom? En waarom die dwarrelende pump
onder in het beeld? Is dat misschien het spoor
van een misdaad waartoe de jongens zich ver
houden? Waarom zijn de benen van de middel
ste scout bij de knieën afgesneden? Waarom
heeft één jongetje alleen een arm, en is de rest
weggelaten? Suggestie, suspense. We krijgen
alleen een vage outline van een verhaal,
geladen met schuld en zwijgen. Edward Hopper,
David Hockney, Rousseau le Douanier met zijn
Jadwiga in het tropische bos, betoverd door een
zwarte fluitist; ze doemen op aan de randen
van mijn bewustzijn, terwijl ik me door het werk
mee laat voeren. Maar hoeveel poëtischer is zij?
Ze schetst en blijft vaag. Bos is niet journalis
tiek. Haar werk is niet filmisch. Het aarzelt
ergens op drempels van betekenis met liefelijke
scènes, die toch een heftig drama suggereren.
Zelfs als haar landschappen verschoond blijven
van direct menselijke aanwezigheid, is er een
akelige spanning, naast pure schoonheid.
Je weet niet waarom.

Karin Bos en Erik Wuthrich, Travel agent, 2017. Een wallpaper print met zes glasobjecten en drie schilderwerken.

Eindeloos pad
Schilderijen zijn verhalen die verhalen op
roepen. Ook tussen kunstenaars kan het stokje
worden doorgegeven. Tammo Schuringa,
Claudie de Cleen en Corinne Bonsma zullen
voorafgaand aan de tentoonstelling op elkaars
werk reageren. Ze sturen hun schetsen aan
elkaar door, voegen toe en kunnen ook
wegvagen. Dat is het risico van die opzet.
Zo kunnen de bezoekers aan CODA ervaren
hoe kunstenaars ook in hun werk op reis zijn.
In echte landschappen, die zij omzetten in
imaginaire. ‘Not all who wander are lost’ is het
motto van de tentoonstelling. Wie het gedicht
uit De Ban van de Ring van Tolkien kent waarop
dit motto teruggaat, begrijpt ook hoe hier
verwezen wordt naar de bewust dolende
kunstenaar die het zich veroorlooft te zoeken
op een eindeloos pad. Open van hart en geest,
maar zonder zijn kern te verliezen. Expedition
Nature maakt voelbaar hoeveel moed dat kost.
Scarlett Hooft Graafland, Train, 2014.

Tentoonstelling Expedition Nature
t/m 4 maart 2018
CODA Museum, Apeldoorn
www.coda-apeldoorn.nl
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Op 18 oktober verscheen het
artikel van een aantal Duitse
en Nederlandse weten
schappers, waaronder Henk
Siepel, in het wetenschappe
lijke tijdschrift PLoS One over de
enorme achteruitgang van

Opinie

Achteruitgang biomassa vliegende
insecten noopt tot verandering

tekst Henk Siepel, foto Koos Dansen

biomassa vliegende insecten in
Duitse natuurreservaten. Een
dergelijke achteruitgang moet
haast wel effect hebben op het
ecosysteem als geheel, maakt
Siepel duidelijk.

Henk Siepel is professor dierecologie en
-fysiologie bij Radboud Universiteit en
woont op de Veluwe.
C.A. Hallmann, M. Sorg, E. Jongejans,
H. Siepel, N. Hofland, H. Schwan,
W. Stenmans, A. Müller, H. Sumser,
T. Hörren, D. Goulson & H. de Kroon, 2017.
More than 75 percent decline over 27
years in total flying insect biomass in
protected areas. PLoS One 12 (10):
e0185809
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Insecten zijn belangrijk stapelvoedsel voor vele
vogels, vleermuizen, spitsmuizen, reptielen en
amfibieën. Ze hebben ook een grote rol in het
ecosysteem als bestuivers en opruimers. Heel
veel planten worden bestoven door insecten;
voedselplanten maar vooral wilde planten in
onze resterende natuurgebieden. Veel insecten
zijn gespecialiseerd in soms één, soms enkele
verwante plantensoorten. Het zou maar zo
kunnen dat veel van de meerjarige soorten nu
al bestaan uit heel oude exemplaren, omdat er
de laatste jaren te weinig bestuiving, zaad
zetting en dus verjonging is geweest.
Dat veel vogelsoorten, vooral insecteneters,
achteruitgaan is ruimschoots bekend. De oor
zaak werd vaak gezocht in factoren als gebrek
aan nestgelegenheid (ophangen nestkastjes) of
verstoring. Tekort aan voedsel werd pas een
issue toen onderzoekers van de Radboud
Universiteit publiceerden dat gebruik van
nieuwe pesticiden (neonicotinoïden) een grote
correlatie vertoonde met de achteruitgang van
insectenetende vogels. Maar een correlatie is
nog geen oorzaak, dus wie heeft gegevens over
de mogelijke achteruitgang van insecten?
63 natuurgebieden
De Entomologischer Verein Krefeld bleek die
gegevens te hebben. Ze heeft zich bij de
Radboud Universiteit gemeld om haar data
eens goed te analyseren. In diverse natuur
gebieden in Nordrhein-Westfalen en later ook in
Brandenburg had de vereniging Malaisevallen
opgesteld om de insectenfauna te inventarise
ren. In 63 natuurterreinen zijn 27 jaar lang
insecten gevangen. Alle weekvangsten van
het vroege voorjaar tot het late najaar waren
keurig op een gestandaardiseerde manier
gewogen. Wij hebben bij al die weekvangsten
weers- en klimaatvariabelen gezocht en met
luchtfoto’s van vroeger en nu veranderingen in
het landschap beschreven. Gelukkig waren van

alle vanglocaties ook plantenopnames, zodat
ook het effect van plantensamenstelling kon
worden bestudeerd. Met al deze gegevens is
een statistisch model gemaakt om te bepalen
of er sprake is van een achteruitgang en wat
de oorzaak zou kunnen zijn.
De achteruitgang bleek enorm: meer dan
75 procent verlies aan biomassa in 27 jaar
ofwel gemiddeld 6 procent per jaar.
Klimaatverandering bleek geen relatie te
hebben met de neergaande trend (leidt eigenlijk
tot iets meer biomassa). Weersgegevens die
zeer bepalend zijn voor de fluctuaties in de
weekvangsten, verklaarden de trend ook niet.
Hetzelfde gold in iets mindere mate voor
verschillen in vegetatie en landgebruik. Het
verklaarde allemaal wel een stukje van de
variatie, maar niet de neergaande trend.

Onze nieuwe studie gaat niet over het landelijk
gebied, maar over natuurreservaten.
Reservaten die als eilandjes in een zee van
landbouwgebied liggen en waar dat landbouw
gebied voor insecten er soms best goed uitziet.
In het voorjaar als het gras mooi groen is, ver
trekken insecten uit het reservaat naar het land
van de boer. Helaas weten ze niet dat het gras
een week of vijf later wordt gemaaid en er dus
niets terechtkomt van hun larven. Het landelijk
gebied blijkt een ecologische val. Als de insecten
in het reservaat waren gebleven, zouden de
larfjes groot zijn geworden en een nieuwe
generatie hebben gevormd. Onze reservaten
zijn dus lek. Dat geldt ook voor de randen van
de grote Veluwe en zeker voor alle natuur
gebieden rondom het centraal Veluws
natuurgebied.

Landbouw en pesticiden
Wat kan het dan wel zijn? Vermoedelijk ligt de
oorzaak in het steeds intensievere gebruik van
het omliggende boerenland en/of het toegeno
men gebruik van pesticiden, maar over deze
beide trends worden geen exacte gegevens
bijgehouden.
Aangezien het een teruggang betreft in bio
massa, tellen grotere insecten meer mee dan
kleintjes. Grote insecten hebben vaker een
langere levenscyclus dan kleintjes, variërend
van soms meer dan een jaar (grote kevers zoals
de meikever) tot vele generaties per jaar (bij
voorbeeld motmugjes). Eerder onderzoek heeft
al eens de relatie gelegd tussen intensief land
bouwgebruik en verkleining van de insecten
grootte (minder grote insecten, meer kleine).
Dit heeft mogelijk consequenties voor dier
soorten, die grotere insecten eten. Denk aan
weidevogelkuikens, kuikens van patrijzen en
andere hoenders, veldleeuweriken en tapuiten,
die allen grotendeels zijn verdwenen uit het
landelijk gebied.

Wat te doen?
Op iets langere termijn moeten we onze te
intensieve landbouw hervormen: grondgebon
den landbouw, geen gebruik van persistente
bestrijdingsmiddelen en geen uitstoot van
stikstof en uitspoeling van stoffen naar het
grondwater. Prijzen voor die producten zullen
stijgen. Dat kan en moet ook. We besteden een
kleiner deel van ons inkomen aan voedsel dan
ooit tevoren. Grootschalige niet-grondgebonden
landbouw moet naar agro-industriële complexen, zoals kassen en geïntegreerde vee
houderijsystemen, waar geen uitstoot plaats
vindt, dieren in een naastgelegen slachterij
worden verwerkt en waar de mest ter plaatse
wordt vergist voor energie en het restproduct
wordt verwerkt tot hernieuwbare meststoffen.
Op korte termijn kunnen we proberen iets meer
ruimte voor de natuur te creëren in het landelijk
gebied door bredere groenstroken met veel
bloemen, die wel enkele jaren moeten blijven
voor ze worden verplaatst.

NIEUWE VELUWE 4/17

11

Rolstoelroutes,
graag langer
en spannender
tekst en foto’s Hans van den Bos

Op de mooie, uitgestrekte Veluwe is
er voor rolstoelers bar weinig te
beleven, vindt Annemarieke Gerlofs,
een trouwe lezer van Nieuwe
Veluwe. De schaarse routes zijn saai
en de voorzieningen matig. Zij daagt
de redactie uit om dit ook eens te
ervaren. Voor een gezamenlijke
wandeling biedt zij zich aan als
proefkonijn.

Een dikke maand na de uitnodiging schudden
we handen op het zonnige terras van Natuur
centrum Veluwe in Ede. Hier in de oude land
bouwenclave De Ginkel, omringt door bos en
hei, willen we ervaren hoe dit natuurgebied zich
vanuit de rolstoel laat beleven. Annemarieke
Gerlofs heeft manlief meegebracht. Haukur is
vandaag chauffeur, wandelmaatje en rolstoel
duwer. In IJsland werkte hij jarenlang als
natuurgids, hij is dus wel een pittig tochtje
gewend. We zijn hier alle drie op onbekend
terrein en hebben ons laten verleiden door de
website van gemeente Ede, die vermeldt dat hier
een rolstoelvriendelijke route begint.
Na een blik op de overzichtskaart van het
gebied constateert Gerlofs dat de rolstoelroute
wel wat kort is – 3,3 kilometer – en heen en
terug gaat via dezelfde weg. Daar houdt ze niet
van. De oplossing is snel gevonden: als we op
de terugweg overstappen op de groene wandel
route hebben we toch een rondwandeling. Dat
de lengte van de tocht daarmee verdubbelt is
mooi meegenomen. Eén risicopuntje: we weten
niets van de terreinconditie van het laatste
deel. ‘Laten we gaan lopen’, besluit Haukur.
‘We merken het wel.’
Vlonders en plassen
De geasfalteerde Groot Ginkelseweg is een fijne
weg om de wandeling te beginnen: autovrij,
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vlak en lekker breed, zodat ook de duwer ont
spannen om zich heen kan kijken. Het landschap
valt niet tegen. Vanaf de eikenlaan hebben we
mooi zicht op het coulisselandschap, waar hagen
en houtwallen de kleinschalige akkers en gras
landen omgeven. Gerlofs reageert verrukt op
de schaarse huizen die we passeren. Nu woont
ze noodgedwongen in een aangepaste woning in
de stad Rhenen, maar ze zou veel liever zoals
hier in een ‘hutje op de hei’ zitten.
Bij de T-splitsing moeten we volgens het witte
routepaaltje linksaf. De Kreelseweg is een
populaire recreatieve route. Het brengt fietsers
vanuit Ede naar Mossel, in het hart van Planken
Wambuis.
‘Dit duwt lekker’, becommentarieert Haukur het
brede betonnen fietspad. ‘Het is mooi vlak en
stil, daardoor hoor ik fietsers die van achteren
komen op tijd naderen.’ Voorbij het laatste huis
versmalt het fietspad tot standaardbreedte.
Te krap oordeelt Haukur, gezien de drukte.
Hij stuurt de rolstoel naar de rand, die hij nauw
gezet volgt. Het brede zandpad naast ons is
geen alternatief: te rul en te veel diepe sporen
van autobanden en paardenhoeven. Al minde
ren de fietsers vaart als ze passeren, toch
voelen we ons hier te veel.
Het wandelen met rolstoel is ineens veel minder
relaxed. Links wacht ons een verrassing: een
vlonderpad naar de Plas van Gent. Nieuwsgierig
duwt Haukur de rolstoel de vlonder op. Even
later lopen we boven een vochtig grasland dat
al snel overgaat in een heus elzenbroekbosje.
Het gezicht van Gerlofs straalt, ze benoemt de
planten die ze herkent: pitrus, gele lis, els,

braam en talrijke varens. Het pad eindigt bij
een gloednieuw kijkscherm. De kijkgaten
bieden een mooie blik over het met riet om
zoomde plasje. Helaas, niet voor Gerlofs. Vanuit
de rolstoel zit de hoge opening te hoog, de lage
te laag. Dit ervaart zij maar al te vaak: dat
makers van voorzieningen voor mindervaliden
vergeten de doelgroep erbij te betrekken, en
dan de plank misslaan. Ondanks dit minpunt
geniet zij volop. Op de terugweg timmert een
grote bonte specht in een els vlak boven ons
hoofd.
Onverhard, maar stevig bospad
We komen weer terug op het fietspad. Maar al
na 300 meter kiezen we een rustig onverhard,
maar stevig bospad. Dit wegdek valt in de
smaak, want het loopt gemakkelijk en heeft
een prettiger beleving dan asfalt of beton.
Al snel staan we opnieuw bij een vlonderpad.
Deze leidt naar de Kreelse Plas. Bekend en
geliefd bij mensen uit de omgeving. Terwijl wij
vanaf de vlonder van het uitzicht over het
weidse water genieten, soezen links en rechts
van ons mensen in de zon. Gerlofs en Haukur
raken in gesprek met twee jonge meiden die
net aankomen om hier hun paardjes te laten
drinken. De IJslander is paardenliefhebber en
herkent direct het IJslandse paard.
Het vlonderpad blijkt nog een flink stuk om de
plas heen te voeren. Langzaam en druk foto
graferend – Gerlofs is lyrisch over de camera
van haar nieuwe smartphone – verplaatsen we
ons naar de andere zijde van de plas. Het is
hier te fijn om ons te haasten. We hebben mooi
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zicht op de weelderige oevervegetatie met
libellen en waterjuffers. Haukur is blij verrast
dat het smalle vlonder niet simpel doodloopt,
maar voorzien is van een verbreding waar hij de
rolstoel kan keren. We zien aan de overkant dat
behalve de paarden nu ook de paardenmeisjes
te water zijn gegaan. De twee duo’s hebben
veel plezier. Wij ook, want zo vaak zien we niet
paarden met ruiters zwemmen. Als de dieren na
weer een rondje vaste grond onder de voeten
hebben, beginnen ze opgewonden met een
voorpoot op het water te spetteren. Onze tocht
kan niet meer stuk, en dan zijn we nog niet
eens halverwege …
Wind in de haren
We laten de plas achter ons en lopen terug over
het nu bekende fietspad, dat nóg drukker is
geworden. De ene na de andere sliert fietsers
passeert rakelings. Allemaal vriendelijk
groetende mensen. Maar fijn wandelt het niet.
Gerlofs vertelt over hun laatste tocht op de
Veluwe, alweer twee jaar geleden: ‘Op De Hoge
Veluwe kan je een elektrische fiets lenen waar
je eigen rolstoel op past, een soort bakfiets.
Dat was geweldig! Heerlijk om weer eens de
wind in mijn haren te voelen. Helaas kost zo’n
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fiets 5000 euro, die koop ik niet eventjes.’ Met
de rolstoel wandelen op fietspaden doen ze ook
daar liever niet. Gerlofs: ‘Het loopt vervelend,
als er steeds weer fietsers moeten passeren. Je
kunt niet even van het pad af, de lage of zachte
berm in. Met de rolstoelfiets voelt het anders,
omdat we dan dezelfde snelheid hebben als de
andere fietsers.’ Ja, de rolstoelfiets, daarmee
wil ze binnenkort wel weer eens op pad.
Zij groeide op in Schaarsbergen, vertelt ze, en
was dus altijd omringd door bos. Ze deed niets
liever dan buiten spelen, vooral in ‘haar’ bos.
Daar bouwde ze hutten, klom in bomen, keek
naar dieren en maakte lange wandelingen. Haar
interesse in natuur en het maken van lange
tochten is altijd gebleven, ook sinds zij in 2006
door ziekte in korte tijd haar loopvermogen
verloor. Gerlofs weet nog goed hoe het was om
als gezond mens urenlange boswandelingen te
maken. ‘Ik mis het heel erg!’ Daarom kan ze
zich zo kwaad maken dat terreinbeheerders
mindervaliden veelal vergeten: ‘Alsof mensen in
een rolstoel niet het bos in willen!’ Gerlofs is
weinig enthousiast over de rolstoelpaden die zij
kent: te saai en te kort. Graag zou ze vaker
onbekende routes volgen, maar ze durft niet
goed. Door slechte ervaringen wijs geworden.

Wildroosters en hekken
De passen van Haukur zijn snel en groot,
al snel staan we dan ook bij de Heide
bloemallee waar we de rolstoelroute
verlaten. Ook hier wandelen we onder de
lommer van machtige zomereiken. Op het
smalle fietspad is gelukkig weinig verkeer.
Af en toe verandert de zandweg naast ons
in een modderpoel en glibberen wij ook in
een laagje bruine smurrie. We dringen
steeds dieper het bos in. De afwisseling
bevalt zeer. Bij de Heidebloemplas, die we
rechts laten liggen, moeten we een wild
rooster over. Voorzichtig rijdt Haukur de
rolstoel op het metalen rooster. Helaas,
de voorwieltjes draaien opzij en verdwijnen
tussen de wijd uit elkaar liggende spijlen.
Ook het naastliggend klaphekje voor
wandelaars is geen succes: te smal. Maar
het grote hek over het zandpad is gelukkig
bruikbaar.
Het valt op hoeveel paddenstoelen er al
staan. De herfst is al te ruiken. Het
middaglicht speelt door de ijle kronen van
lariksen en berken. In de verte glinsteren
de auto’s op de N224. Daarom slaan wij bij
het volgende pad rechtsaf. Na het passe
ren van een manshoog hek komen we weer
op de landbouwenclave. Op het zandpad
tussen de akkers slalommen we langs
kuilen en plassen. Hier is het hard werken
voor Haukur. Tot onze verbazing komen we
op Camping Zuid Ginkel terecht. Tot slot
nog een zandpad door het bos en dan ligt
de parkeerplaats van het natuurcentrum
voor ons. We zijn rond.

‘We moeten zoveel moeite doen om te achter
halen of de paden voor ons begaanbaar zijn.
We maken graag wandelingen van twee, drie
uur. Dan wil je halverwege niet stranden op een
wildrooster waar de voorwieltjes in verdwijnen,
of een klaphek dat te smal is voor mijn rolstoel,
of in los zand of een diepe plas.’
Volgens hen zou het goed zijn als de beheerder
zijn terrein eens in een rolstoel bezoekt. Dan
zou hij kunnen constateren dat hij vaak al met
weinig inspanning barrières op kan heffen, door
kuilen op te vullen, drassige stukken pad met
steenslag en leem te verharden en klaphekjes
te verbreden. Gerlofs: ‘Dat hoeft toch niet veel
te kosten? Bovendien, als een pad voor ons
goed begaanbaar is, dan loopt het voor alle
wandelaars prettig!’

Hoop gedoe
Het natuurcentrum blijkt ook voor minder
validen toegankelijk, al is het aangepaste
toilet wat krap. Na tweeënhalf uur lopen
smaakt de koffie op het terras ons goed.
Wat vonden Gerlofs en Haukur van deze
tocht?
Gerlofs: ‘Ik heb genoten van deze wandel
ing. Het is een mooi landschap, met heel
bijzondere plassen en dan die paarden
meisjes ... Dit gaan we zeker nog eens
doen! Ook duwer Haukur is positief:
afwisselend, goede lengte en voor
90 procent goed begaanbaar. ‘Alleen dat
laatste stuk tot de camping was zwaar.
Maar dat blijft niet hangen na zo’n fijne
tocht.’ Het komt er niet vaak meer van dat
ze een dergelijke tocht maken, zegt hij,
want het is toch wel een hoop gedoe:

Rolstoelvriendelijke routes
Het viel Gerlofs helemaal niet mee om op inter
net rolstoelvriendelijke routes op de Veluwe te
vinden: ‘Ik heb op de sites van Staatsbosbeheer
en Natuurmonumenten gekeken en vond daar
slechts vier routes, alle kort. Ze gingen heen en
weer naar een uitzichtpunt of zoiets. En de
informatie over de routes was wel erg summier.
Wij willen meer weten over de toegankelijkheid,
zoals wegdek en voorzieningen, maar ook waar
wat er qua natuur valt te beleven.’
Gerlofs en Haukur vinden niet dat ze hoge eisen
stellen. ‘Wij willen gewoon natuur beleven zoals
dat voor anderen vanzelfsprekend is. Ook wij
willen dus mooie, spannende en rustige plekken
kunnen bezoeken, met kans op dieren. En liefst
wat langere routes: 5 á 10 kilometer is mooi.
Die hoeven niet verhard, als het maar met de
rolstoel begaanbaar en toegankelijk is.’

‘Alsof mensen in
een rolstoel niet
het bos in willen!’

NIEUWE VELUWE 4/17

15

Na ruim twintig jaar pakten 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.

Koloniaal verleden
Amsterdam, 18 oktober

Ede, 27 oktober

Amsterdam, 6 november

Ede, 15 november

Beste Jan,

Beste John,

Hallo Jan,

Hallo John!

De laatste lelietjes der dalen bloeiden, verwelkte
salomonszegel stond langs ons pad, we wreven over
de fluweelzachte achterzijde van abelenbladeren en
vanachter een haag klonk het geplokplok van
tennisballen. Tegen de witte gevel van het
imposante landhuis koesterde zich een oud heertje,
heel alleen, in de zon, Het huis is nu een
‘zorgcentrum van dementerende ouderen’.
Op een bordje las ik dat we op landgoed Hunderen
waren, voormalig lustoord van de familie Van
Kerkhoven, de Heren van de Thee uit Hella Haasses
gelijknamige historische roman. Rijk geworden in de
Javaanse theecultures trokken ze zich hier in Twello
terug, van hun stad Deventer uit gezien aan de
overkant van de rivier.
Weet je nog hoeveel oud-Indischgasten er ook in
Velp waren? Bij mij in de klas zaten de jongens Van
Zanten Jut, Evers, Körner en nog meer, wier namen
ik vergat. Ik kwam regelmatig over de vloer in de
villa’s die ze bewoonden. Hun ouders hadden hun
tropenjaren in Nederlands-Indië (die immers ‘dubbel
telden’) uitgediend en konden, pas rond de vijftig,
rentenieren.
Mijn moeder sprak soms bitter over die mensen die
‘met een stoet bedienden achter hun kont’ maar wat
gemakkelijk rijk geworden waren. En nog krenterig
ook! Smalend vertelde ze hoe een van die dames
regelmatig met een stapeltje kranten onder de
snelbinder naar de voddenboer reed om ze voor een
paar cent per kilo te verkopen. Maar ik benijdde
hen, vanwege die jaren in de tropen.
Je had in de Vijverlaan toen de ‘heerensociëteit’
waar de heren hun ledigheid met een borrel
wegspoelden, zoals ze in Indië op hun ‘platje’
dagelijks hun ‘splitje’ hadden gedronken. Een van
hen kwam soms onvast ter been de Bosweg op, om,
over hekjes stappend, naar zijn woning aan de
Dennenweg te gaan, zorgvuldig uit het zicht blijvend
van zijn deftige buren. Ik geloof dat ik dat, hoe jong
ook, toen al een beetje tragisch vond.

In je brief trof mij de term ‘het platje’. Niet vanwege
de evocatie van onsmakelijk ongedierte. Rond 1960
toen de omgang tussen Gerda en mij serieus bleek,
stelde zij mij ook aan haar grootouders van
moederszijde voor. Die woonden op het Noordeinde
in Den Haag, boven hun uit 1884 daterende
boekhandel, gespecialiseerd in Engelse literatuur.
De winkel leverde ook aan het Koninklijk Huis. Een
groot schild ‘Hofleverancier’ boven de ingang,
getuigt daar nog altijd van.
Haar grootouders ontvingen ons in het wat sombere
bovenhuis, maar na de eerste plichtplegingen
mochten we via de zolderkamer ‘het platje’ op en in
de zon gaan zitten. Vanaf dat platte dak met kiezels
keek je uit op de weelderige tuinen van paleis
Noordeinde. Toen we afscheid namen kregen we
een stuk Palmolivezeep in de hand gedrukt,
gewikkeld in olijfgroen crêpepapier. Want je kon
maar beter op wéér een oorlog voorbereid zijn.
Opa Jan van Hoogstraten verhuisde na de dood van
zijn vrouw naar Velp. Gerda’s ouders die in Arnhem
woonden, wilden hem in de buurt hebben. Het was
zorgzaamheid, maar het scheelde ook het ‘getrek’
naar Den Haag. Ze vonden een kamer voor hem in
een pension aan de Rozendaalselaan.
De oude heer droeg meestal een alpinopet met
daarop een groene salamander gespeld. Ook in
huis. Zijn dochter ergerde zich daaraan en verweet
hem bovendien dat zij enig kind was gebleven. Niet
uit sloomheid, zoals ze vroeger meende, maar
vanwege de syfilis, opgedaan in zijn tijd in
Nederlands-Indië als koopvaardij-officier.
Wanneer ik bij hem op bezoek kwam in het pension,
was hij steevast te vinden voor de tv van zijn vriend
die een grotere kamer bewoonde. Het was de tijd
van de maanlanding. ‘Mijn beste kameraad hier
vindt het allemaal maar niks. Het is doorgestoken
kaart, die hele maanlanding.’ En dan gniffelden ze
samen om De Gebeurtenis van die jaren.
Er staat een foto van hem bij ons thuis. Een knappe
jonge man in uniform. Achterop staat: 1900,
opleiding Zeevaartschool, Hellevoetsluis.

Dat ‘platje’ van mij is een ander soort platje: een
bordesje aan de achtergalerij van koloniale huizen
in Nederlands-Indië. Het komt voor in de boeken
van P.A. Daum, Willem Walraven, Madelon SzekelyLulofs, die ik zo gretig las. Waar komt die hang naar
de tropen toch vandaan? Erfelijk kan het niet zijn:
mijn grootouders kwamen nooit verder dan een
reisje langs de Rijnrijnrijn. Maar ik reisde, zoals je
weet, veel in de tropen en dacht dan vaak dat ik te
laat geboren ben: vroeger had ik er kunnen gedijen.
Was ik dan een koloniale bullebak geweest of een
kritische bemoeial als Multatuli? Ik denk een
welwillend journalist en toeschouwer.
Ik had het al jong. Het eerste meisje waarop ik
verliefd werd kwam uit ons Indië, met een
zachtbruine huid en weelderig zwart haar, een
beetje mollig en indolent. Mooi woord, hè? Haar
vader had het gebracht tot kolonel in het
Nederlands-Indisch leger, maar andere oudIndischgasten in het dorp hadden geen omgang
met hem omdat hij een Indo was (wat niks te
maken heeft met indolent, al zijn Indo’s dat niet
zelden).
Tien jaar later werd ik verliefd op een meisje dat op
Curaçao was opgegroeid en ’s zomers op blote
voeten door ons dorp liep, haar haren wapperend in
de wind. Die zweem van de passaat en de tropen,
dat deed ’t ’m. Ze was een beetje een tomboy die
met mij vocht in het bos. Maar ze werd lerares en
een strenge ook, hoorde ik van haar leerlingen.
Nog weer tien jaar later liet ik mij maar al te graag
inpalmen door een Surinaamse, HindoestaansCreools, en zoals ze daar zeggen: moksi watra,
gemengd water, gemengdbloedig is het mooist. We
reisden naar Saba en dat werd een hel, maar ik was
weer gezwicht voor de belofte van tropenavonden
die ze in zich had.
Een verklaring heb ik er niet voor. Jij?

Jouw voorliefde voor gemengdbloedigen deel je met
de Franse dichter Baudelaire. In zijn fameuze Les
fleurs du mal wijdde hij een reeks gedichten aan
zijn geliefde, een mulattin. En jij schreef over
Suriname – als erfenis van de slavernij – een boek
dat de titel Hetenachtsdroom meekreeg.
Ik ben niet zo’n reiziger als jij. Toch heb ik tijdens
een verre reis plekken bezocht die altijd tot mijn
verbeelding zullen blijven spreken: Gazastrook,
Ramallah, Jeruzalem.
Gisteren reed ik over de bandijk van Lathum/Bahr,
langs het geboortehuis van mijn vader. Links de
IJssel en de altijd wazig blauwe Veluwezoom, rechts
het vlakke land. Daarna ging ik een kilometer of tien
het Duivense Broek in en bleef staan voor de
boerderij waar mijn moeder geboren is. Ook vanaf
hier de nevelige, altijd geheimzinnige heuvelruggen
aan de overzijde van de rivier.
Dit is mijn land.
Voor de tropen ben ik bang. Net als een van de
hoofdfiguren in De stille kracht van Couperus, Eva
Eldersma: ‘Soms maakt Indië mij bang. Voelen jullie
dat niet? Een vage angst, een geheimzinnigheid in
de lucht, iets dreigends…?’
Nu ik deze koloniale roman van rond 1900 te berde
breng, turend in de richting van Velp, denk ik aan
mijn moeder, in 1984 opgenomen in het Velpse
ziekenhuis. Ik bezoek haar. Op het nachtkastje ligt
Rubber van mevrouw Skekely-Lulofs. Mijn moeder
vond het een mooi, sfeervol en angstaanjagend
boek.
Om met nog een tropenverhaal te eindigen: de
hoofdfiguur in mijn laatste roman De buurjongen
koestert ‘Pang Paneu de Toenonger’, een
verzetsheld in het Atjehse berggebied, in de tijd van
Van Heutz. Het bijzondere van dit boek, geschreven
in 1941 en bekroond met de Garuda-prijs, is dat de
schrijver Gijsbert de Vries volledig in de huid kruipt
van een opstandeling tegen het Nederlandse gezag.
Ik kreeg het cadeau van Meneer van Beek, tijdens
een sportdag van School 1. Ik was tweede
geworden bij een hardloopwedstrijd op het
Rozendaalse Veld.

Groet!
John

Met groet,
John

Groet, Jan
Hartelijks, Jan

Jan Siebelink
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Het regent gestaag. Met een graad of vijf nodigt dat niet uit voor een lange boswandeling.
De verleiding is dan ook groot om het gesprek te laten plaatsvinden in Restaurant Planken Wambuis.
Maar gedeputeerde Bea Schouten is niet kinderachtig. ‘We gaan gewoon’, zegt ze. ‘Als we het over
de Veluwe hebben, moeten we die ook beleven.’ De paraplu’s worden uitgeklapt.
tekst Wim Huijser, foto’s Hans Dijkstra/gaw.nl en Annelies Barendrecht

‘De natuur
inpakken en
een strik erom
heen, daar
geloof ik
niet in’
18
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Er speelt veel op de Veluwe. De provincie
Gelderland is er op tal van terreinen bij betrok
ken en heeft de ambitie om de Veluwe ook in
2025 de meest gastvrije bestemming van
Nederland te laten zijn. De uitdaging is groot.
Kan een hoge biodiversiteit in balans blijven
met de actieve beleving van zowel het Veluws
landschap als het erfgoed door de moderne
toerist?
Bea Schouten is als CDA-gedeputeerde sinds
2015 verantwoordelijk voor gebiedsopgaven,
milieubeleid en leefbaarheid. En sinds 2017 ook
voor recreatie & toerisme. Om de uitdagingen
te realiseren wordt met de VeluweAgenda 1.0
door alle relevante partijen een gezamenlijke
koers gevolgd. Dat alles onder de noemer
‘beleef de beste Veluwe’. Een aantal projecten
kon in het afgelopen jaar al tot uitvoering
worden gebracht. Ondertussen werd de Veluwe
vorig jaar ook uitgeroepen tot één van de
mooiste natuurgebieden van Nederland. De
regio won daarmee 300.000 euro om de Veluwe
nog aantrekkelijker te maken (zie pagina 5).
Gemiddelde toerist
Als het om de Veluwe gaat, beschouwt
Schouten zichzelf als een gemiddelde toerist.
Als kind bezocht ze Het Nationale Park De Hoge
Veluwe met haar ouders en later ging ze er ook
graag met haar eigen kinderen picknicken.
Daardoor is ze het gebied het meest met wild
blijven associëren. ‘Het idee dat je oog in oog
met een hert of zwijn komt te staan, blijft
spannend. Als dat niet gebeurt, ben je natuur
lijk teleurgesteld. Toch is het goed dat het iets
bijzonders blijft. It’s all in the game. Bovendien
kom je dan nog een keer terug.’
Op zaterdagmorgen komt ze geregeld met een
clubje naar Planken Wambuis om te hardlopen.
‘Het is hier prachtig’, zegt ze bevlogen. ‘De
natuur is heel rustgevend. Maar ook om sportief
bezig te zijn is dit een geweldige locatie. Je hebt
hier bos en hei, mooie routes en je kunt gemak
kelijk parkeren. Alles waar een gemiddelde
toerist behoefte aan heeft. En na afloop koffie
met gebak in het restaurant, want dat hoort er
voor ons wel bij.’ Daarmee zijn de voornaamste
doelen voor de gebiedsontwikkeling eigenlijk al
genoemd: robuuste natuur en een gezonde
vrijetijdseconomie, waaronder goede bereik
baarheid.
Mountainbikers
Modder en plassen ontwijkend, lopen we denk
beeldig langs de onderwerpen op de Veluwe
Agenda. ‘Er is het afgelopen jaar hard gewerkt
om de basis voor de fietsroutes in orde te

De voornaamste doelen van de provincie voor de Veluwe zijn een robuuste natuur
en een gezonde vrijetijdseconomie.

brengen. In 2018 krijgt dat een vervolg met
routes voor ruiters en mountainbikers. Gelder
land bleef als meest aantrekkelijke fiets
provincie achter bij Drenthe, maar inmiddels
staan we bij de Fietsersbond weer op nummer
één. Daar ben ik blij mee, en dat was ook nodig.
Wij vinden dat we een mooi gebied hebben,
maar we willen het zo reguleren dat fietsers de
natuur niet verder belasten. Dus moet je zorgen
dat de fietsroutes behalve interessant ook goed
gefaciliteerd zijn. Vooral bij mountainbikers
speelt het dilemma ten aanzien van de natuur.
Als er geen goede routes zijn, zoeken zij al snel
hun eigen weg. Dat gaat ten koste van de
flora en fauna. Daarom moeten we kwetsbare
gebieden zoveel mogelijk ontlasten en wat meer
de nadruk leggen op de minder kwetsbare
gebieden. In Utrecht is al gebleken dat dit goed
werkt.’
Zoneringsplan
We praten over het recreatiezoneringsplan,
waarmee de provincie de natuur wil beschermen
en tegelijkertijd recreatie mogelijk wil maken.
Mooi bedacht, maar is er in het recreatieve
gebruik van de Veluwe eigenlijk wel te sturen
op soort, plek en omvang? ‘Die zonering wordt
vanuit twee kanten uitgewerkt’, legt Schouten
uit, ‘waarbij de Natura2000-richtlijnen leidend
zijn. Het Natura2000-team, dat onder de
verantwoordelijkheid valt van mijn collega Jan
Jacob van Dijk, zal samen met collega’s van
recreatie komend jaar de projecten voor
bereiden. Dan wordt duidelijk hoe we de

natuurdoelen met de recreatiedoelen kunnen
combineren. Daarnaast ontwikkelen we een
Veluws Recreatief Netwerk, waarmee we
gebieden veel breder in kaart brengen en
waarin het naast natuur ook om het erfgoed en
activiteiten in de steden gaat. Daardoor kunnen
we nog beter bepalen wat belangrijk is voor de
Veluwe als totaliteit en wat alleen lokaal van
belang is. Door dat onderscheid aan te brengen
kiezen we voor projecten die de Veluwe
versterken, zoals de ruimtelijke kwaliteit van
het landschap en het beter benutten van de
cultuurhistorie.’
Netwerkmodel
Om uitvoering te geven aan de afspraken in de
VeluweAgenda heeft de provincie een nieuw
bestuursmodel ontwikkeld dat momenteel
geformaliseerd wordt. Schouten is er trots op.
‘Het is een netwerkmodel dat vernieuwend is
en in Nederland niet of nauwelijks bestaat.
Het is ook de enige manier waarop je op de
Veluwe iets kunt bereiken. Er zijn zoveel partij
en bij het gebied betrokken, dat het een andere
aanpak vraagt dan een regio met een bestuur
of een economic board.’
Het model kent drie gremia. In de Veluwe
Alliantie zijn alle netwerkpartijen vertegen
woordigd. Niet alleen provincie, gemeenten,
terreinbeheerders, grondeigenaren en
recreatieondernemers werken daarin samen,
maar ook partijen als ANWB, IVN, het water
schap en binnenkort LTO. Daar worden
besluiten bekrachtigd die zijn voorbereid in de
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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?

Onderweg
tekst Wim Huijser, recente foto’s Annelies Barendrecht

‘Naast het behoud van natuurwaarden zullen we
zorgen dat mensen van de Veluwe kunnen blijven
genieten. Het gaat om die combinatie’

Veluwe Board, waarvoor nog een boegbeeld
wordt gezocht. En dan is er nog het Veluwe
Team, waar de zaken worden voorbereid.
Schouten is ervan overtuigd dat iedereen daarin
de betrokkenheid bij de Veluwe voelt. ‘Het
moment is nu rijp om te zeggen: dit is de
Veluwe, daar zijn we trots op, en dat willen we
behouden. Naast het behoud van natuurwaar
den zullen we zorgen dat mensen van de Veluwe
kunnen blijven genieten. Het gaat om die com
binatie. Ik zie Natura2000 als een hulpmiddel
om dat wat belangrijk is goed in kaart te
brengen. De kwetsbare punten moeten we eerst
met elkaar oplossen, zoals de stikstofproblema
tiek. De maatregelen uit de Programmatische
Aanpak Stikstof (PAS) blijken daarvoor niet
voldoende. Daarom zijn we nu bezig met een
grote pilot met steenmeel in de grond.’
Revitalisering vakantieparken
De Oud-Reemster hei ligt er verlaten bij op
deze doordeweekse dag. Uit de monumentale
beukenrij vallen de druppels hard op onze
paraplu’s. Het is als het tikken van de regen op
een tentdoek. Met die associatie heeft Schouten
duidelijk minder, maar het brengt ons wel bij de
revitalisering van vakantieparken.
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‘Met name de Noord-Veluwe kent behoorlijk wat
parken die niet goed genoeg meer zijn.
Bijvoorbeeld in Ermelo was echt een probleem
ontstaan in de vorm van verloedering en het
aantrekken van verkeerde doelgroepen. Dat
doet veel met de sfeer. De omgeving van die
parken kreeg daardoor een heel verkeerde
uitstraling en de ruimte was ook niet meer
beschikbaar voor toeristen. Daar is het project
Vitale Vakantieparken uit voortgekomen,
waarin we samenwerken met elf gemeenten,
waaronder Apeldoorn, Ermelo en Epe. Met
preventie richten we ons op de middengroep
van parken. De handhaving richt zich op de
verloederde parken. Die trekken mensen aan
die niet naar de Veluwe komen om te recreëren,
maar omdat ze onder de radar willen blijven,
met bijkomende problemen als drugshandel en
prostitutie. Er zijn ook mensen die acuut
tijdelijke, goedkope huisvesting zoeken, zoals
gescheiden mensen en arbeidsmigranten. Dit
alles kan leiden tot sociale of leefbaarheids
vragen. Dankzij een investeringsfonds kunnen
we dergelijke parken uitkopen en uiteindelijk
teruggeven aan de natuur. Daardoor ontstaat
op andere plekken weer uitbreidingsruimte.
Ook hier geldt weer dat je pas iets kunt uit
breiden als de soorten in stand blijven. We zijn
daar nu heel ver mee. Begin volgend jaar
hopen we aan de slag te kunnen.’
Schouten gelooft heel sterk in de kwaliteit van
de Veluwe, maar is ervan overtuigd dat accom
modaties écht goed moeten zijn om ook aan
trekkelijk te blijven voor de binnenlandse en
buitenlandse toeristen. ‘De Veluwe weet heel
goed een ouder publiek te trekken. Maar om
interessant te zijn voor moderne toeristen,
moet je ook denken aan meer luxe als glampings.
Het doel is niet zozeer om meer mensen te
trekken, maar wel om op alle niveaus kwalita
tief iets goeds te bieden. Met deze investeringen
proberen we de zaak in beweging te brengen.’

Kracht van het gebied
Uiteindelijk voert de regen ons toch naar binnen.
Terwijl in het restaurant de pompoensoep wordt
geserveerd, zegt Schouten goed te begrijpen
dat mensen die de stilte van de Veluwe waar
deren zich momenteel zorgen maken over de
aanvliegroutes naar vliegveld Lelystad. ‘Dat
heeft iedereen enorm overvallen. De drie be
trokken provincies zijn daarom naar de minister
gegaan om te zeggen dat dit niet kan. Het
ministerie van Infrastructuur handelt volgens
ons erg rommelig in het proces rond de uit
breiding van Lelystad Airport. De nieuwe
minister moet hierover nu een besluit nemen en
dat is heel spannend.’
Burgerinitiatieven en sociale betrokkenheid zijn
belangrijk voor de leefbaarheid, weet de gede
puteerde als geen ander. Voor de toekomst
ontwikkeling van de kleinere Veluwse dorpen is
het daarom essentieel dat bewoners hun eigen
ideeën kunnen inbrengen. ‘Er wordt op de
Veluwe ook gewoon gewoond en gewerkt.
Inwoners hebben te maken met beperkingen,
maar kunnen ook genieten van de omringende
natuur. Zij moeten een goed gevoel hebben bij
wat er met de Veluwe gebeurt en hun stem is
belangrijk.’
Daarnaast is er de film Wild van Luc Enting die
begin volgend jaar in de bioscoop komt en waar
de provincie aan heeft meebetaald. Ook die kan
volgens de gedeputeerde bijdragen aan het
gevoel van trots bij de Veluwebewoners. ‘Als
het gaat om de gebiedsopgave kunnen we op de
Veluwe echt ontwikkelen op basis van de kracht
van het gebied. Mijn stellige overtuiging is dat
je bent wat je uitstraalt. Ik ben als politica
praktisch genoeg om te weten dat we ook van
de natuur willen blijven genieten. Inpakken en
een strik eromheen, daar geloof ik niet in.
Daarbij is de Veluwe heel groot, dus ik ben niet
bang dat ons dat niet zal lukken. Als we maar
met elkaar de balans goed voor ogen houden.’

Kamperen voor de Muur, circa 1959. Foto Gemeentearchief
Ede Ga16841.
Foto linksonder: Hagespraak, eind jaren dertig.

De Muur van Mussert
Tien jaar geleden was de ge
meente Ede nog van plan de
Muur van Mussert op camping de
Goudsberg een monumenten
status te geven, maar na kritiek
van vooral oud-verzetslieden zag
men ervan af. Twee jaar geleden
diende een aantal historische
stichtingen en Erfgoedvereniging
Heemschut een verzoek in om er
een rijksmonument van te
maken. De muur zou onderdeel
kunnen worden van regionaal
‘bevrijdingstoerisme’. Na een
langlopende verkenning volgde
een afwijzing. Dat bood de cam
pingeigenaar de gelegenheid een
sloopvergunning voor het bouw
werk aan te vragen. Als ik dat
bericht op de radio hoor besluit
ik er te gaan kijken.
Ooit maakte de Muur deel uit
van een groter complex van
16 hectare, waar de Nationaal

Socialistische Beweging (NSB)
van Anton Mussert eind jaren
dertig fascistische bijeenkom
sten – hagespraken – hield voor
tussen de 25.000 en 75.000
NSB’ers en sympathisanten.
Op foto’s uit de jaren vijftig van
de camping oogt de Muur nog
imposant, al staan de kampeer
ders er met de rug naartoe.
Vandaag de dag is de situatie
vele malen desolater. De sta
caravans op het deel dat naar de
Muur leidt, worden bevolkt door
Poolse arbeiders. Op diverse
plaatsen staan de bierkratten
hoog opgestapeld. In een boom
aan de rand van wat ooit het
openluchttheater was, hangen
tientallen paren werkschoenen.
Hebben de Polen weet waar het
bouwwerk voor heeft gestaan?
Ik beklim de trap naar een van
de zijterrassen. Hoewel diverse

toegangen zijn afgesloten, is de
Muur architectonisch zeker nog
interessant. De vooroorlogse
geschiedenis van Nederland
voegt daar een betekenislaag
aan toe. Al tientallen jaren
verkeert de Muur in staat van
verval. Onder de vraag of het
een monumentale status waard
was, ging nog een andere schuil:
wie bepaalt welke geschiedenis
wel en welke niet geschikt is om
herdacht te worden? Om met
Kinderen voor Kinderen te
spreken: ‘Wat je niet ziet,
bestaat niet’. Het protest tegen
een monumentstatus werd
vooral ingegeven door de angst
dat de Muur een bedevaartsoord
voor neonazi’s zou worden.
Ik dwaal nog wat rond op het
met bomen begroeide plateau
waar de vlaggendragers zich
destijds opstelden tijdens de

toespraak van hun grote leider.
Nu dient een stacaravan als
office voor de Polen. ‘Good Stay’
staat er op de deur.
Vanachter gescheurde gordijnen
word ik begluurd. De naargees
tigheid van de plek is beklem
mend. Teruglopend naar de
ingang van de camping komt een
man mij tegemoet. ‘Ook nog
even wezen kijken?’ Hij weet
veel van de plek. Dat er nog
ondergrondse gangen en ver
trekken zijn die na de oorlog
dienst hebben gedaan als
douches voor de kampeerders.
Het lijkt onmogelijk om aan de
wrange associaties te ontkomen.
‘Weg ermee toch?’ Het is eerder
een stelling dan een vraag.
‘U hebt hem in elk geval nog
gezien’, besluit de man. ‘Maar
misschien dat hij er over vijf jaar
nog staat.’
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Het landgoed Bruggelen ligt tussen Beekbergen
en Ugchelen. In het arboretum staan en liggen
prachtig verweerde bomen. Telkens weer ben ik
verrast door de zeldzame boom- en struik
soorten, merkwaardige bladvormen, prachtige
boomschorsen, wroetsporen en keutels van
wilde zwijnen, vraatsporen van reeën en herten,
kleine zoogdieren, een verdwaalde kikker, de
dassenhol en de rijkdom aan vogels.
Het ongeveer anderhalve hectare grote arbore
tum ligt ten noorden van de Bruggelerweg, te
midden van gewoon bos. In het midden is een
min of meer open, grazige plek. Er zijn ook
plekken met hoog oprijzende bomen. Andere
stukken bestaan uit moeilijk begaanbaar struik
gewas. Op de meeste plekken is de bodem
begroeid met een kruidlaag. Er staan stinzenen oude bosplantsoorten zoals boshyacint,
lievevrouwebedstro, lelietje-van-dalen, salo
monszegel. Ook meer algemene bosplanten
kom je er tegen, waaronder vingerhoedskruid,
klein springzaad, brandnetels en bramen.

Oosterse of Kaukasische beuk (Fagus orientalis).

Het verborgen arboretum van

landgoed Bruggelen
Je waant je in het boek De geheime tuin van Frances Burnett: een wirwar van bomen en er is geen padenstructuur.
Behalve een enkele boswachter en een handvol bewoners van landgoed Bruggelen, waaronder Marijke van Mansfeld,
komt er bijna niemand. Dit stukje bos, dat bekend staat als het arboretum van Bruggelen, is niet publiek toegankelijk.
Maar op 27 mei is er een speciale excursie naar het arboretum.
tekst en foto’s Marijke van Mansfeld
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Geschiedenis
In de bijna 35 jaar dat ik op het landgoed woon,
kwam ik er af en toe om bijvoorbeeld noten te
zoeken. De laatste drie jaar ben ik beter naar
het arboretum gaan kijken. De aanleiding was
het project ‘Verborgen verleden van het Enge
landerholt’, waarvoor in 2014 een oproep
uitging om vrijwilligers bij elkaar te brengen.
Het was de bedoeling om de natuur- en cultuur
historische waarden van het Engelanderholt,
waarvan Bruggelen deel uitmaakt, in kaart te
brengen. Ik besloot me te melden. Zo kon ik
samen met anderen de bewoners- en bouw
geschiedenis op het landgoed en ook de ge
schiedenis van het arboretum bestuderen.
Bruggelen bestaat tegenwoordig vooral uit bos
met enkele woningen, maar tot het begin van
de negentiende eeuw was het nog een heide
gebied. Toen het in het bezit kwam van
J. Voorhoeve, begon deze met de ontginning.
In 1873 verkocht hij het land door aan mr.
G. Groen van Prinsterer. Vervolgens kwam het
landgoed rond 1908 in handen van scheepsarts
dr. Jan Ooster die het gebied tot bloei bracht.
Experimenten met bomen
Aanvankelijk was het nog een vrij open gebied
met hier en daar een boerderij, schaapskooien,
heide, zandverstuivingen en akkers. Ooster

Inventarisatie van de bomen. Allerlei gegevens werden genoteerd, zoals de stamomvang.

begon zich al snel intensief bezig te houden met
het inrichten tot landgoed en het inplanten van
bossen voor mijnhout. Het verhaal gaat, zo
vertelde een gepensioneerde bosbaas mij, dat
Ooster zijn personeel lopend met kruiwagen
naar station Arnhem stuurde om plantgoed op
te halen voor de bossen, terwijl hij toch vol
doende beschikte over koetsen en paarden.
Ooster experimenteerde met boomsoorten.
Zo zaaide hij beuken onder een scherm van
grove dennen in de verwachting dat daar later
na verdwijning van de dennen beukenbos zou
ontstaan. Hij probeerde uit welke boomsoorten
het goed zouden doen op de schrale grond.
Eigenlijk is het arboretum van Bruggelen geen
‘bomenpark’, het is meer een voormalige
kwekerij en proeftuin van uitheemse boom- en
struiksoorten. In de kwekerij kweekte hij zaden
op die hij van zijn reizen als scheepsarts
meebracht uit onder andere Azië. Er zal ook
(ruil-)handel zijn geweest in jong plantgoed uit
andere kwekerijen van landgoederen en via
andere notabelen. Wellicht was Ooster geïnspi
reerd door J.T. Oudemans, de beheerder van de
arboreta op landgoed Schovenhorst in Putten.
Oudemans was een neef van de vader van
Ooster.
De kinderloze Ooster overleed onverwacht in

1946. Een jaar later verkocht zijn erfgenaam en
jongste zus Johanna Ooster, tevens kinderloos,
het 372 hectare landgoed aan het Geldersch
Landschap. Zij bleef er wonen tot 1965.
Inventarisaties
In de loop van de jaren – tussen 1958 en 2001
– heeft het Geldersch Landschap enkele inven
tarisaties van bomen en planten uitgevoerd.
Hieruit is af te lezen dat in de ruim veertig jaar
niet alle bomen het hebben overleefd. Soms
was het onvermijdelijk, zoals voor de grote
groep bamboe die na de bloei in de jaren
negentig wereldwijd op veel plekken doodging.
Na de laatste inventarisatie in 2001, waarbij ook
advies werd gegeven voor herstel van het
arboretum, heeft het Geldersch Landschap enig
onderhoud gepleegd om verdere achteruitgang
te voorkomen. Dat het arboretum vervolgens
uit de aandacht is geraakt, is misschien wel een
geluk. Daarom is het nu nog zo’n bijzondere
plek.
In 2015 is opnieuw, dit keer in het kader van
het vrijwilligersproject Engelanderholt, een
inventarisatie uitgevoerd. De Wageningse
bomendeskundige Leo Goudzwaard vonden we
bereid om ons te helpen. Ruim 120 bomen
hebben we voorzien van een label, waaronder
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FAVORIET
NATUURVERSCHIJNSEL
IJSHAAR
Suikerberk.

Een van de Zelkova’s is helaas niet meer echt vitaal.

86 verschillende soorten. Bijzondere ‘vondsten’
waren onder meer twee gigantische zelkova’s,
Tataarse esdoorn, geelhout, Perzisch ijzerhout,
Kaukasische of oosterse beuk, grijze eik,
boomhazelaar, manna-es, verschillende wal
noten en de augurkenmagnolia, vernoemd naar
zijn op augurken lijkende vruchten. Alle
gemerkte bomen zijn vastgelegd op een foto.
Ze kregen een nieuw nummer en gps-coördi
naten, en zijn op een kaart ingetekend.
Ondertussen is er in de zomer van 2016 een
tweede inventarisatie gedaan. Daarbij zijn
151 bomen/struiken benoemd en nog hebben
we niet alles bekeken. Helaas bleek toen ook
onze manier van labelen niet de goede. Herten,
knaagdiertjes of mensen trekken de plastic
labels eraf of knagen de rubberen binddraad
door. Alles moet dus opnieuw en duurzamer.
Hoe verder?
De hamvraag is: hoe verder met dit arboretum.
Sommige bomen zullen wel honderd jaar zijn.
Ze hebben geen eeuwig leven, maar velen zien
er vitaal uit. Een deel is gevoelig voor storm.
Tijdens de zomerstorm van juni 2015 zijn al
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twee kanjers geveld: de zeldzame geelhout is in
tweeën gespleten en de witte bitternoot van 25
meter ligt plat. Als er niets gebeurt, zullen de
meeste bijzondere soorten uiteindelijk ver
dwijnen en zal de vegetatie steeds meer gaan
lijken op het omringende bos. Jammer, want
daarmee zou een bijzonder stuk cultuurhistorie
verdwijnen.
Geldersch Landschap & Kasteelen, die blij is dat
alle bijzondere bomen en struiken in kaart zijn
gebracht en gelabeld, bekijkt momenteel hoe zij
het beste de bijzondere collectie kan beheren
en behouden, en eventueel kan openstellen
voor publiek. Dat laatste is nog niet zo een
voudig en zal op korte termijn niet gebeuren.
Bij openstelling wordt het gebied minder
geschikt als rustgebied voor wild. Openstelling
houdt bovendien in dat er aanvullend beheer

moet plaatsvinden om de veiligheid van
bezoekers te garanderen.
Bezoek aan Bruggelen
Toch is het wel mogelijk voor geïnteresseerden
om een bezoek aan het arboretum te brengen.
Op 27 mei organiseert Geldersch Landschap &
Kasteelen een speciale excursie naar het
arboterum van Bruggelen. U kunt te zijner tijd
reserveren via www.glk.nl/evenementen. Bent u
verhinderd of wandelt u liever alleen? Een groot
deel van het landgoed Bruggelen is vrij toe
gankelijk. Daar valt ook van bijzondere bomen
te genieten, waaronder een groep van twaalf
grote mammoetbomen, die wel de twaalf
apostelen wordt genoemd. Voor wandelroutes
zie de website van Geldersch Landschap &
Kasteelen.

Engelanderholt
Het arboretum van Bruggelen was onderdeel van een omvangrijk project waarin de
natuur- en cultuurhistorische waarden van het gebied met de historische naam
Engelanderholt zijn ontrafeld. Het onderzochte gebied beslaat bijna 1500 hectare aan de
oostzijde van Beekbergen met eigendommen van Staatsbosbeheer (Spelderholt en het
Lesten), Geldersch Landschap & Kasteelen (Bruggelen) en diverse particulieren. Dertig
vrijwilligers zijn op initiatief en met professionele begeleiding van Probos met de
eigenaren aan de slag gegaan, mede ondersteund door provincie Gelderland. Het
bijzondere project heeft geresulteerd in het rapport Het verborgen verleden van het
Engelanderholt, dat echter na verschijning in 2016 al snel was uitverkocht.

foto Ab van Ramshorst

Kale bomen, koud, mistig en vochtig. Een veel gehoorde uitspraak
is dan ook: ‘In de winter is er niet veel te beleven in de natuur.’
Niets is minder waar, zegt Rogier Vogelzang uit Barneveld. Wat de
rest van het jaar verscholen ligt achter een gordijn van bladeren,
is nu goed te zien. Bomen tonen hun meest grillige vormen.
Mossen tieren welig en voor de echte speurder is er het zeldzame
natuurverschijnsel: ijshaar.
‘Het spotten van ijshaar – ook wel ‘de baard van koning winter’ genoemd
– was voor mij een lang gekoesterde wens. Je vindt de witte haarachtige
structuren alleen bij specifieke weersomstandigheden. Mistige,
waterkoude dagen met temperaturen rond het vriespunt zijn ideaal om
erop uit te trekken en getuige te zijn van het prachtige natuurverschijnsel.
Zo’n ideale ijshaardag was zaterdag 2 december. En dan moet je ook nog
zoeken in specifieke bossen en houtsoorten. Dit maakt het lastig, maar
juist ook fascinerend. Wie ijshaar wil spotten moet dus beschikken over
enige kennis én een portie geluk.
Vorige winter ben ik er speciaal voor op pad gegaan. Naar de bossen bij
Garderen. De eerste paar stukken ijshaar liep ik gewoon voorbij, omdat ik
dacht dat er wat papiersnippers op de grond lagen. Tot ik even later een
aantal grotere exemplaren tegenkwam en toen pas goed zag waar ik op
moest letten. Tijdens het vervolg van mijn wandeling zag ik plotseling
overal ijshaar. Bij een aantal heb ik lang op mijn knieën in de kou gezeten
om het goed te bestuderen, ondertussen vreemd aangekeken door een
aantal voorbijgangers. Het is mooi om te zien hoe fijn de haartjes zijn
opgebouwd. Het is heel verleidelijk om ze aan te raken, maar ze smelten
echter snel in je hand.
Maar wat is het nou? Pas begin vorige eeuw ontstonden de eerste
inzichten dat de vorming van ijshaar iets te maken heeft met nachten met
lichte vorst, een hoge luchtvochtigheid en dat de haren vanuit het hout
groeien. Pas in 2005 is de sluitende verklaring gevonden dat ijshaar
gevormd wordt door schimmels die in dood hout leven. Bij de stofwisseling
van deze schimmels komt onder andere water vrij. Dat water wordt door
zeer kleine openingen in het hout (houtstralen) naar buiten geperst. Is het
op dat moment onder nul en een hoge luchtvochtigheid, dan kan het
water niet verdampen en is er tijd om te bevriezen. Vriest het te hard, dan
daalt de stofwisseling van de schimmel en produceert die ook geen water.
Dus is er dan ook geen ijshaar.
De omstandigheden voor het vormen van ijshaar zijn zo specifiek dat je
jezelf een geluksvogel mag noemen als je het ziet. Temperaturen tussen
de nul en de min vier graden met een hoge luchtvochtigheid vormen de
ideale omstandigheden. Zoek daarbij een mooi beuken-, Amerikaans
eiken- of gemengd bos en wie weet komt u ‘de baard van koning winter’
tegen op dood kernhout van beuken en Amerikaanse eiken. Dat kernhout
moet dan ook nog eens nat zijn.
Zelf op zoek naar ijshaar? Het Speulder- en Sprielderbos, de Leuvenumse
bossen en diverse andere bossen op de Veluwe bestaan voor grote delen
uit beukenbos. Veel succes met ijshaar spotten!

Rogier Vogelzang is leerkracht op een basisschool, houtkunstenaar en fervent wandelaar.
Eerder was hij boomchirurg. Oude bossen en zandverstuivingen hebben zijn voorkeur. Daar
zijn de meest bijzondere bomen te vinden.
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Grondmist op de Hoog Buurlose heide
Een bijzondere ochtend op de Hoog Buurlose heide met grondmist en de zon
die er net iets door heen komt. Het had zomaar begin december kunnen zijn.
Fotograaf Geurt Besselink maakte deze foto enkele jaren geleden. In de nacht
had het flink gesneeuwd en lag alles onder een dikke witte deken. De winter
startte al in november en er volgden vele dagen met vorst, mist en rijp. Winters
waar menig fotograaf naar verlangt. Lees meer over Geurt Besselink en zijn
fotografie op pagina 28.
Lezersactie Nieuwe Veluwe: bij bestelling van Besselinks fotoboek Veluwe
– Ontmoetingen met het verleden (€ 49,95, 320 pagina’s) worden geen
verzendkosten in rekening gebracht. Profiteer van de 10 procent korting
en plaats uw bestelling via www.geurtbesselink.nl onder de kortingscode
nieuweveluwe.
foto Geurt Besselink
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Interview Geurt Besselink

Voorbij de mooie fotografie
tekst Ria Dubbeldam, foto’s Marieke van der Goot en Geurt Besselink

Het vosje op de cover van Nieuwe Veluwe van vorig jaar,
het jonge zwijntje op de cover van dit jaar. Herinnert u ze?
De aansprekende foto’s zijn van Geurt Besselink, fotograaf
van de Veluwe zoals hij wel wordt genoemd. Toch gaat het
hem om meer dan sfeervolle plaatjes schieten. ‘Dat geeft mij
niet genoeg voldoening. Ik wil iets toevoegen, voorbij de
mooie fotografie gaan.’ En daarom verdiept hij zich in de rijke
cultuurhistorie, biotopen en ecologie van de Veluwe.

Zijn werkkamer hangt vol geweien en andere attributen uit de
natuur. Uit de koekoeksklok roept om het half uur het vogeltje:
koekoek-koekoek. Verder een kast vol natuurboeken en op de
werktafel een groot computerscherm. Aan de muur hangt een
blikvangende foto. Twee vosjes, heel dicht tegen elkaar gekropen
en zich opwarmend aan de ochtendzon. ‘Kodakchroom 64, een dia
van zo’n dertig jaar geleden’, begint Besselink uit zichzelf te
vertellen. ‘In die tijd konden Kodak-diafilms alleen door Kodak
ontwikkeld worden en er waren maar een paar centrales in Europa.
Je stuurde je film op en dan begon het wachten. Een maand later
had je je ontwikkelde diarolletje’, lacht hij. In het huidige digitale
tijdperk is dat bijna niet meer denkbaar. Maar hoe is die foto nou
gemaakt? Het is alsof Besselink mijn gedachten raadt. ‘Het blijft
een bijzondere foto. Ik heb ’m gemaakt toen ik een jaar of negen
tien was. Zulke jonge vosjes van vier weken oud kom je niet snel
tegen. Overigens is een van de twee later doodgegaan. Je ziet op
de foto al dat er eentje niet zo blakend uitziet.’

Geurt Besselink in Denemarken, waar nog 800 jaar oude eiken voorkomen.
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Was moedervos toen je de foto maakte niet in de buurt?
‘Bij jongen van deze leeftijd gaat de moeder weleens in een andere
burcht slapen. Dat zijn momenten dat je erbij kunt gaan zitten en
wachten tot de vosjes naar buiten komen. Ik ontdekte de burcht bij
toeval. Het was in een kuil. Onder de rand met boomwortels zaten
een paar gaten en daar stond op een ochtend een jong naar mij te
kijken. ’s Middags ben ik teruggekomen met mijn fotocamera. De
weken erna ging ik er telkens naartoe. Ik bleef op veilige afstand,
maar jonge vossen zijn niet bang. Ze raken gewend aan je geur en

geluid. Op een gegeven moment zwerven ze er als je er bent
gewoon een beetje rond.Het jaar erop ben ik in maart gaan kijken.
De omringende bosbessenstruikjes waren wit van de bevroren
adem die uit de luchtgaten van het hol kwam. Dan weet je al: er zit
een vos. Op een avond zag ik een vos uit het hol komen. Ik ging
vaker kijken en kwam steeds dichterbij. En dan op een keer lagen
er drie jongen buiten te slapen. Een bijzonder moment, dat vergeet
je nooit. Net als de roedel edelherten die door het water op me af
kwam. Dat gebeurt maar eens in je leven.’
Wat was er eerder: liefde voor de natuur of fotografie?
‘De natuur. Vanuit mijn passie voor de natuur ben ik gaan foto
graferen. Ik groeide op aan de rand van Apeldoorn en was vijftien
toen ik bij een boer in Wenum ging werken. Hij wees me op kievitsen gruttonesten. ’s Morgens gingen we met de trekker erheen. In
die tijd ging ik ook vaak met mijn zwager het bos in. Ik was ver
kocht. Ik voelde me prettig en veilig in de natuur, en verwonderde
me over alles wat ik zag. In de weekenden, vakanties en later ook
wel voor schooltijd ging ik de natuur in. Onderweg naar de HTS in
Arnhem, met de bus over de oude N50, was het soms zo mooi dat ik
uitstapte om het Deelerwoud in te gaan.’
Hoe heb je geleerd de dieren te vinden?
‘Ik deed het allemaal zelf. Na tien, vijftien minuten fietsen was ik in
Kroondomein Het Loo. Daar kwam ik vaak. Sommige dieren ging ik
herkennen. Er was een reebok die telkens aan een andere kant van
het raster zat. Hoe deed hij dat toch! Op een ochtend zag ik tot
mijn verbazing dat hij precies op het randje van het wildrooster
ging staan. Hij nam een sprong en kwam zo aan de andere kant.
Het was overigens wel een beetje zielige bok. Op een gegeven
moment is hij dan ook geschoten. Op de geweiententoonstelling
heb ik zijn geweistangen nog opgezocht.’
Vind je de Veluwe nog steeds boeiend, ook na al je
buitenlandse natuurreizen?
‘Jazeker. Bijzonder zijn de vele verschillende landschappen in zo’n
‘kleine’ omgeving. Rijd je twee weken door Zweden dan zie je
meren en bossen, en nog meer meren en bossen. Hier is het heel
divers. Tijdens presentaties laat ik zien dat het allemaal onze
achtertuin is: van hagedissen, dassen tot boommarters. Mensen
zijn best verbaasd; het lijkt een natuurreservaat ver weg, maar
nee, het is gewoon de Veluwe.
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Actueel

Bijgevoerde koolmees krijgt langere snavel

Fietsen langs IJsselhoeven en spiekers
Door het landschap van Terwolde
en Nijbroek is een 32 kilometer
lange fietsroute uitgezet. De
route voert door het oeverwallenen uiterwaardenlandschap van
Terwolde en de polder van
Nijbroek, een van de oudste
broekontginningen van Neder
land. Een lokale werkgroep en
gemeente Voorst heeft de route
ontwikkeld.
De route start bij de Cosmas en
Wel is het op de Veluwe druk aan het worden. Hoe anders is het
bijvoorbeeld in Noorwegen, waar je vrij kunt kamperen en de
mensen een ander tempo hebben, relaxed zijn. Terwijl hier tijdens
de bronsttijd iedereen bronstig lijkt te worden. Het is een gekken
huis. Op de Posbank krijgen mensen een boete, omdat ze te vroeg
naar boven gaan. Het lijkt streng, maar met zoveel mensen in
Nederland moet het wel.
(Besselink kijkt weer naar de foto met de vosjes). In die tijd kwam
ik bijna niemand tegen. Moet je nu in het bos komen! Er is veel
publiciteit voor de Veluwe, er zijn meer excursies. Mocht de Veluwe
ooit Unesco Werelderfgoed worden, dan komen mensen uit de hele
wereld hier naartoe. De middenstand zal er blij mee zijn, maar het
moet wel in balans blijven. Dat is de grote uitdaging.’
‘IJsvogel!’, onderbreekt Besselink plotseling het gesprek. Hij schuift
zijn stoel naar achteren en loopt naar het raam. ‘Daar in het riet
van de vijver.’ Een blauwe schicht vliegt weg.
Je hebt inmiddels twee boeken uitgebracht: Veluwe –
Onvergetelijke ontmoetingen en Veluwe – Ontmoetingen
met het verleden. Wat voor kennis van de Veluwse natuur
moest je voor deze boeken verwerven?
‘Bij het eerste boek over het Veluwse landschap en de dieren ben ik
vooral uitgegaan van mijn eigen ervaringen. Het is een fotoboek,
mijn onvergetelijke momenten. Voor het tweede boek dook ik in de
cultuurhistorie van de Veluwe. Ik heb met veel mensen gepraat,
heb veel gelezen en ben op stap gegaan met een lijst met 150
plekken die ik wilde bezoeken. Kriskras over de hele Veluwe. Vijf
jaar ben ik met het boek bezig geweest. Het is een tijdreis gewor
den, die begint in 250.000 jaar voor Christus – het ontstaan van de
Veluwe – en doorloopt tot nu.
Als ik nu ergens loop herken ik de cultuurhistorie van het land
schap. De Veluwse cultuurhistorie en volksverhalen hebben mij
verrijkt. Ik struin rond met het besef dat 3000 jaar geleden hier
ook mensen leefden. De grafheuvels die ze hebben opgeworpen zie
je ook in Denemarken. De mensen stonden in contact met elkaar,
reisden, dus zo primitief waren deze mensen van de trechter
bekercultuur misschien niet eens.’
Besselink bladert het boek door. De middeleeuwse ringwalburcht
Hunneschans heeft hij met een drone gefotografeerd. Het is de

enige manier om de ronde aarden wal in beeld te brengen. De
drone gebruikte hij bijvoorbeeld ook voor het zichtbaar maken van
onder meer prehistorische akkers (Celtic fields) en de diepe karren
sporen van de Hessenwegen. Herinneringen komen naar boven.
‘Ach ja, Boeschoten, zo’n oude agrarische enclave. En kijk hier: de
Dodenweg, waarlangs de doden naar de kerk werden gebracht, en
de zandheggen, wallen die het stuivende zand tegen moesten
houden. Dit is ook zo mooi: De stille eenzaamheid. Dit gebiedje op
de Noord-Veluwe heet echt zo. Een, twee boerderijtjes hebben daar
gestaan, omringd door bos, zandverstuiving en heide. Die mensen
hebben er een hard en eenzaam bestaan geleid met wat schapen,
geiten en misschien een koe.’
Een van je vele bijzondere foto’s is die van het Deelensche
Wasch. Een kijkje half onder en boven water.
‘Ik wou het wassen van schapen aan de orde brengen. Waar kan
dat beter dan bij het ven Deelensche Wasch op De Hoge Veluwe?
Maar ja, het wassen gebeurt niet meer. Hoe krijg je dan een leuke
foto? Ik besloot er in het voorjaar naartoe te gaan als padden
eieren leggen. Het moest niet waaien, want dan krijg je rimpelingen
op het water. De zon moest schijnen, zodat je voldoende licht onder
water hebt, en de padden moesten actief zijn. Dan sta je daar een
uur of twee voorovergebogen om de foto half boven en half onder
water te maken. Je moet dus heel veel geduld hebben.’
Heb je van boeken maken zo de smaak te pakken gekregen,
dat er nog één komt?
‘Ja inderdaad, over biotopen en ecologie. Ofwel over wat voor
dieren er leven in de heide, naald- en loofbossen, zandverstuivingen,
agrarische enclaves en de natte randen van de Veluwe. Ken je de
hertenluizen die in september in je haren zitten? Waar komen die
vandaan, wat is hun functie en wat is de relatie met het hert? En
wist je dat elk ven zijn eigen eencelligen heeft? Onder de microscoop zie je een heel andere wereld. Dat soort dingen wil ik uit
pluizen én mooi fotograferen.’

Damianuskerk in Terwolde. Aan
de Terwoldse Bandijk en bij
Middendijk/Monnikenweg staat
een informatiepaneel. De brochure
is te downloaden van www.land
schapsbeheergelderland.nl
(zoekterm IJsselhoeven) en
www.voorst.nl en vrij verkrijg
baar bij Dorpshuis de Arend in
Nijbroek, café de Groot in De
Vecht en bij Brasserie Kriebelz in
Terwolde.

foto Koos Dansen

foto gemeente Voorst

Zeven afgeworpen geweien
Het Bezoekerscentrum Nunspeet heeft een nieuwe aanwinst: alle in
zeven jaar afgeworpen geweien van één edelhert. Edelherten werpen
ieder jaar hun gewei af en bouwen deze binnen vier maanden tijd
weer op. Afgevallen geweien worden meestal opgegeten en aan
gevreten door wilde zwijnen en muizen. Het is dan ook bijzonder dat
de geweien van hetzelfde hert jaren achtereen gevonden zijn.
In de expositie is goed te zien hoe jaar op jaar het nieuwe gewei
ongeveer dezelfde vorm heeft maar afhankelijk van voedselaanbod
en conditie van het dier ieder jaar wat zwaarder en massiever wordt.
Meer informatie over het bezoekerscentrum bij het Transferium:
www.bezoekerscentrumnunspeet.nl

Kijk voor een impressie van de boeken van Geurt Besselink op
www.geurtbesselink.nl. Lezersactie: zie pagina 27.

Engelse koolmezen hebben langere snavels dan de Nederlandse. Het
verschil van een kleine millimeter is waarschijnlijk het resultaat van
de Britse liefde voor het bijvoeren van vogels. Dit blijkt uit genetisch
onderzoek van NIOO-KNAW, Wageningen University en vier Britse
universiteiten.
in Engeland wordt al een eeuw lang de vogels op grote schaal in de
winter bijgevoerd. Het gevolg is waarschijnlijk dat koolmezen met net
wat langere snavels beter bij dat voer kunnen. In ieder geval hebben
de langsnavelige genen daar meer succes: ze leveren meer jongen
op. In Nederland, waar nog niet zo lang uitgebreid wordt bijgevoerd,
is dat niet zo.
In meer dan de helft van de Engelse tuinen vind je vogelvoer, en de
mensen geven er wel twee keer zo veel aan uit als in de rest van
Europa. Denk bij een Engelse ‘birdfeeder’ niet alleen aan een open
vogelhuisje, voederplank of vetbol, maar vooral aan een plastic buis
of ‘voedersilo’ met alleen een opening voor de vogelsnavel.

Eten in de kunst en design van nu
Museum Nairac combineert in de
tentoonstelling Food! Eten in de
kunst en design van nu (t/m
3 maart 2018) kunst, vormgeving
en samenwerkingen tussen
culinaire ondernemers, kunste
naars en illustratoren. De ten
toonstelling schotelt een veel
gangenmenu voor met uiteen
lopende kunstvormen.
De tentoonstelling is onderdeel
van een samenwerkingsverband
van acht Gelderse musea onder
de noemer ‘Gelderse smaken’.

foto Bezoekerscentrum Nunspeet
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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.

Op een herfstdag, lopend door een Arnhems stadspark op weg naar kunstenaar
Roland Schimmel, ervaar ik een bijzondere atmosfeer. Een zacht warmoranje licht vult
de nevelige lucht, de zon staat precies boven het pad naar zijn huis. Het geheel lijkt
een zonnewijzer die, met enig gevoel voor symboliek, aangeeft dat ik precies op tijd
ben. Roland Schimmel ontvangt me aan de keukentafel, met koffie en koek.

Verhelderende verwarring
tekst Gabrielle de Nijs Bik, foto’s Hans Dijkstra/gaw.nl
en Roland Schimmel

Zijn werk laat zich kort omschrijven als doeken,
monumentale muurschilderingen en animaties
met daarop zwarte stippen en daaromheen
nabeelden, halo’s in lichte prismatische kleuren.
Het doet me denken aan het ideaalplaatje van
de winter: een overal aanwezig, verblindend
licht dat, niet gehinderd door een bladerdek,
reflecteert op een maagdelijk sneeuwlandschap
en na-ijlt als je je ogen dichtdoet. Schimmel
denkt bij winter in eerste instantie aan iets heel
anders: een ijzige kou. En die associatie doet
hem aarzelen om in te stemmen met een inter
view: ‘Mijn werk is toch niet koud? Dat is in
ieder geval helemaal niet de bedoeling.’ Maar
nadat hij mijn vraag op zich in heeft laten
werken en nieuwe winterse associaties krijgt,
besluit hij het toch te doen. Hem vallen de
winters van Edgar Fernhout in. Dat werk heeft
hem aan het begin van zijn kunstenaarschap
geïnspireerd. Hij waardeert de materialiteit van
het werk, de sporen van de kunstenaar op het
doek, hoe er met verfstreken en een duidelijk
handschrift toch een atmosferisch beeld
gecreëerd is. Ook de mentaliteit van Fernhout,
fascineert hem, de zoektocht van realisme naar
het verbeelden van fundamentele waarheid in
een abstract beeld, dat nog wel refereert aan
de natuur.
Geestesoog
Een andere kunstenaar die belangrijk voor hem
is, is James Turrell, lichtkunstenaar bij uitstek.
Hij gebruikt helemaal geen verf of penseel,
maar slechts het licht, soms met kleurfilters.
Geboeid vertelt Schimmel over een tentoon
stelling, die hij alweer ruim veertig jaar geleden
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The Innocent Eye, Van Abbemuseum, 2012.

heeft gezien in het Stedelijk Museum van
Amsterdam. In een parcours langs verschillende
kabinetten ziet Turrell kans om door middel van
daglicht en gekleurde filters de sensatie van
oneindige ruimtes op te wekken. In het midden
van de ruimte lijkt kleur samen te ballen. ‘Maar
gebeurt dat nu echt of voor mijn geestesoog?’,
vraagt Schimmel zich af. Die vraag: wat is er in
werkelijkheid en wat maakt de geest ervan,
houdt Schimmel tot de dag van vandaag bezig.
Hij beweegt zich daarbij tussen het materiële
van de winters van Fernhout en het immateriële
van het licht dat Turrell benut.
Met een jarenlange toewijding, al tientallen
jaren, vangt Schimmel het licht en nabeelden in
verf. Wat we zien zijn gitzwarte stippen, soms
een enkele, dan weer een aantal verspreid over

het oppervlak, en nabeelden in ijle prisma
tische kleuren. De zwarte stippen springen
meteen in het oog en geven focus door hun
helderheid, de nabeelden stralen eromheen
en leiden de blik in tweede instantie van de
focuspunten af. Zijn werken zijn een middel
om onze waarneming te onderzoeken. En dan
niet alleen op fysiologisch vlak, wetenschap
pelijk aan te tonen met kegeltjes en staafjes,
ook filosofisch en psychologisch.
Het is niet altijd helder welke nabeelden zijn
geschilderd en welke nabeelden ons brein
maken. Juist wat onze geest ermee doet
fascineert hem: hoe resoneert het beeld
binnenin ons en hoe beïnvloedt dat onze
gemoedstoestand? Het is verf op een drager,
maar het heeft niets te maken met de
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Blind Sun, 2010. Tweede Spijkerdwarsstraat, Arnhem.

materialiteit van verf. Die fysieke eigenschap
pen zitten de ervaring van de toeschouwer
vooral in de weg, zo is zijn overtuiging. Tot nu
toe in ieder geval…

Hij gaat voor een
witte muur zitten,
concentreert zich
op een punt en
wacht rustig af tot
er iets opdoemt
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Witte muur
Mijmeren is zijn tweede natuur. Hij herinnert
zich hoe hij als klein jongetje, de jongste uit
een groot katholiek gezin, eindeloos aan de
slootkant zat, in het water starend. Die verstilling
blijft hij opzoeken, door verre reizen te maken
en te mediteren bijvoorbeeld. Hij gaat voor een
witte muur zitten, concentreert zich op een
punt en wacht rustig af tot er iets opdoemt.
Begin jaren tachtig maakt hij een reis naar de
Stille Zuidzee, weg uit de invloedsfeer van ons
westerse leefpatroon. Hij woont er negen
maanden op het dunbevolkte eiland Raivavae in
Frans Polynesië Geen vliegveld, laat staan lijn
verbindingen, geen telefoonvoorzieningen en
de bewoonde wereld begint op een week varen
afstand. In die periode ervaart hij een bijzon
dere zonsondergang boven de oceaan, een

blauw licht verschijnt voor zijn geestesoog.
Het blijkt een diep ingrijpende ervaring die hem
vervult van een allesomvattend geluksgevoel.
In de zoektocht naar een verklaring voor dit
fenomeen, ontmoet hij diezelfde reis later op
Java hindoeleider Pak Harjanto. Deze lacht hem
toe en vertelt hem dat het moment van nietweten een goddelijk kracht blootlegt, een kracht
die in alles en iedereen zit.
Verwarring
Met deze ervaring in zijn lijf en een verklaring
in zijn hoofd, zoekt hij naar een manier om dit
te delen. In de jaren negentig maakt hij muur
schilderingen waarop oranje, roze en blauw
groene vlakken onstuimig voor onze ogen
dansen. ‘Het geheel veroorzaakt een enerverend
gevoel van machteloosheid’, zo zegt hij. Die
gekke ambivalentie tussen opwinding en over
weldiging is precies wat hij teweeg wil brengen.
Hij experimenteert met fluorescerende kleuren.
Het effect is heftig. Hij gaat op zoek naar meer
subtiliteit. Dan ontdekt hij de werking van alle

lichtabsorberende zwarte stippen, gecombi
neerd met de halo’s in dunne prismatische
kleuren, een werkwijze die hem tot de dag van
vandaag mogelijkheid biedt de ene na de
andere ontdekking te doen. Een detail in het
ene werk is weer een bron voor een volgend
werk. Zijn jarenlange zoektocht wordt ook door
de wetenschap opgemerkt. In 2015 ontvangt hij
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW) de Akademieprijs voor
Astronomie en Kunst voor zijn werk Zwarte Zon
uit 2010. De KNAW omschrijft het werk van
Schimmel als volgt: ‘De kracht van Zwarte Zon
zit hem vooral in het samenvallen van de artis
tieke illusie met de visuele perceptie, en de
verhelderende verwarring die dit met zich
meebrengt.’
Schimmel formuleert geduldig, zijn handen
gebruikend, gedachten vormend, kijkt afwisse
lend naar mij en richt de blik naar binnen om te
herformuleren. ‘Het nabeeld is als het ware de
uitdrukking van het verlangen naar zijn oor
sprong, het licht’, zegt hij. Hij trekt parallellen
met het gedachtegoed van filosofen. Ik stel
vragen, zit op het puntje van mijn stoel. We zijn
beiden van goede wil, maar we lijken niet tot
een gezamenlijke kern te komen. Des te meer
zwermen we om allerlei onderwerpen heen. Ik
probeer me in te leven in zijn fascinatie. Dat
lijkt soms even te lukken, maar woorden zitten
soms ook in de weg. Wat is zijn bedoeling? Ik
moet schrijven, begrijpen, invoelen, volgende
vraag bedenken ineen en dat kost me bij
Schimmel veel moeite.
Onbeholpen
In zijn atelier praten we verder, daar valt me
ineens het besloten karakter van de ruimte op.
Prikkels van buiten zijn er bijna niet; de ramen
zijn deels bedekt met doorschijnend folie, het
licht van buiten wordt gestabiliseerd door tlbuizen die zorgvuldig op kleur zijn uitgezocht.
Ik realiseer me dat het een onbeholpen vraag
was om met hem over de winter te komen
praten. Het levert hem weliswaar een associatie
met zijn inspirerende voorgangers Fernhout en
Turrell op, maar minstens zo belangrijk voor zijn
artistieke ontwikkeling is dat wat er in zijn
binnenwereld afspeelt. De ervaring op Raivavae
lijkt een bron, waaruit hij nog steeds kan putten
en die andere bronnen, zoals de winter, over
bodig maakt. Af en toe laat hij nu, sinds lang in
zijn veertigjarig kunstenaarschap, muziek toe in
zijn atelier, een subtiele prikkel uit de buiten
wereld.

Roland Schimmel in zijn atelier.

Ik neem plaats in een grote, comfortabele stoel
midden in zijn atelier. Hij haalt schilderijen
tevoorschijn en vertelt. Mijn aantekenboekje is
op de keukentafel blijven liggen, dat heeft
Schimmel ook gezien. Hij zegt er wat van, maar
corrigeert zichzelf dan weer; het is niet zijn
zaak. Gelukkig maar: mijn wens om precies
vast te leggen wat hij zegt zit het gesprek niet
langer in de weg. Hij laat mij zien waar hij nu
mee bezig is: het tot nu toe zorgvuldig vermeden
handschrift doet nu toch zijn intrede in het
werk. Ik ben een van de eersten die die nieuwe
stap mag zien. Zo geroutineerd als hij een
airbrush-installatie hanteert, zo onwennig is het
om de kwast en het potlood goed te gebruiken.
Het voelt kwetsbaar, zo’n rigoureuze stap in zijn
kunstenaarschap. En ik vraag me af: waarom
dat handschrift? Ik heb er moeite mee, begrijp
de combinatie van het ijle en immateriële met
het zo aanwezig handschrift niet. Ik ben er vast
van overtuigd dat het handschrift afbreuk doet
aan een ervaring met nabeelden.
Iets in mij weerhoudt me ervan naar het waarom
van deze nieuwe stap te vragen. Schimmel
loopt even weg. En dan gebeurt het. Nu ik even
niet hoef te spreken, te denken, te begrijpen,
te schrijven, geen gedachten hoef te ordenen,
beland ik in een neutrale positie. Ineens valt
alles valt op zijn plek, het samenspel tussen mij
en het schilderij komt op gang en ook voel ik de

waarde van het handschrift in het schilderij.
Alles valt samen: ik, het werk, alles wat hij
daarvoor met veel woorden heeft proberen over
te brengen. Langzaam dringt het tot me door
wat de crux is: het bereiken van een moment
van niet-weten, om van daaruit onbevooroor
deeld waar te nemen en dan iets nieuws te
ontdekken, iets bloot te leggen wat er altijd al
was; precies zoals Pak Harjanto had gezegd.
Als Schimmel terugkomt in zijn atelier beschrijf
ik wat mij gebeurde. Het raakt hem zichtbaar.
Hij wil de woorden meteen opschrijven. Ik niet,
ik heb genoeg aan deze ervaring. Het is een
natuurlijk moment het interview te beëindigen.
En de zonnewijzer van de heenweg had gelijk.
Voorstellingsvermogen
Met dit artikel bied ik u als lezer niet meer dan
een tweedehands ervaring. Het is de beperking
van een tussenpersoon. Misschien heeft u een
rijk voorstellingsvermogen en kunt u het mee
beleven. En anders hoop ik dat het u aanspoort
eens een werk van Schimmel te ervaren. Op de
Veluwe zijn de locaties waar dat kan schaars.
Een muurschildering in de Arnhemse Tweede
Spijkerdwarsstraat is een optie. En mocht u
eens op de Amsterdamse Zuidas zijn: in Circl,
een paviljoen op initiatief van ABN AMRO, waar
kennis over circulariteit wordt gedeeld, vindt u
een groot werk van hem in een vergaderruimte.
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Ko-Kalf uit Doornspijk is een biologisch bedrijf met dubbeldoelkoeien:
koeien die melk én vlees leveren. Ko van Twillert: ‘Mijn gevoel zegt dat
biologisch de enige weg is naar een duurzame landbouw, die past bij het
milieu en bij wat de consument wil. Ik heb er veel plezier in.’

‘Wij boeren

biologisch’
tekst Hanneke Stegeman, foto’s Hans Dijkstra/gaw.nl

In het uitgestrekte weidelandschap langs de
voormalige Zuiderzee, tussen Veluwemeer en
Veluwemassief, lopen de koeien van Ko-Kalf. De
Zuiderzee heeft in de streek z’n sporen nage
laten, zoals in het prachtige vestingstadje
Elburg. ‘Mooie stadjes en dorpen, gastvrijheid,
bossen, open landschap en water, frisse lucht.
Je kunt hier eindeloos wandelen, fietsen en
genieten’, zegt Van Twillert. Maar de streek is
ook behoudend. Het conservatieve karakter is
af te lezen in het landschap, waar de ruilverka
veling minder stringent is doorgevoerd als in
vergelijkbare landbouwgebieden. Het oogt als
het landschap van weleer met kleine percelen,
lange, brede sloten en daarboven grote wolken
partijen. Het landschap kan Van Twillert waar
deren, maar de behoudendheid van de streek
staat soms ook haaks op innovatie en ver
nieuwing. Van Twillert: ‘Mensen denken hier
wel: waarom anders doen als het toch goed
gaat? Iets nieuws doorvoeren, dat is moeilijk.
Daar hebben we in de landbouw ook last van.
Bijvoorbeeld als een boer zijn bedrijf wil ver
breden. Terwijl we voor een levensvatbare
toekomst van de streek veel meer toe moeten
naar beleving, ook van versproducten.’
Alpenkoe
Oorspronkelijk komt Van Twillert uit Den Helder.
Hij hield er raskippen en was actief lid van de
plaatselijke kippenfokvereniging. Om dichter bij
familie te kunnen wonen zocht Van Twillert een
plek tussen Apeldoorn, Amersfoort en Zwolle.
Het werd Elburg, waar hij een boerderij met
schuur kocht, voor een koppel van tien koeien.
Dat bleek niet zomaar te kunnen. ‘Ik kocht
vervolgens ook een boerderij in ’t Harde en
diende een bedrijfsplan in. Er waren tal van
vereisten: minimaal veertig koeien, genoeg
grond, gediplomeerd personeel van de agrari
sche hogeschool et cetera. Wat begon als hobby
werd een serieuze tak van sport. Zeventien jaar
zit ik inmiddels in het boerenvak. Lange tijd heb
ik me toegelegd op het houden van vleeskoeien,
van het Zuid-Franse ras Blonde d’Aquitaine.
Ik draaide met verlies en besloot een nieuwe
koers in te zetten: van vleesvee naar dubbel
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doelkoeien, voor melk en vlees.’
Hij koos voor de robuuste Simmental-Fleckviehkoe en kocht een goede veestapel in Zwitser
land, Zuid-Duitsland en Oostenrijk. ‘We ver
bouwden de stallen en ik schakelde hulptroepen
in. Nico van de Brake, melkveehouder uit
Oosterwolde, is mijn bedrijfsleider en tevens
verantwoordelijk voor het fokprogramma van
de veestapel.’
Goed melk, mooi vlees
Momenteel houdt Van Twillert 200 melkkoeien
en zo’n 250 kalveren. De stallen bieden ruimte
voor 500 stuks vee, dus het bedrijf kan nog
verder groeien. ‘Omdat we als biologische
boerderij de grond extensief bewerken, houden
we ons vee op 170 hectare grond en in januari
2018 wordt dit 200 hectare. De koeien lopen
zoveel mogelijk in de wei en binnen worden ze
in groepen gehuisvest in zogenaamde potstallen
en in de hellingstal, op stro. Het dierwelzijn is
optimaal gewaarborgd. Onze dieren leveren
goed melk en mooi vlees. De dieren die niet de
fokkerij ingaan, zoals de jonge stieren, laten we
slachten bij slagerij en familiebedrijf Van de
Weg uit Oosterwolde. Klanten kunnen het vlees
bestellen via onze website. De melk leveren we
aan Farmel, die er voornamelijk melkpoeder
van maakt. Chinezen zijn er gek op. We ont
wikkelen bijzondere producten zoals een
krokettenlijn voor de horeca; producten ver
markten, dat is ook onderdeel van Ko-Kalf.’
Van Twillert vindt dat biologisch boeren zicht
baar – en hoorbaar! – resultaat geeft voor
bodem, milieu, flora en fauna. ‘De biodiversiteit
neemt toe, waardoor het aantal weidevogels
stijgt en de bodemstructuur en waterberging
verbetert en ga zo maar door. Het gaat niet
alleen om weidegang van het vee, maar ook om
bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke
oevers die het waterschap hier realiseert,
waardoor planten en dieren de ruimte krijgen
en het water beter wordt opgevangen.’
Koe in de wei
Of weidegang voor koeien per se beter is, weet
Van Twillert niet. Hij kent bedrijven waar het

vee niet buiten komt, maar waar de
huisvesting optimaal is ingericht. ‘Daar is
niks mis mee. Ik denk dat wij mensen voor
al graag koeien buiten zien. Dat beeld ken
nen we nu eenmaal. Enfin, ons vee loopt wel
buiten en wij genieten ervan. Onze koeien
zijn geen productiedieren zoals in de gang
bare landbouw. Daar is een boer tevreden
met een melkopbrengst van 12.000 liter per
koe per jaar; onze koeien leveren gemiddeld
8.000 liter. We voeren schraal. Dat past bij
dit ras. Biologisch veevoer is bovendien
duur. Toch krijgen we als biologische boer
maar 5 cent meer voor een liter melk. De
melkprijs voor de reguliere landbouw is
sinds kort ook iets beter. Dat is maar goed
ook, want als boeren werken we onder de
kostprijs, voor super kwaliteitsproducten.
Dat is toch niet uit te leggen? Je maakt mij
niet wijs dat de consument niet wat meer
wil betalen. Als je heel hard werkt voor je
boterham wil je iets verdienen, en plezier in
je werk hebben. Zo hoort boeren te zijn.’
Ko-Kalf, biologisch rundveebedrijf op de
Veluwe
Veldweg 44 in Doornspijk
www.ko-kalf.nl
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Zwerfafvalbrigades

maken Veluwe schoon

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

Steeds vaker zie je ze langs landen boswegen: groepjes mensen
die zwerfaval prikken. Taakstraf?
Nee hoor, het zijn vrijwilligers.
Dit jaar is de ene na de andere
zwerfafvalbrigade aan de slag
gegaan om de eigen leefomgeving
schoon te maken en te houden.

De gloednieuwe zwerfafvalbrigade van Wekerom
poseert voor de foto die de officiële start mar
keert. Ze gaan zo meteen de straat op voor de
eerste ronde zwerfafval prikken. In juni maak
ten ze een proefronde. ‘In anderhalf uur haal
den we toen met z’n zevenen zes vuilniszakken
zwerfvuil op’, zegt coördinator Karin van den
Top van de Wekeromse zwerfafvalbrigade. ‘Dan
weet je dat je het niet voor niets doet. Er lagen
bierblikjes, chipszakken en sigarettenpeuken.
Zelfs een dekbed hebben we opgehaald.’ Een
van de deelnemers vult aan: ‘Ik was mee die
eerste keer. De reacties waren heel leuk én
motiverend. In het dorp hingen mensen uit het
raam en riepen: wat fijn dat jullie het dorp
netjes houden.’
Van den Top meldde zich gelijk aan, toen ze
over het initiatief hoorde. Er ligt toch aardig
veel afval in de omgeving, vindt ze, en daar
stoort ze zich aan. Vooral op fietsroutes van
scholieren en langs uitvalswegen ligt de nodige
rommel. Om meer dorpsgenoten enthousiast te
maken voor de op te richten zwerfafvalbrigade,
plaatste ze berichten in plaatselijke kranten en
nieuwsbrieven en deed ze oproepen op Face
book en de Wekerom app. ‘We zijn nu met z’n
elven, de jongste is negen. Als we eenmaal
bezig zijn, komen er vast meer mensen bij.’
Ze rekent op een zwaan-kleef-aanreactie.
Bewustwording
Dit jaar zijn al ruim tien zwerfafvalbrigades
begonnen: in het Montferland twee, gemeente
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Hattem één, gemeente Heerde drie, gemeente
Ede drie (Wekerom, Otterlo, Bennekom) en
gemeente Doetinchem twee. In diverse
gemeenten zijn brigades in voorbereiding:
Geldermalsen, Apeldoorn (Wenum Wiesel) en
Renkum. Veel van deze brigades zijn op initia
tief van Stichting Landschapsbeheer Gelderland
met ondersteuning van de gemeente in het
leven geroepen. Maar er zijn ook burgers die
zelf het initiatief nemen. Dat kan natuurlijk ook.
Projectleider zwerfafval Derk Huizinga van
Stichting Landschapsbeheer Gelderland: ‘Een
zwerfafvalbrigade is een laagdrempelige manier
om mensen bij hun eigen omgeving te betrek
ken. Het draagt bij aan de bewustwording hoe
waardevol zorg voor je eigen omgeving is.
Zonder ontsierend zwerfafval is het landschap
nog veel mooier en dan kunnen we er allemaal
echt van genieten.’
Stimulerende bezigheid
De vrijwilligers van de Wekeromse zwerfafval
brigade hebben prikstokken en grijpers
uitgereikt gekregen en dragen blauwe veilig
heidshesjes met de opdruk: Ede Schoon.
Voordat ze op pad gaan drukt Huizinga hen op
het hart. ‘Let op je eigen veiligheid als je langs
de weg loopt. Je bent geneigd om naar beneden
te kijken. Je loopt van blikje, naar snoep
papiertje en plastic zak. Maar kijk geregeld om
je heen om het verkeer in de gaten te houden.
En als je iets niet met je prikker of grijper kunt
pakken, wees dan voorzichtig als je het met je

handen doet. Doe handschoenen aan. Vind je
een te groot object of is het te gevaarlijk om
het te verwijderen, bel dan met de contact
persoon van de gemeente. En verder: bedek je
benen in verband met teken in hoog gras.’
Dan gaat de groep op pad. Ze beginnen bij het
Kulturhus van Wekerom, lopen door het dorp
richting het buitengebied. Geregeld draait een
dorpsgenoot een autoraampje naar beneden of
geven fietsers in het voorbijgaan complimenten.
‘Het is een heel stimulerende bezigheid’, zegt
een vrijwilliger. ‘Je doet het met elkaar, je doet
mee als het uitkomt, de ene keer op een vrije
avond, de andere keer op een vakantiedag. Je
steekt op een prettige manier de handen uit de
mouwen. Als groep kun je veel bereiken.’ Zelfs
een familie loopt mee: oma, zoon en schoon
dochter en hun twee kinderen. Het afval zoeken
werkt aanstekelijk. Jong geleerd, oud gedaan.
Vooral veel blikjes en snoeppapier worden
gevonden en opgeraapt, en dan ineens: een
regenpijp. Even de gemeente bellen.
Ervaringsdeskundige
Wellicht begon het fenomeen zwerfafvalbrigades
wel bij de Veluwse burger Arjan Vriend, die
toevallig ook directeur van Stichting Landschap
beheer Gelderland is. Als ervaringsdeskundige
vertelt hij: ‘Een jaar of zes geleden begon ik in
mijn eigen omgeving met zwerfafval verzame
len. Tijdens de dagelijkse rondjes met de hond
had ik altijd wel een plastic zak mee om zwer
vend afval in te doen. Op een gegeven moment
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Hans van den Bos blogt

‘Het leuke van afval
verzamelen is, dat je ook
nieuwe vrienden maakt’

dacht ik: ‘Ik kan dit wel in mijn eentje blijven
doen, maar ik kan ook mijn vrienden en
kennissen mobiliseren.’ Zo gezegd zo gedaan.
Om contact met elkaar te houden, zette hij een
Whatsapp-groep op. Wanneer iemand zin heeft
om te gaan, plaatst hij of zij een berichtje en
kunnen anderen zich aansluiten.
‘De eerste twee jaar ben je alleen maar bezig
met het wegwerken van achterstallig onder
houd. Doe je dat grondig, dan wordt het makke
lijker om het bij te houden. Nieuw afval is niet
half vermolmd en zit minder verstopt. Bepaalde
stukken kan ik al alleen af, en op de fiets. We
hebben ook nog steeds geregeld gezamenlijke
acties. Al veertig mensen zitten in onze appgroep. De ene keer ben je met z’n zevenen, de
andere keer met z’n drieën of twaalven. Zijn we
klaar, dan maken we foto’s van de locatie waar
we de zakken met afval achterlaten en sturen
een app naar ons contactpersoon van de
gemeente. Die haalt de zakken zo snel mogelijk
op. Hij krijgt ook een app als we bijvoorbeeld
een halve koelkast of bank vinden. Het leuke
van afval verzamelen is, dat je ook nieuwe
vrienden maakt. Je spreekt elkaar tijdens de
acties en af en toe drinken we koffie met
elkaar.’
Extra grijscontainer
Mariet van Gelder uit Heerde raakte door het
initiatief voor zwerfafvalbrigades in haar
gemeente geïnspireerd om zelf de handschoen
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op te pakken. ‘In januari ben ik naar de bijeen
komst in Heerde gegaan, georganiseerd door
Stichting Landschapsbeheer Gelderland en
afvalinzamelaar Rova. Daarna heb ik gelijk in
mijn buurt wat mensen gemobiliseerd, waar
onder een mijnheer die ik vaker langs de weg
afval heb zien inzamelen. Zo kreeg ik zeven
mensen bij elkaar. Huishoudelijk Rova voorzag
ons van materialen en ik kreeg een extra
grijscontainer voor het vele afval uit het bos dat
niet in de PMD-container of in de glasbak mag.’
Als werkterrein heeft de groep rondom Van
Gelder het Bakhuisbos en omgeving ten westen
van Heerde. In tegenstelling tot de meer
georganiseerde zwerfafvalbrigades hebben ze
geen Whatsapp-groep en iedereen gaat
zelfstandig op pad. ‘Je vindt de wonderlijkste
dingen. Laatst op een parkeerplaats een hele
kast en op een andere parkeerplaats een
bankstel. Dan neem ik contact op met de
bosbeheerder of schakel de gemeente in.
Ik snap werkelijk niet waarom mensen hun
grof afval niet gelijk bij het afvalbrengstation
inleveren.’
Opgestoken duim
Van Gelder vindt het geen grote moeite om
afval te verzamelen. ‘Ach, ik loop toch veel in
het bos en in de zomermaanden inventariseer ik
op maandagavonden planten voor de KNNV.’
Het meeste werk zijn fietspaden waar veel afval
ligt. Langs wegen als de Elburgerweg en Nieuwe
Zuidweg ligt ook het nodige, maar op deze
bochtige wegen met hoogteverschillen is het
veel te gevaarlijk om onbeschermd te lopen.
‘In maart gaan we dit toch doen op een traject
van 5 kilometer’, zegt Van Gelder. ‘Voor en
achter ons worden we beschermd door wagens
van Rova. Het is heel fijn dat ze zo meedenken.
Wat we doen werkt stimulerend, ook voor hen.’
‘Mensen zeggen wel: ik wil echt niet de rommel
van een ander opruimen, maar goed voorbeeld
doet goed volgen. Ik wil graag een mooiere
wereld en dit is een eenvoudige manier om
eraan bij te dragen. Leuke bijkomstigheid is
dat je in gesprek komt met voorbijgangers.
Vandaag nog dacht iemand dat ik padden
stoelen aan het verzamelen was. Hij waar
schuwde mij dat ik maar zo een bekeuring zou
kunnen krijgen. Ik heb hem mijn afvalzak laten
zien. En dan krijg je positieve reacties. Ook de
twee dames die het Heerderstrand doen,
krijgen vaak een opgestoken duim.

Almyra
7 november. Het heeft gevroren vannacht, voor het eerst dit najaar. Is het daarom dat de bomen in de straat nog
bonter lijken dan ze al waren? Met moeite concentreer ik me op mijn werk. Maar de kleuren, de strakblauwe hemel
en de namiddagzon trekken mij uiteindelijk toch naar buiten.
In de bosrand strijkt de laagstaande zon als een reusachtige theaterspot over de bodem. Het gevallen loof glanst
goud. Daarboven in de bijna transparante kronen schitteren rood, geel, bruin, oranje, violet tussen flarden groen.
Doodstil hangt het blad, alsof het weet: elke beweging kan de laatste zijn. In de top van een oude eik kwettert
een handvol spreeuwen een gezellig lied. Het klinkt als voorjaar, toch hebben ze hun gespikkelde winterjassen
al aan. Verderop, aan de voet van een groep forse beuken, speuren kauwtjes naar vergeten beukennoten. Een
vleug aardse paddenstoelenlucht prikkelt mijn neus, maar van de vorige week nog overvloedige vruchtlichamen
is weinig over. Wat rest hangt als gestold snot over het dode hout. Hoog boven me hoor ik de eerste kolganzen:
keffende hondjes op de vlucht naar betere oorden.
Ik denk de spanning in het bos te voelen: nu zijn de bomen op hun mooist en de spreeuwen zingen dapper, maar
het weer hoeft maar iets te verslechteren en het is kaal en koud. Eén herfststorm of hagelbuitje en de zomer
kantelt naar winter.
‘Mag ik u wat vragen?’, klinkt het plots naast me, wanneer ik de kleurenpracht in mijn camera probeer te
vangen. Een twintiger met een open gezicht kijkt me aan. Achter hem zie ik nog drie wandelaars, die net als de
vragensteller in voorkomen afwijken van wat Buma ‘de gewone Nederlander’ noemt. ‘Als ik u betaal, wilt u dan
een foto van ons maken?’ Hoewel grammaticaal correct komen de woorden toch wat onwennig uit zijn mond.
Turkse medelanders vermoed ik, die wandelen hier vaker, zeker in de oogsttijd van tamme kastanje. ‘Nee, betalen
mag je niet’, zeg ik. ‘Maar een paar foto’s wil ik wel maken’.
Alaa – zo heet hij – blijkt een vluchteling uit Damascus die ook regelmatig dit rondje loopt. Vandaag wil hij zijn
bezoek, zijn beste vriend en grootouders, dit herfstbos tonen. Want zoiets kennen ze in Syrië niet. Terwijl ik
foto’s maak – bij de beek, onder een dikke beuk – kletsen we wat. Hij bewoont sinds enkele maanden een eigen
appartement in Arnhem, waar hij erg blij mee is na zijn rondreis langs vele azc’s. Zijn bezoek is net overgekomen
uit Almyra, versta ik. Omdat zij nog zo kort hier zijn spreken ze slecht Nederlands, verduidelijkt Alaa. Na de
fotosessie staat het viertal erop dat we samen wat drinken. Ze loodsen me naar een bankje verderop. Uit de
grote tas van oma komen vruchtensap, bekers en kokosmakronen. Nu hoor ik ook meer van hun verhaal. Tot
mijn verbazing spreken opa, oma en vriend toch al een mondje Nederlands – geleerd in Almere, hun nieuwe
woonplaats.

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
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tekst Rob Wolfs, foto’s Fotowerkgroep Nieuwe Veluwe
Een stevige wandeling van 19 kilometer en 90 procent onverhard aan de rand van de westelijke flank van de Veluwe.

Trage Tocht

Lunteren
Vanaf het treinstation wandelen
we al snel het afwisselende
Lunterse Buurtbos in. Bovenop de
Galgenberg passeren we uitzicht
toren De Koepel. De route vervolgt
langs boerenland en het Wekerom
se Zand. We passeren prehistori
sche akkertjes en de Germaanse
Put. Dan duiken we de bossen
weer in om uit te komen bij het
Middelpunt van Nederland. Langs
de randen van de Goudsberg met
de nieuwe Hessenhut en prachtige
uitzichten over het glooiende
boerenland keren we terug.

Luntersche Buurtbos
Het ‘Luntersche Buurtbosch’ is
eind negentiende eeuw aangelegd
door notaris Van den Ham (18221912). In 1889 begon hij op eigen
kosten, als een soort werkgelegen
heidsproject, met de aanplant van
het bos. Een groot wandelbos dat
hij openstelde voor alle inwoners
van Lunteren. Van den Ham maak
te zelf het ontwerp in de vorm van
een tak met bladen. Dit paden
patroon, dat voor een deel weer
hersteld is, is er duidelijk terug te
vinden. Bij zijn overlijden ging het

De nagebouwde ijzertijdboerderij in Wekerom.

eigendom van het bos over naar
een stichting, die tot nu toe het
bos beheert.
Bij de aanleg van het bos liet Van
den Ham op de Galgenberg eerst
een schuurtje bouwen. Later verrees op dezelfde plaats een stenen
koepeltje met een rieten puntdak.
In 1913 werd het gebouw uitge
breid. De toren werd zo ontworpen,
dat hij gemakkelijk was te ver
hogen als de omringende bomen
het uitzicht zouden belemmeren.
En zo werd in de zestiger jaren
van de vorige eeuw de toren

inderdaad verlengd. De Koepel,
tegenwoordig een rijksmonument,
is nu 22 meter hoog.

Celtic fields
Bij de Vijfsprong zien we de recon
structie van een akkercomplex uit
de ijzertijd: Celtic fields. Het is een
systeem van kleine rechthoekige
of vierkante akkertjes van onge
veer 40 bij 40 meter. Door het
land in kleine velden te verdelen
en de stukjes beurtelings te
bebouwen, te laten rusten of te
bemesten, was de opbrengst het

beste. De walletjes ontstonden
waarschijnlijk doordat daar
stobben en ander afval neergelegd
werden. Op de walletjes werden
ook struiken geplant om stuifzand
buiten en vee binnen te houden.

Germaanse Put
De Germaanse Put is een kuil in
een dekzandrug. Archeologisch
onderzoek heeft uitgewezen dat
een uitgeholde boomstam als
waterput heeft gediend. In de kuil
was geen put meer te zien maar
nu is de kuil opgeschoond en de
put door een nieuwe eikenhouten
putrand deels gereconstrueerd.

Middelpunt en Hessenhut
De directeur van de plaatselijke
VVV zette in de jaren zestig van de
vorige eeuw het Middelpunt van
Nederland op de kaart. Bovenop
de Lindenboomberg werd een grote
zwerfkei met inscriptie gelegd.
Vorig jaar kreeg het Middelpunt
een make-over.
Op het uitzichtpunt op de Gouds
berg, nabij het ingerichte Middel
punt van Nederland, heeft lange
tijd een hut gestaan. Vanaf de
jaren vijftig van de vorige eeuw
was het een pleisterplaats langs de
oude Hessenweg. Na meerdere
brandstichtingen werd de hut niet
meer herbouwd. De nieuwe
Hessenhut is geïnspireerd op de
ronde vormen van de wielen van
de Hessenwagens. De bovenste
ring biedt maximaal uitzicht over
de Lunterse Eng. De sequoia die
sinds 2015 in het object groeit was
de favoriete boomsoort van de
vroegere voorzitter van het
Lunterse Buurtbos, Henri Louis
Dinger.
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De Koepel is zo ontworpen dat hij kon meegroeien met het omringende bos. Tegenwoordig is hij 22 meter hoog.

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-lunteren/13841/.
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Over

Zweefvlieger worden
In de jaren vijftig van de vorige eeuw was het
gemakkelijk om een opleiding tot zweefvlieger
te krijgen. Voor scholieren bestond er een
gratis opleiding om enthousiasme te kweken
voor de luchtvaart. Zo heb ik als financieel nietdraagkrachtige mijn eerste vliegbrevet kunnen
halen. Als twintiger veranderde de hang naar
het avontuurlijke meer naar het beleven van de
natuur. Uiteindelijk ben ik bioloog geworden.
Altijd hielden de onderwerpen die met vliegen
te maken hadden mijn passie. Wat ik over het
vliegen van vogels geleerd heb, beleef ik steeds
opnieuw als ik naar vliegende vogels kijk.
Zweefvliegers moeten het hebben van thermiek,
de opstijgende luchtstroom boven een warme
plek. Het is de kunst om rondjes te vliegen in
de stroom opstijgende lucht. Dat kunstje
verstaan veel vogels ook. Ze kijken van elkaar
af wie het snelst stijgt en ontdekken op die
manier waar de beste thermiek zit. Als ze een
zweefvliegtuig zien die duidelijk een goede plek
in de thermiek gevonden heeft, gaan ze daar op
af en beginnen ze hun rondjes te vliegen in
dezelfde opstijgende luchtstroom.

zweefvliegen
en vogels
tekst Frits Bink, foto Arjan Vrieze

Bij Arnhem ligt het beroemde zweefvliegcentrum Terlet. Vanaf de snelweg A50 kun je
een blik werpen op het terrein en het oplieren van zweefvliegtuigen zien. De Terletse
heide is een ideale plek voor zweefvliegen. De warme heide en de oplopende helling
leveren een goede thermiek. De Gelderse Zweefvliegclub gebruikt het terrein sinds
1932. In mijn jonge jaren heb ikzelf veel aan zweefvliegen gedaan. Mij zijn de
ervaringen met vogels in het bijzonder bijgebleven.
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Door te zweefvliegen leer je over het vliegen
van vogels. Tot mijn verbazing merkte ik dat
vogels ook het zweefvliegen kunnen benutten.
Ze zien rondcirkelende zweefvliegtuigen als
grote broers, waar ze op letten wanneer ze
speuren naar plekken met thermiek.
Vogels hebben met zweefvliegtuigen gemeen
dat ze een bepaalde snelheid moeten hebben
om te kunnen zweven. Vliegen ze langzamer,
dan dwarrelen ze als een dor blad naar beneden.
Maar vogels kunnen met hun vleugels roeien en
daarmee vaart maken zodra ze te langzaam

vliegen. Zweefvliegtuigen zijn star en duikelen
voorover bij het overschrijden van de minimale
snelheid en zijn dan een ogenblik onbestuurbaar.
Als zweefvlieger leer je hoe dat voelt. Zo kun je
met zweefvliegtuigen de kunstjes uithalen die
duiven vaak doen. Je ziet ze even klapwieken
met de vleugels om vaart te maken en daarna
omhoog gaan, totdat de minimale snelheid
overschreden wordt en de vogel voorover
duikelt. Je ziet houtduiven dit imponeergedrag
vaak doen, als zweefvlieger weet je hoe dit
voelt.

Toegeven aan zwaartekracht
Zweven kost ook energie. Het opwekken daar
van gebeurt door een beetje toe te geven aan
de zwaartekracht en dus langzaam te dalen.
Bij ouderwetse zweefvliegtuigen is dat ongeveer
1 meter per seconde bij een vliegsnelheid van
65 km per uur. De thermiek moet dus sterker
zijn dan 1 meter per seconde wil een zweef
vliegtuig hoogte kunnen winnen. Een vogel die
rondjes draait en daarbij snel hoogte wint, is de
buizerd. Die houdt zweefvliegtuigen goed in de
gaten bij het zoeken naar thermiek. Een buizerd
heeft geen stijgsnelheidsmeter maar wel oren
waarmee hij afnemende luchtdrukverschillen bij
toenemende hoogte kan waarnemen, en dat
werkt heel nauwkeurig. Maar gewoon om je
heen kijken naar wie het snelste stijgt is toch
wel erg handig om de plekken met sterke
thermiek te ontdekken.
Een buizerd die zich oriënteert op een zweef
vliegtuig kan veel kleinere rondjes vliegen en
veel sneller hoogte winnen. In korte tijd stijgt
hij een zweefvliegtuig voorbij. De zweefvlieger
vliegt dus korte tijd oog in oog met een buizerd.
Om dat mee te maken is een unieke ervaring.
Ik heb het meegemaakt vliegend in een ouder
wetse Grunau Baby (die in het luchtvaart
museum Aviodrome te zien is). De buizerd keek
me aan of hij wilde zeggen: ‘Lekker puh, ik stijg
veel sneller’. Buizerds lijken eerder een compe
titie met zweefvliegtuigen aan te willen gaan,
dan er bang voor te zijn. Het gaat niet altijd

goed. Wanneer er in tegengestelde rondjes
gevlogen wordt, kunnen vogel en vliegtuig met
elkaar in botsing komen, zoals een keer op Terlet
gebeurd is. Resultaat: een gat in de vleugel van
het vliegtuig en een morsdode buizerd.
Blindvliegen
Vogels vliegen op zicht, ze willen een horizon
zien om zich te oriënteren. Vogels die tijdens het
thermieken in een wolk terecht komen, trekken
hun vleugels in en laten zich als een steen naar
beneden vallen tot ze weer zicht hebben. Maar
een echte horizon is niet nodig, als ze maar een
oriëntatie hebben. Een zweefvliegtuig dat uit
gerust is met blindvlieginstrumenten en dus in
een wolk kan blijven vliegen tijdens het thermie
ken, kan met zijn 15 meter vleugelspanwijdte als
een nephorizon dienen. De vogel moet dan wel
even snel als het zweefvliegtuig blijven vliegen
en er schuin achter blijven. Dat heb ik mee
gemaakt, vliegend in een Prefect met blindvlieg
instrumenten. Een valk gebruikte het vliegtuig
als een nephorizon en bleef in de wolk boven
het vliegtuig zweven, zolang ik op mijn instru
menten rondjes in de thermiek bleef vliegen.
Toch zijn vogels ook bang voor zaken die met
zweefvliegen samenhangen. Ze schrikken van
het oplieren van een vliegtuig, waarbij zo’n
400 meter kabel een gierend geluid maakt.
Herhaaldelijk heb ik gezien hoe een groep
meeuwen die niets vermoedend over het vlieg
veld vloog, de stuipen op het lijf werd gejaagd.
De houten tijd
In mijn tijd, de jaren vijftig, werden zweefvlieg
tuigen gebouwd van triplex, latten en linnen.
Dat tijdperk noemen de huidige zweefvliegers
smalend ‘de houten tijd’. Tegenwoordig zijn de
meeste zweefvliegtuigen van plastic en zijn de
vliegprestaties veel beter. De zweefvliegtuigen
hebben een snelheid van ongeveer 90 km/uur
en een daalsnelheid van minder dan een halve
meter per seconde. Daarmee kun je geweldige
resultaten bereiken en honderden kilometers
afleggen. Maar deze super zweefvliegtuigen
zijn wel veel minder geschikt voor leuke waar
nemingen aan vogels.
Frits Bink is gepensioneerd bioloog en heeft
boeken gepubliceerd over – hoe kan het anders
– gevleugelde dieren. Bij de KNNV Uitgeverij
verscheen in 2010 Ruimte voor insecten en in
2013 in eigen beheer Dagvlinders in de Benelux
(te bestellen via redactie@nieuweveluwe.nl).
Kijk voor een ontmoeting van een zweef
vliegtuig met een groep vale gieren op
www.youtube.com > soaring with vultures.
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Passie Verhalen vertellen

tekst en foto Annelies Barendrecht
Verhalen vertellen. De Barneveldse rasverteller, auteur en
dichter Marti Jansen doet niets liever. Waar zijn gedichten
de lezers meenemen naar zijn ‘innerlijke kern’, verbindt de
woordkunstenaar in sprookjesachtige Veluwse sagen en
legenden het heden met het verleden.
In tien jaar tijd is Marti Jansen een bekende Barnevelder geworden.
Als medewerker van Moba – fabrikant van machines voor het
sorteren, verpakken en verwerken van eieren – leidde hij een vrij
onopvallend leven. Nu is hij een stuwende kracht op cultureel
gebied, zowel plaatselijk als regionaal. Als er iets literairs of
creatiefs georganiseerd moet worden, is Jansen van de partij. Er
verschijnen ook vrijwel elk jaar nieuwe historische verhalen- en
dichtbundels van zijn hand. Verhalen die altijd terug te voeren zijn
naar oude Veluwse sagen en legenden. Anno 2017 gelardeerd met
een stevige vleug Jansen.
Extra spannend
Regelmatig leidt hij als verhalenverteller wandelingen langs histo
rische plekken. Dat doet hij onder meer voor eventbureaus en Het
Nationale Park De Hoge Veluwe. ‘Op verzoek van de boswachter
had ik al eens in de filmzaal Veluwse verhalen verteld. Een paar
jaar later wilden ze iets met sagen en legenden en dachten ze aan
mij. Ik ben me toen nog meer gaan verdiepen in de geschiedenis
van het park en heb er mijn eigen draai aan gegeven om het extra
spannend te maken.’
Op een druilerige, weinig uitnodigende zondag ga ik mee als hij met
een groep van twintig mensen eropuit trekt. ‘Loop door de Poort
van het Verleden en laat je meevoeren!’, instrueert Jansen het in
regenkleding gehulde gezelschap. Het miezerige weer sluit
naadloos aan bij de verhalen die de schrijver en verteller in petto
heeft. Op drie plaatsen, gemarkeerd door brandende vuurkorven,
betovert Jansen zijn publiek met zijn spannende sagen en legen
den. Een mix van heden en verleden met een flink portie fantasie.
Franse Berg
Klimmend naar de top van een twintig meter hoge stuifduin, de
Franse Berg verwijzend naar de napoleontische tijd, vertelt hij over
het kampement van de kleine compagnie Fransen die er gelegerd
was. Vanaf dit hoogste punt in de omgeving konden ze de Engelsen
in de gaten houden, die de Fransen wilden verdrijven. Jansen gaat
helemaal op in zijn verhaal. Hij is tegelijkertijd acteur, historicus en
woordkunstenaar. Bij de Stenen Tafel wijst hij met zijn lange stok
op het kruis in de tafel en geeft tekst en uitleg. De ‘klas’ hangt aan
zijn lippen. De dichte rook van de vuurkorf en de mist zorgen voor
het juiste mystieke sfeertje.
De laatste halte is de Steijnbank. ‘Niet lang geleden was deze bank
het decor van een vergadering van vijf prachtige herten’, vertelt
Jansen. ‘Een van hen zou geofferd worden, zo voorspelde een
mysterieuze oude man die er even snel verscheen als verdween.
Daags na de vergadering stond er een bericht in de Barneveldse
krant: Edelhert De Kroes legt het loodje om strijd om de hindes.
Aldus besloten in de hertenvergadering.’
Het is tijd om terug te keren naar de huidige tijd, we gaan door de
Poort van het Verleden terug naar het heden.
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Busje
Dat zijn leven in het teken van taal en de Veluwe zou komen te
staan, lag niet voor de hand. Zijn ouders hadden een kruideniers
winkel in buurtschap De Valk bij Lunteren. Zijn vader overleed
jong, zijn moeder bleef achter met vijf kinderen. Het was hard
werken, tijd voor culturele verzetjes was er niet. Terugkijkend op
zijn jeugd realiseert Jansen zich dat hij ondanks alles toch veel
heeft meegekregen waar hij nu profijt van heeft. ‘In de tijd dat
mijn vader nog leefde, ging ik als nakomertje in het gezin vaak met
hem mee naar klanten. Hij had een busje en ging langs de deuren,
overal werd hij binnengevraagd. Bij jagers, stropers, boeren, oude
Veluwenaren. Ik zoog hun verhalen op. Daar werd de basis gelegd
voor mijn liefde voor het woord en de natuur.’

‘Als kind zoog ik al verhalen op bij jagers,
stropers, boeren en oude Veluwenaren’
Inspirator
Jansen gaat na school aan het werk bij Moba in Barneveld. Al snel
valt zijn creativiteit op en krijgt hij de kans zich in die richting te
ontwikkelen. Vandaag de dag verzorgt hij de technische teksten
van het bedrijf en maakt hij driedimensionale tekeningen. Onder
tussen ontwikkelt hij zich ook op ander terrein. Streekgenoot,
schrijver, natuurvriend en folklorist Jac. Gazenbeek (1894-1975) is
zijn grote inspirator. Zoals die man schreef en tekende, dát wil hij
ook! Ofwel verhalen schrijven over de Veluwe, gebaseerd op oude
volksverhalen, maar dan met zijn eigen signatuur. In 2007 komt
zijn eerste boek uit: Rondom ’t Haardvuur, een samenbundeling
van oude en nieuwe verhalen over de Veluwe.
Vleugels
Het succes geeft zijn carrière vleugels. Steeds vaker krijgt hij te
maken met mensen die mooie verhalen vertellen, die hij dan weer
naar zijn hand kan zetten. Er komt een tweede boek uit:
Schemergoud, geïllustreerd met pentekeningen van oudjachtopziener Jacques Planta, werk van zijn oom Henk Budding en
hemzelf. Om de sfeer en verhalen van de Veluwe te bewaren richt
hij een rijmgenootschap op dat inmiddels 24 leden telt. Van het een
komt het ander, stelt Jansen vast. Hij is inmiddels veilingmeester
op de Barneveldse Oud-Veluwse markt, schrijft gedichten, houdt
lezingen en leidt gegidste wandelingen. De rode draad is zijn passie
voor de Veluwe.
Als het aan hem ligt, zet de versnelling in zijn schrijversloopbaan
door en gaat hij nog meer verhalen vertellen. Zijn fantasie is
onuitputtelijk en de historie van de Veluwe is een bron die nooit
opdroogt, stelt hij vast.

Marti Jansen neemt u op 10 februari mee op een verhalen- en
sagenwandeling vanaf de ijzertijdboerderij in Wekerom. Zie pagina
3 voor meer informatie en opgave.
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Op de voorgrond de nieuwe inlaat met weg, die in
werking treedt bij extreem hoog water op de IJssel.

werken voor. De broeders wonnen snel aan
invloed in de IJsselvallei en stroomden als het
ware met de rivier mee naar Zwolle en Kampen.
In Zwolle stichtten zij het klooster Windesheim
en van daaruit kregen ze grond voor een nieuw
klooster aan de overkant van de rivier.
Laagste punt
Nee, dit verhaal loopt niet opnieuw op de Bijbel
belt uit, maar die soberheid en dat harde werken
is van belang. Want op die plaats aan de rivier
konden ze hun idealen goed waarmaken. Om in
hun onderhoud te voorzien, begonnen ze het
land bij het klooster te ontginnen en dat kan
niet door achteruit te leunen en een luxeleven
te leiden. Hun inzet kreeg waardering en
respect, en al snel kregen ze door schenkingen
meer grond op de plaats waar nu Wapenveld
ongeveer ligt.
Ook toen al lag op die plaats het laagste punt
van de Oost-Veluwe. Om daar land te ontginnen
moest je slim omgaan met het water van de
eigenzinnige rivier. Ze verbreedden en diepten
de bestaande beekjes uit, groeven nieuwe
kanalen en legden sluisjes aan. Het klooster op
het uiteinde van de stuwwal verdween in een
andere golf van vernieuwing. Het heeft de
beeldenstorm in de zestiende eeuw niet over
leefd, maar de ontgonnen landerijen bleven.
Ruïne
Nicolaes van Geelkercken maakte in 1628 een
kaart van de omgeving. Het is even wennen om

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

De IJssel

Landerijen en waterlopen bij het Klooster Hulsbergen door Nicilaes van Geelkercken, 1628.
bron Gelders Archief

de kaart te lezen. Het westen ligt boven en van
de rechterkant is ruw een stuk afgesneden.
Toch zijn de landerijen tussen Heerde, links op
de kaart, en het Klooster Hulsbergen zoals het
ging heten, rechts op de kaart, nog juist te
zien. Van Geelkercken voegt aan de naam van
het klooster ‘vervallen’ toe. Het was toen al een
ruïne. De akkers met ploegsporen liggen tegen
‘die Hoge Velluwe’ aan en wat meer in de laagte
zijn de weilanden en hooilanden met hier en
daar een bosje te herkennen. Onder de molen,
dat is dus ten oosten daarvan, liggen aan de

voet van de heuvelrug, drie kolken. Links daar
van loopt de IJsseldijk.
Rechts van de drie kolken, ten noorden daarvan
dus, komen de drie stromen, die parallel aan de
rivier lopen, uit in een soort moeras. Ten noor
den van de drie stromen loopt een kanaal, de
Grift, vlak langs de molen verder naar het
noorden.
Natuurlijke afvoerkanalen
Om die stroompjes ging het. Het waren natuur
lijke afvoerkanalen, want het water kon niet

Bij extreem hoog water stroomt de geul vol, waardoor de waterstand in de IJssel daalt.
De nieuwe hoogwatergeul (helder groen) is bij laag water in gebruik als weidegrond.

Vaassen en Vorchten liggen dan op een eiland.

tekst Gerrit Breman, foto’s Dennis Guzzo, Harry Cock en Gerrit Breman

vertellen heeft. Dit najaar verkende
hij de oostelijke flank van de
Veluwe. ‘Eindelijk de IJssel’,
verzucht hij. ‘De Rijn, Gelderse
Vallei, Zuiderzeeroute: allemaal
best, maar de IJssel is bijzonder,
heeft iets eigenzinnigs.’
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Bij Wapenveld ten zuiden van Hattem vernauwt
de brede IJsselvallei zich. Daar verzamelt zich
al het water van de grote stuwwal van de
Veluwe dat niet direct naar de rivier kan af
vloeien. De bergrug – voor Nederlandse begrip
pen dan – ligt bij Wapenveld op een paar
honderd meter van de rivier. Op die grens van
hoog en laag, droog en nat werd in de vijftiende
eeuw het Hiëronymusklooster gesticht door de

Broeders van het Gemene Leven. Deze religi
euze lekengemeenschap werd aan het eind van
de veertiende eeuw door Geert Grote gesticht
in Deventer. Ook aan de IJssel dus. De broeders
– en zusters – hoorden bij de Moderne Devotie,
een beweging die bezwaar had tegen de uit
bundige en misschien wel losbandige leefwijze
van de rooms-katholieke geestelijkheid in die
tijd. Zij daarentegen stonden soberheid en hard
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Boeken
Veluwe

Veluwe

buitengewoon

De auteur, Gert Jan Blankena, was hoofd van het Centrum
voor Natuur- en Milieueducatie (CNME). Tot aan zijn pensioen was hij ecoloog bij de gemeente Apeldoorn. Door zijn
werk kwam hij in alle uithoeken van de gemeente en ver
daarbuiten; ecologie houdt niet op bij de gemeentegrens.

Dit boek bevat zijn mooiste verhalen. Ze zijn voorzien van
foto’s die hij meestal zelf maakte. Soms met gevaar voor eigen
leven, als hij wegzakte in een moeras, uitgleed in een te snel
stromende beek of bedreigd werd door een kwaaie hond.

Gert Jan Blankena

Drie en dertig jaar lang schreef hij een wekelijkse natuurcolumn onder diezelfde titel ‘Buitengewoon’.
Daarin schrijft hij over zijn bijzondere ontmoetingen en ontdekkingen op de Veluwe. Over natuur én cultuurhistorie: de
Veluwe is immers sterk beïnvloed door de mens, niet alleen
nu maar ook al heel lang geleden. Dat liet zijn sporen na in
het landschap en in de bodem.

Veluwe buitengewoon

Dit is niet zomaar een boek over de natuur. Zo’n boek met
hoofdstukken en een titel die de lading dekt. Nee, het is echt
een Buitengewoon boek: het zijn 80 losse verhalen over natuur en cultuurhistorie op de Veluwe, zoals die verschenen
in de Stentor (vroeger: Nieuwe Apeldoornse Courant) vanaf
1982 tot 2015.

buitengewoon

Gert Jan Blankena

omslag boek buitengewoon.indd 1

Houten restanten van een middeleeuwse sluis. Gevonden bij de
aanleg van het gemaal Veluwe en omgevormd tot een “object”.

De Grote Wetering.

regelrecht van de Veluwe naar de IJssel lopen.
De oeverwal waar Vorchten op ligt, verhinderde
dat. Maar die ‘Leege Weyden ofte Broek landen’
waren belangrijk voor de economische ontwik
keling van de kloosterlanden. Hoe beter de
waterbeheersing op die lage landen, hoe meer
vee ervan kon profiteren en hoe beter de op
brengsten van de akkers waren. De stroompjes
werden al vroeg uitgediept en gedeeltelijk recht
getrokken om de waterafvoer in de richting van
Zwolle te verbeteren. De namen Leigraaf,
Wetering en Grift duiden daar op. Dat afstro
mende Veluwe water was een lelijk probleem.
Het probeerde volgens de wetten van de natuur,
voortdurend naar de lage delen te stromen.
Daarom werd ergens aan het eind van de veer
tiende eeuw de Grift gegraven. Die moest er
voor zorgen dat het water naar het noorden
werd afgevoerd, voor het in de ‘Lege weyden
ofte broeklanden’ terechtkwam.
Een lastig gebied dus. Behalve met het Veluwe
water heeft dat ook te maken met de wisselen
de waterstanden van de IJssel. Bij goed kijken
zijn er sluisjes gemaakt in de weteringen op de
plaats waar ze door de rivierdijk gaan. Bij hoge
waterstand moest je het water buiten kunnen
houden en bij lager wordende waterstand wilde
je het snel lozen. Het succes van de verbeterde
waterafvoer vergde wel een continue alertheid.
Want door het droger worden van de zompige
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gronden, klonken ze ook in en kwamen de
weteringen soms boven het maaiveld te liggen.
Dan moesten ze worden uitgediept of er moes
ten nieuwe gegraven worden. Een gebied vol
uitdagingen voor mensen die niet bang zijn
uitgevallen en de handen uit de mouwen willen
steken.
Verrassend vertrouwd
De kaart is weliswaar bijna vierhonderd jaar
oud, maar doet verrassend vertrouwd aan. Dat
komt misschien omdat er in het gebied veel
onveranderd is gebleven. De natte komgronden,
weilanden, weteringen, sluisjes en kolkjes; ze
zijn er allemaal nog. Door de steeds verbeterde
afwatering was het in de loop van de jaren hier
en daar ook mogelijk om wat akkerbouwgewas
sen te verbouwen, maar nat is het gebleven.
Het water dat uit de rug van de Veluwe sijpelt
en het rivierwater is er natuurlijk nog steeds.
Alleen heeft dat laatste een nieuwe grote
veranderingsgolf veroorzaakt. Na het hoog
water van 1995 en door het zichtbaar worden
van de effecten van klimaatverandering werd
duidelijk dat de rivieren meer ruimte nodig
hebben. Het lage gebied tussen de Leigraaf en
de Groote Wetering bleek – niet tot ieders
genoegen – erg geschikt om de rivier bij
hoogwater meer ruimte te geven.

Op de schop
Het gebied is de laatste vier jaar ingrijpend
veranderd. Deze een van de riskantste plaatsen
in de dijk in de bocht bij Veessen werd niet
versterkt, maar juist weggegraven. Er werden
twee nieuwe dijken aangelegd. Eén langs de
Leigraaf, de Oostdijk, en een langs de Groote
Wetering, de Westdijk. Uit het tussenliggende
gebied werd alle bebouwing verwijderd. Aan de
zuidkant kwam een vernuftig afsluitbaar ‘inlaat
werk’, waar bij hoogwater het water de geul in
kan stromen. Naar verwachting gebeurt dit
slechts eens in een mensenleven. Aan de
noordkant sluizen en een gemaal om de geul
weer droog en bruikbaar te kunnen maken bij
laag water. Nu ligt de hoogwatergeul te wachten
op het hoge water van de rivier. Pas dan zien
we in volle glorie hoe de oeverwal eigenlijk een
eiland is. Langs de weteringen en de dijken,
naar de plaats van het oude klooster en over de
oeverwal kun je nu prachtig fietsen.
Ter ere van vierhonderd jaar hard werken tegen
en met het water zijn de kaarten bij dit artikel
afgebeeld met het westen boven, zoals ook Van
Geelkercken dat deed.
Nu weer verder. Langs de IJssel naar het
zuiden.
Over het nieuwe landschap tussen Veessen en
Wapenveld, een van de grootste en meest
spraakmakende ingrepen in het Ruimte voor de
Rivier-programma, is een boek verschenen:
Hoogwatergeul voor de IJssel, Mark Hendriks en
Ria Dubbeldam, uitgeverij Blauwdruk,
ISBN 9789492474032, € 24,90, bestellen via
www.uitgeverijblauwdruk.nl.
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Veluwe buitengewoon
Gert Jan Blankema, uitgave in
eigen beheer, € 19,50, ISBN
9789090305080, bestellen via
http://veluwebuitengewoon.nl
Dit is niet zomaar een boek over
natuur. Het zijn 80 columns van
ecoloog Gert Jan Blankema over
zijn mooiste persoonlijke erva
ringen met natuur en de cultuur
historie op de Veluwe. Hij selec
teerde ze uit de honderden
verhalen die hij 33 jaar lang
wekelijks schreef voor de toen
malige Nieuwe Apeldoornse
Courant en de latere De Stentor.
Zijn verhalen zijn doorspekt met
bijzondere ontmoetingen, ont
dekkingen én humor. Zo waagde
hij zich eens aan het eten van
rodekoolzwammetjes – dacht hij.
Ze waren heerlijk, maar naarmate
de avond vorderde, kreeg hij last
van winderigheid en andere
ongemakken. Hoe had hij zich zo
kunnen vergissen! Welke zwam
had hem zo te grazen genomen?
Lees het antwoord in zijn column.
Blankema heeft zijn boek verleven
digd met foto’s die hij vaak zelf
heeft gemaakt. Soms wegzakkend
in moeras, uitglijdend in een
stromende beek of bedreigd door
een kwade hond.
De opbrengst van de verkoop van
het boek gaat naar het Pre
historisch Kamp Apeldoorn, ook
wel bekend als het HAPS-kamp.

Handboek vogels van
Nederland en België
Ger Meesters, Luc Hoogenstein,
KNNV Uitgeverij, ISBN
9789050115803, t/m 15 februari
2018 € 29,95 ipv € 34,95
Allerlei wetenswaardigheden die je
over je favoriete vogelsoorten wilt
napluizen, lees en zie je in dit hand
boek. Wat een heerlijke uitgave. De
Veluwe neemt als vogelgebied een
bescheiden plaats in, maar ach,
ondertussen behandelt het boek wel
al die bijzondere op de Veluwe
voorkomende soorten als zwarte
specht, havik, klapekster en
boomleeuwerik.
Deze opvolger van het succesvolle
Handboek vogels van Nederland
behandelt ruim 300 vogelsoorten.
Alle broedvogels, zomer- en winter
gasten en doortrekkers komen aan
bod, naast enkele zeldzame, maar
regelmatig voorkomende soorten en
exoten. Van knobbelzwaan tot
grauwe gors en van sperwer tot
noordse stern: van elke soort is
beschreven hoe die te herkennen is
en waar hij voorkomt. Samen met de
Zakgids vogels van Nederland en
België ideaal om alle vogels te zien
en te leren herkennen. Welk soort
vogelaar je ook bent, het handboek
helpt je met actuele informatie, foto’s
en toegankelijke teksten op weg.

Parels van de Edese land
schappen – Langs Klompen
paden en fietsknooppunten
Wim Huijser, foto’s Marten Idema
en Hans Dijkstra,
Uitgeverij Blauwdruk,
ISBN 9789492474230, € 16,50
Wie met Google Earth inzoomt op
de gemeente Ede, ziet een grote
diversiteit aan landschappen. Er
zijn liefst vijf landschapstypen te
onderscheiden: heide- en broek
ontginningen, engen, veenont
ginningen, kampenlandschappen
en bos- en heide. Dat er zoveel
verschillende landschapstypen zijn,
komt vooral door de bijzondere
ligging van Ede. Het grondgebied
strekt zich uit van de droge
stuwwal van de Veluwe in het
oosten naar de Gelderse Vallei in
het westen.
In het boek zijn alle landschaps
typen beschreven en ruim tachtig
bijzondere locaties uitgelicht.
Bewoners komen aan het woord
die er zich om uiteenlopende
redenen sterk mee verbonden
voelen. Achterin het boek staan elf
Klompenpaden beschreven en het
fietsknooppuntensysteem.
De landschapsfotografie is groten
deels van de Edese fotograaf
Martin Idema, die in het voorjaar
2017 vrij plotseling overleed. In de
afgelopen jaren maakte hij zo’n
vijfentwintigduizend foto’s.
Op 23 december 14:00-16:00 uur
signeert Wim Huijser en hij geeft
donderdag 18 januari 19.30 uur
een lezing, beide bij boekhandel
Boek en Buro in Ede.

Veldgids Vleermuizen van
Europa
Christian Dietz & Andreas
Kiefer, KNNV Uitgeverij,
ISBN 9789050116046, € 37,95
Momenteel zijn de vleermuizen in
winterslaap, maar in het voorjaar
als het warmer wordt komen ze
weer tevoorschijn om tegen de
avond op insectenjacht te gaan.
Ze scheren geruisloos langs
huizen en bomen en over land en
plassen. Met hun oren ‘zien’ ze
hun prooi die ze tijdens de vlucht
uit de lucht halen. Geen enkel
ander nachtdier prikkelt zo onze
fantasie. Maar welke vleermuis zie
je nou en hoe zien ze er van
dichtbij uit? Dit boek geeft een
verrassend inkijkje in de
leefwijze, het gedrag en het
voorkomen van deze intrigerende
zoogdieren. De foto’s laten zien
wat je in het schemerdonker zelf
niet zo snel waarneemt.
De Veldgids Vleermuizen van
Europa geeft een compleet
overzicht van de 45 in Europa
voorkomende soorten vleer
muizen en is zodoende een
naslagwerk voor natuurlief
hebbers, studenten, wetenschap
pers en natuurbeschermers.
Ondertussen worden nog steeds
nieuwe soorten ontdekt en is de
kennis van deze dieren nog lang
niet compleet.
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In het boek Parels van de Edese landschappen worden de landschapstypen van Ede beschreven. Het boek bevat prachtige foto’s, informatieve teksten, interviews
en verhelderende tekeningen. Bovendien zijn de dichtstbijzijnde fietsknooppunten genoemd en zijn routekaarten afgebeeld van de elf Klompenpaden die het
Edese grondgebied rijk is. Tientallen bijzondere, door de Edese bevolking geselecteerde, locaties zijn uitgelicht. De landschapsfotografie in het boek is grotendeels
van de bekende Edese fotograaf Marten Idema, die in het voorjaar van 2017 plotseling overleed. Hij maakte zo’n 25.000 foto’s van Ede en omgeving. Daarmee is
dit boek ook een hommage aan zijn manier van kijken naar het hem zo vertrouwde landschap.

