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NATUUR, KUNST EN
CULTUUR

Elli Slegten

en de levenskrachtige
aard van grassen en bomen

Vissen kunnen zich steeds beter
verspreiden

Indische plaatsen van herinnering
in Velp en Rozendaal

Rioolwaterzuivering als

natuurgebied

Ransuilen en wolven
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 vroege ochtend het fluitconcert van een
uitslovende merel: ze zijn er weer! Afgelopen
najaar werd het onaangenaam stil. Had het
usutuvirus toegeslagen? Gaat het nu weer
beter? Verwachtingsvol kijk ik uit naar de
nesten in de klimop en naar het uitvliegen
van de jongen. Tot dan stel ik me tevreden
met de prachtige foto in het hart van dit
magazine. Merels blijven fascineren.
De afgelopen maanden viel meer te genieten
van wild in de stad. Al jaren verzamelen
ransuilen zich ’s winter op een vaste roest
plek in mijn wijk. Dertien telde ik er op een
mooie zondagochtend. Ze lieten zich niet van
de wijs brengen door nieuwsgierige mensen
op het trottoir. Een buurtbewoner verbaasde
zich over de toeloop. Ja, een waarneming op
waarneming.nl blijft niet onopgemerkt (zie
blog pagina 9). ‘We kunnen wel een koffie
tentje op de stoep inrichten als bijverdienste
voor de kinderen’, gekscheerde mijn buurt
genoot, om te vervolgen: ‘Weet je dat onze

dochter de wolf heeft gezien?’ Aanvankelijk
namen ze haar niet echt serieus. Vast een
hond! Maar toen hoorden ze dat de wolf ook
in Randwijk aan de overkant van de Rijn was
gesignaleerd en iets verderop aan de stads
rand, in het centrum van Bennekom en
verder naar het noorden.
De wilde Veluwe komt dichterbij. Wat je zelf
niet kunt waarnemen, is altijd nog te aan
schouwen in de bioscoopfilm Wild – bonte
families op de Veluwe van de Edese natuur
filmer Luc Enting. Van de film komt nog een
tv-bewerking met Veluwse natuur die je niet
eerder hebt gezien en zonder storende ach
tergrondgeluiden van verkeer en mensen èn
nog zonder toekomstig laagvliegend vliegver
keer van Airport Lelystad. Jan Terlouw zegt
op 13 maart in de tv-uitzending Een duurzame wereld hierover: ‘Willen we dit wel?
Het gaat ten koste van 100.000 mensen. Is
dat niet even belangrijker dan economische
groei in een tijd van hoogconjunctuur? […].’

Zijn pleidooi gaat breder, veel breder: over
gaan naar een duurzame, circulaire economie
kan zonder onze levensstandaard drastisch te
wijzigen. Lees zijn boekenweekessay Natuurlijk. ‘Geen technisch probleem, en econo
misch een overzichtelijk probleem. Waarom
doen we het dan niet?’
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 22 april, 14:00 uur

Heemtuin De Zomp

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.

Zelfs bij veel inwoners van
Oosterbeek is deze heemtuin
nauwelijks bekend. Toch wordt
De Zomp al twintig jaar door
vrijwilligers van IVN-afdeling
Zuidwest Veluwe onderhouden.
Op een terrein van 0,3 hectare

zorgen een natuurlijke bron en
flinke hoogteverschillen op de
stuwwal voor een grote ver
scheidenheid aan vegetatiezones.
Recent zijn 175 inheemse planten
soorten geteld. In het vroege
voorjaar, wanneer de bosane
moon, het kievitsbloem, de
dotterbloem en het goudveil
bloeien, is De Zomp op z’n mooist.
Exclusief voor Nieuwe Veluwe
organiseert de IVN-afdeling een
excursie onder leiding van gids
Frits Storm (zie ook pagina 35).
Vanwege de smalle paden kunnen
er maximaal 12 mensen mee.
Bij grote belangstelling wordt een
tweede gids ingeschakeld, die de
route in tegengestelde richting
bewandelt.
locatie: De Zomp, hoek
Fangmanweg-De Dam (6862 EH),
Oosterbeek
duur: 1,5 uur
max. 2 x 12 deelnemers

zaterdag 21 juli, 10:00 uur

Planten- en vogelparadijs
Kees van Lohuizenpark
Het Kees van Lohuizenpark is één
van de best bewaarde natuur
gebieden van Ede, onder meer
omdat het niet vrij toegankelijk is.
Het natuurontwikkelingsgebied ligt
namelijk binnen het terrein van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Er
komen circa 220 plantensoorten
voor, waaronder vele zeldzame.
Aan vogels zijn in de loop der
jaren ongeveer 120 soorten waar
genomen. Lees over dit bijzondere
natuurterrein op pagina 28.
Kees van Lohuizen, toenmalig
adjunct technisch directeur van de
voorloper van het huidige water
schap en bedenker van het park,
geeft voor abonnees van Nieuwe
Veluwe een rondleiding. De
excursie begint met een korte
presentatie en koffie in de

excursieruimte. Daarna volgt een
rondleiding.
locatie: rioolwaterzuiveringsinstallatie, Dwarsweg, Ede
duur: 1,5-2 uur
max. 20 deelnemers
Aan deze excursies zijn geen
kosten verbonden. Opgave:
redactie@nieuweveluwe.nl of
0317-425880.
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Kunstproject een zacht geruis op zeven kastelen
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Tekening Aline Eras, geïnspireerd op
de schelpen- en koralenverzameling
van kasteel Rosendael.

een eigenzinnige kijk op de
eeuwenoude geschiedenis.
Op ieder kasteel graaft een kun
stenaar zich als het ware in in de
plek en geeft daar een inhoude
lijke reactie op. Zo raakt Aline
Eras gefascineerd door de schel
pen- en koralenverzameling op
de zolder van kasteel Rosendael.
Deze worden bij restauratie van
de schelpengalerij in het park
gebruikt. Heidi Linck wordt ge
troffen door de littekens in de
muren van kasteel Cannenburch
in Vaassen, die zijn ontstaan bij
het herstellen van gaten in de
muren als gevolg van veranderend
gebruik en smaak. Zij ziet hierin
de tijd en de gebeurtenissen die
tot het kasteel leiden zoals het
nu is, en zoekt in haar werk een
manier deze littekens en daarmee
de geschiedenis een stem te
geven.
Andere koppelingen tussen
kunstenaars en kastelen: Robbie
Cornelissen-Kasteel Hernen,
Rosemin Hendriks-Huis Verwolde,
Erik Odijk-Kasteel Doorwerth,
Jan Broekstra-Huis Zijpendaal en
Hans Wijninga-Kasteel Ammers
oyen.
Het project wordt tegelijkertijd
op de kastelen gepresenteerd.
De tentoonstellingen zijn open
gesteld van 20 april tot en met
31 oktober.

In deze editie van Nieuwe Veluwe geen brievenwisseling tussen de
vrienden Jan Siebelink en John Jansen van Galen. Siebelink stopt
om zich aan iets ‘anders’ te gaan wijden. Een andere vriend stapt
enthousiast in: Henk Ruseler, boswachter van Het Nationale Park
De Hoge Veluwe, vriend en wandelgenoot van Jansen van Galen.
In de zomereditie begint hun briefwisseling. In deze editie
wandelen we met Jansen van Galen door zijn geboorteplaats Velp
en Rozendaal, zie pagina 18.

Herstel beken en sprengen in Apeldoorn

De Grift bij Marialust in het centrum van Apeldoorn. foto waterschap Vallei en Veluwe

De gemeente Apeldoorn en waterschap Vallei en Veluwe werken
aan het herstel van veertien beken en sprengen in de stad. In totaal
40 kilometer beek. Er is al 13 kilometer gedaan. De beken vangen
regenwater op en hebben ecologische, cultuurhistorische en
recreatieve waarde.
Eind februari is het werk voor het noordelijke deel van de Ugchelse
Beek gestart. Daarna volgen het midden- en het zuidelijke deel en de
Schoolbeek. Een belangrijk speerpunt is het verbeteren en uitbreiden
van het leefgebied van de beekprik, een zeldzame en kwetsbare
vissoort. Zo wordt bijvoorbeeld de stroomsnelheid van het water op
bepaalde plekken versneld, en paaiplekken en sedimentatiebanken
voor beekpriklarven aangelegd. Meer over beekherstel en vismigratie
elders op de Veluwe zie pagina 10.

Rheden krijgt een Tiny Forest
Gemeente Rheden krijgt dit na
jaar een Tiny Forest, een stads
bosje zo groot als een tennis
baan. Er wordt een groot aantal
boomsoorten gepland voor een
zo hoog mogelijke biodiversiteit.
Rhedenaren denken mee over
een mogelijke locatie. ‘Zo’n Tiny
Forest is bij uitstek een manier

om natuur dichtbij de mensen te
brengen. Je hoopt dat er waar
dering voor ontstaat en het een
opstapje is naar natuur verder
weg’, zegt regiodirecteur Joline
de Weerdt van IVN Oost.
De komende drie jaar kunnen in
heel Nederland honderd van dit
soort stadsbosjes worden aan

geplant. Daarvoor ontvangt IVN
1,8 miljoen van de Postcode
Loterij. Wilt u als gemeente ook
een Tiny Forest? Neem contact
op met IVN Gelderland, Linda
IJmker, lijmker@ivn.nl. Lees het
interview met Joline de Weerdt
op pagina 22 over dit en andere
projecten op de Veluwe.

Tiny Forest in Zaandam.
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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.
Dit keer: voorjaar.

De marathon op natuurijs moet nog komen, als ik in februari naar Doesburg rijd om kunstenaar Elli Slegten te
interviewen. Toch kondigt de lente zich ook aan: de dagen worden langer, het ruikt naar frisse aarde en de gele
narcissen knallen wellustig uit de gemeenteperken.

Elli Slegten

en de levenskrachtige aard
van grassen en bomen
tekst Gabrielle de Nijs Bik, foto Hans Dijkstra/gaw.nl (pag. 6)

Slegten heet me welkom in haar huis, een
vriendelijk negentiende-eeuws rijksmonument
aan de rand van het centrum. De kleuren
stralen tegemoet, om vrolijk van te worden.
Primaire kleuren voeren de boventoon: de vloer
is rood geschilderd, meubels zijn overwegend
blauw en de muren zachtgeel. Het palet is
onmiskenbaar een herinnering aan De Stijl, de
stroming in de kunst en architectuur, waarvan
het honderdjarig bestaan vorig jaar door het
hele land werd gevierd.
Blikwerk
Op de grond in de holte van een schouw staat
een liefdevolle uitstalling van bijeen vergaard
blikwerk in rood met witte stippen. Aan de
muur hangen kunstwerken van de hele familie:
van Slegten schilderijen waarin ze inzoomt op
structuren in de natuur, van haar man Marten
Hendriks werken die zijn interesse in architec
tonische vormen en stedelijke structuren ver
raden, van dochter Rosemin zelfportretten in
klare potloodlijnen en van zoon Lieven een
hedendaagse variant van trompe l’oeil schilde
rijen, die ons oog op het verkeerde been zetten.
Aan tafel schenkt Slegten koffie in oudroze
kopjes, met melk die op de kachel gewarmd is.
De biologische koekjes serveert ze in een
kanariegeel glazen mandje, dat duidelijk niet
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Verbrand bos 2, 2008.

uit de fabriek komt, maar eerder uit een glas
blazeratelier. Haar kleding laat een zelfde
kleurgevoel en oog voor detail zien: een kobalt
blauwe broek, een lichtgele zijdeachtige blouse,
daarover een tomaatrode trui waarbij lippen
stift, haarband en oorbellen zorgvuldig zijn
uitgezocht: ze hebben niet precies dezelfde
kleur (gelukkig niet), maar zijn wel van dezelfde
familie. Het is duidelijk wat Slegten belangrijk
vindt: aandacht, kleur, detail. Hoe uitbundig
haar kleurgebruik ook is en hoeveel lef haar
schilderijen ook tonen, zelf wekt ze een
bescheiden indruk van iemand die niet graag
over zichzelf of over haar werk vertelt.

Elli Slegten werd in 1939 geboren. Haar leven
speelt zich af langs de IJssel; haar jeugd brengt
ze door in Wijhe, daarna verhuist ze naar Velp
en inmiddels woont ze al zo’n dertig jaar in
Doesburg. In 1956 krijgt ze de gelegenheid
naar de Academie voor beeldende kunsten in
Arnhem te gaan, waar ze, samen met Klaas
Gubbels en Jan Cremer, les krijgt van de
Zevenaarse kunstenaar Fred Sieger (19021999). Ook Marijke Bonte en Riekje Offerhaus
volgen dezelfde academie. Elli doet samen met
deze vrouwen eindexamen. Sieger laat zijn
studenten kijken, heel goed kijken. Om dat te
leren, laat Sieger, hoewel zelf een enorme
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De Japanse tekenaar Hokusai (1760-1849) schreef tegen zijn tachtigste:

Hans van den Bos blogt

Vanaf mijn zesde ben ik bezeten van het tekenen van de vormen der dingen
Vanaf mijn vijftigste heb ik veel geproduceerd
Maar niets van wat ik voor mijn zeventigste heb gemaakt is echt de moeite waard
Op mijn 73ste begon ik eindelijk iets te zien van het wezen van vogels, dieren, insecten,
vissen en de levenskrachtige aard van grassen en bomen
Vandaar dat ik pas op mijn tachtigste enige vooruitgang zal hebben geboekt
Als ik negentig ben zal ik verder doorgedrongen zijn tot in de diepere betekenis van dingen
Op mijn honderdste zal ik echt groots zijn
En op mijn 110de zal elke punt en elke lijn het leven zelf bezitten

kleurenliefhebber, zijn studenten aanvankelijk
alleen met grijstonen schilderen. Het zijn lessen
die Slegten tot op de dag van vandaag toepast.
En tegelijkertijd herinnert ze zich ook hoe ze er
naar snakte kleur te gebruiken.

Slakkenvraat, 2013.

foto Hans Dijkstra/gaw.nl

Toewijding
De meeste aandacht van Slegten gaat op dit
moment niet zozeer uit naar haar eigen schilde
rijen, veel meer tijd besteedt ze aan haar leer
lingen. Lesgeven zit haar in het bloed. Kijken,
heel goed kijken, dat is wat ze haar leerlingen
leert. Structuren, lichtval, toonwaarden; de
lessen van Sieger leven voort. Jarenlang geeft
ze les aan ArtEZ in Arnhem; nu geeft ze vier
dagdelen per week schilderlessen aan huis, in
de tuin. Sommige mensen komen hier al tien
tallen jaren. Er zitten dierbare mensen tussen.
De toewijding die Slegten heeft wordt duidelijk
als ze de kalender laat zien die jaarlijks wordt
uitgebracht waarin het werk van haar leerlingen
opgenomen is. Ze geeft haar leerlingen de
ruimte om dat te schilderen waar de interesse
ligt. De ene schildert haar kleinkinderen, een
ander vogels en weer een ander heeft zich
toegelegd op het schilderen van gevels en
interieurs vanuit bijzondere perspectieven.
Mist ze het schilderen niet? Nee, heel anders
dan voor haar man Marten die doodongelukkig
wordt als hij niet kan tekenen of schilderen, is
het voor Slegten niet nodig altijd met een
schilderij bezig te zijn. Voor haar geldt: het
komt vanzelf wel weer, als de druk van de ten
toonstelling die haar man voorbereidt in Museum
Boijmans van Beuningen in Rotterdam er een
beetje af is. Dan ontstaat bij haar ook vast weer
ruimte om te gaan schilderen. En dat moet ook
wel, want dit najaar zal ze, samen met onder
meer Klaas Gubbels, Marten Hendriks en Els
van het Klooster, exposeren bij O68 in Velp en
daarvoor wil ze wel nieuw werk maken.
Roosje
In de nog winterse tuin achter het huis bloeien
sneeuwklokjes en helleborus. De vijver is
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bevroren. Achterin de tuin ligt het atelier van
haar man. Hij is van de architectuur, Elli van de
planten. De aandacht die Slegten tijdens ons
rondje besteedt aan mogelijke schilderonder
werpen is beperkt. We lopen langs een roosje
dat tot ver in de winter bloeide, je ziet nog net
dat het een roze roosje is geweest, maar het
bruin en de snotterigheid overheersen nu. Dit
is een periode van rust, niet alleen voor de tuin,
ook voor Slegten als schilder.
Ik vraag haar of ze vooral buiten schildert. Ja,
dat doet ze, maar soms schildert ze ook vanuit
haar huis, met haar blik op een detail in de tuin.
Ze laat me ook de overtuin zien, een tuin voor
het huis, aan de andere kant van de straat. Bij
de entree valt de mistletoe op. Ze liet die met
aanwijzingen van vriend Romke van de Kaa in
een sierappelboompjes ontkiemen. Verderop
staat een kornoelje met rode takken, waarvan
ze me zojuist een schilderij heeft laten zien.
Dan wijst ze me op een ransuil in de boom.
Snoeiwonden
Wat haar inspireert als ze schildert? Dat kan
van alles zijn. Er vallen gewoon dingen op.
Slakkenvraat aan de hosta’s die een mooi kant
werk teweegbrengt. Het nachtelijk schijnsel van
een lampje op een zomerse tuin. Slegten laat
me er een groot schilderij van zien dat op de
slaapkamer hangt. Snoeiwonden in de liguster
haag, luchtwortels van de bomen langs de
IJssel, een pril groen blaadje in een zwart
geblakerd bos in Portugal, een teken van een
nieuw begin.
Slegten kijkt met een analytisch oog. Rustig
beschouwend zoekt ze naar abstractie en
structuren, verhoudingen tussen voor- en
achtergrond, heldere en meer vergrijsde kleur
tonen. In de vertaling van haar analytische blik
naar het schilderij gebeurt iets bijzonders. Haar
schilderstijl is intuïtief, losjes gebaseerd op de
zichtbare werkelijkheid; het schilderij is de
liefdevolle vertaling van een ontmoeting tussen
haar en haar onderwerp. Als ik dat benoem
begint ze te stralen. Ze weet zo al jaren de ziel
van de plantenwereld bloot te leggen, om daar
mee door te dringen tot de diepere betekenis
van dingen, iets wat Hokusai pas op zijn negen
tigste dacht te bereiken. Ik weet genoeg;
verder vragen stellen over haar werk lijkt me
overbodig. Ik kan beter doen wat zij doet: goed
kijken en me inleven in het onderwerp door
mijn intuïtie volgen. Het bezoek aan Elli Slegten
maakt nieuwsgierig naar de lente en de
schilderijen die straks in O68 te zien zullen zijn.

Jagers-verzamelaars
Het begon met een e-mailberichtje van een vriendin: of ik de witstuitbarmsijs al had gezien die was gespot in het
industriegebied, verderop.
Voor mijn noodzakelijke portie natuurvitaminen bezoek ik doorgaans andere landschappen, maar mijn
nieuwsgierigheid was gewekt. Want wat zoekt zo’n zeldzame zwerver uit Groenland op dit bedrijventerrein?
Twee dagen later fietste ik eropaf. De plek had ik door de groepjes hangouderen snel gevonden. Die vielen in hun
camouflagejassen en tekenwerende broeken flink op in dit stenige biotoop. Om maar te zwijgen van de batterij
telelenzen. Ik was net te laat begreep ik. Een sperwer had de vogels verjaagd en er zelfs een gegrepen…
Een nieuwe dag, een nieuwe kans. Van een afstand zag ik de groep mannen en anderhalve vrouw al achter hun
kanonnen staan. De lijven gespannen; de lopen naar boven gericht. Daar zag ik warempel wat bruinroze vogels op
het hek zitten. Een vrachtwagen denderde voorbij, daarna waren de vogels gevlogen.
Ik zocht een plekje achteraan. Terwijl ik met mijn kijker de omgeving scande waren de mannen druk met het
sorteren van hun vangst. Gebiologeerd staarden ze achterop hun camera’s. Nu kwam het erop aan om mooie
plaatjes van die witstuit te vinden. Immers dat ene beestje met de karmijnrode pet en witte stuit zat steeds
verstopt tussen wel 35 grote barmsijzen, die in uiterlijk, geluid en gedrag bar weinig van hem verschilden. De
spanning was te snijden: ‘nu heb honderd beelden, maar waar is dat ***-beest?’
Er stopte een auto. Hieruit kwam een man met een wel erg groot kanon. Hij stelde zich pontificaal vóór de
anderen op, keek vluchtig achterom terwijl hij langs zijn sigaar mompelde: ‘Ik sta toch niet in jullie beeld?’ Ook in
dit gezelschap geldt blijkbaar: hij met de grootste is de baas. Het was me trouwens al opgevallen dat hier vrijwel
niemand een kijker droeg. Blijkbaar gaat het ze minder om zien dan om het verzamelen van hard bewijsmateriaal.
Uit de volgende auto kwamen twee elzentakken en een zak vogelzaad. De toneelmeester strooide het lokvoer met
gulle hand over het trottoir, tien meter vóór ons, de takken stak hij in het hek daarachter.
Plots kwam de zwerm aangewaaid, rustte even op het hek dat de stoep van het fabrieksterrein scheidde en stortte
zich en masse op het zaad. Veel fotograven fixeerden hun lenzen op de elzentakken. Waarmee ze bewust de
witstuit negeerden, die onder het hek bij het voer schooierde. Toen hij volgevreten eindelijk het elzentakje koos
ratelde links, rechts, voor en achter me het mitrailleurvuur.
Half vogelend Nederland schoot van de Arnhemse witstuitbarmsijs een unieke plaat. En gruwel: op de website
van Dutch Birding – de officiële club van soortenjagers – discussiëren kenners of het niet beter is de witstuit en de
meer algemene grote barmsijs gewoon tot dezelfde soort te rekenen…

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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Naar een

visvriendelijke
Veluwe

tekst en kaart Michiel Hegener

Migreren over de Veluwe – geen vogel die ermee zit
en zoogdieren hebben steeds meer mogelijkheden
dankzij een weelde aan ecoducten en tunnels, waar
ook reptielen en amfibieën plezier van hebben. En
vissen? Hun routes zijn van nature al schaars doordat
de Veluwse beken smal zijn en soms droog vallen.
Mensen maakten die beperkingen nog groter. Maar een
kentering is gaande. Door de aanleg van vistrappen,
verdeelwerken, vispassages, slabben en cascades
kunnen vissen zich steeds beter verspreiden.

Verdeelwerk van de Klaarbeek. Over de neergelaten
klep van de stuw moet eigenlijk nog een rubberen
slab komen, zodat bodemvissen er stroomopwaarts
overheen kunnen. foto Michiel Hegener
Links: Beekprikken, een zeldzame kaakloze vissoort
die uitsluitend in beken voorkomt en dan vooral op de

‘Vis zou vrij moeten kunnen migreren om zelf
plekken te kiezen om te overwinteren, te
paaien, op te groeien, te foerageren en weg te
vluchten. Van zout naar zoet en andersom, dag
en nacht, zomer en winter en tussen benedenen bovenloop’, zegt Ykelien Damstra, senior
beleidsadviseur ecologie bij Waterschap Vallei
en Veluwe en specialist vismigratie. ‘Het water
beheer en peilbeheer vraagt om stuwtjes en
gemalen. Door die passeerbaar te maken stel je
vissen in staat om zelf te kiezen waar ze willen
zijn.’
En dat gebeurt. Welkom op de Veluwe van de
vistrappen, verdeelwerken, vispassages, slab
ben en cascades! Het zijn er al vele tientallen
en er komen er nog meer, maar je ziet ze pas
als je gaat zoeken. Damstra zet de auto stil
waar de Papegaaibeek tot voor een paar jaar
uitmondde in het Apeldoorns Kanaal. Nu
stroomt het heldere kwelwater in de Grift,
een gegraven beek die pal ten oosten van het
kanaal tussen Apeldoorn en Heerde ligt, vaak
– zoals hier – met maar een meter of tien
ertussen. Aan de oude situatie herinnert een
betonnen goot van een meter breed die het
water uit de Papegaaibeek over de Grift naar
het kanaal leidde. Damstra: ‘Dat was zonde van
het schone water en ook van de stroming in de
Grift. Hoe meer beken uitkomen in de Grift,
hoe meer stroming, hoe geschikter de Grift is
voor stroomminnende soorten, hoe beter de
Grift kan functioneren als verbinding tussen
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de sprengen.’ Een jaar of zes geleden werd de
stuw tussen de beek en de Grift vervangen
door een cascade. Grote keien zorgen voor
overbrugging van het hoogteverschil en voor
variatie in stroomsnelheid en diepte, wat vissen
kan helpen om de afslag vanuit de Grift met
succes te nemen en via de Papegaaibeek de
Veluwe op te zwemmen.
Dat de verbinding tussen beek en kanaal
verloren ging, is pure winst. Damstra: ‘Het
Apeldoorns Kanaal heeft stilstaand water, daar
zwemmen andere vissoorten dan in de beken.
Het zijn twee verschillende watertypen met
eigen leefgemeenschappen. Een larve van de
beekprik die in het kanaal komt heeft daar niet
genoeg zuurstof, kan geen voedsel uit het water
filteren en gaat dood.’
De Grift verbindt
De Grift – in de veertiende eeuw gegraven
om het water van de Veluwe naar het noorden
af te voeren en zo het gebied tussen Veluwe
en IJssel een beetje droog te houden – is een
uitkomst voor het visbeleid op de NoordoostVeluwe. Neem de elrits, een karperachtige van
hooguit een decimeter die in Nederland alleen
rondzwemt in de Limburgse Geul, mogelijk in
de Maas en in de Verloren Beek bij Emst.
Althans, dat was lang het beeld. Want bij
recente vistellingen door Ecogroen uit Zwolle in
opdracht van het waterschap, werd er ook een
gevangen in de Egelbeek bij Vaassen. Misschien

Veluwe. foto Marco van der Sluis/Ecogroen

‘Een vis heeft veel
habitateisen voor alles
wat ie doet en elke soort
heeft weer andere eisen’
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over een stuw stroomt alvorens in het Apel
doorns Kanaal uit te monden. Gelukkig maar. In
NRC Handelsblad van 13 oktober 2017 werd de
stelling Nederland overspoeld door uitheemse
vissen via Main-Donaukanaal op waarheid
getoetst en de uitslag was: waar. Ook niet
welkom, hoe leuk het misschien ook lijkt: de
forel. Damstra: ‘Ze ontsnappen soms uit
kwekerijen bij Emst en Vaassen, laatst duizen
den tegelijk en ze moeten allemaal eten: kleine
vissen, macrofaunasoortjes. Sorry, geen
succes. Als wilde forellen via het Randmeer de
Hierdense Beek in trekken is dat prima, maar
die kans is klein omdat het Randmeer niet
stroomt.’

Yvette Damstra bij de Papegaibeek. De cascade is links op de foto, net zichtbaar. Rechts de oude overloop naar het
Apeldoorns Kanaal die over de Grift, zichbaar achter Ykelien Damstra, heen gaat. foto Hans Dijkstra

De Grift is op sommige plekken nog teveel een geul.
foto Michiel Hegener
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was het een eenzame zwerver, misschien zitten
er meer, maar in elk geval bewees hij dat de
Grift functioneert als verbinding tussen de
beken van de Noordoost-Veluwe. Met enkele
uitzonderingen staan die beken niet recht
streeks met elkaar in verbinding. Van de ene
beek naar de andere kan dus alleen via de Grift,
die soorten in staat stelt nieuwe beken te
koloniseren en die uitwisseling mogelijk maakt
tussen populaties van verschillende beken, wat
goed is voor de genetische variatie. Om het
water schoon te houden werden twee beken
met vervuild water juist van de Grift afgekop
peld en aangesloten op het Apeldoorns Kanaal.
De Grift als effectieve migratieroute vraagt om
meer dan verbindingen met de beken en schoon
water: de vissen willen ook een ruim aanbod
van leefmilieus. Damstra: ‘Juist die variatie is
belangrijk. Een vis heeft veel habitateisen voor
alles wat ie doet en elke soort heeft weer
andere eisen.’ Kortom, de Grift moet zoveel
mogelijk afwisseling bieden qua stroomsnel
heid, diepte, licht, vegetatie, dood hout, dode
bladeren en substraat – heel anders dan de
Grift van voor de start van het herinrichtings
project. Soortgerichte migratiebevorderende
maatregelen zijn er nauwelijks, alle vissen zijn
welkom – behalve exoten als de marmergrondel
en de zwartbekgrondel die sinds 1992 via het
Main-Donaukanaal onze kant op zwemmen. Ze
kunnen nauwelijks de Grift in, die bij Heerde

Verkeerd begrepen kwestie
We stoppen drie kilometer ten zuidoosten van
Epe, waar de straat Zuukerend de Grift kruist.
‘Kijk, een ijsvogel’, zegt Damstra. ‘Daar, in de
eerste rietpluim.’ Het riet staat in een ‘lobje’,
een uitstulping van het water naast de stroom
geul ten noorden van de brug. Aan de zuidkant

van de brug was ook ruimte om de Grift te
laten slingeren. Dat doet de stroom nu,
maar in een te brede en te diepe geul,
vindt Damstra. ‘Ik had hier meer een dal
willen hebben waar het water zelf zijn weg
vindt en makkelijker buiten het zomerbed
komt.’ Was dat een geldk westie? Een
beleidsk westie? Damstra: ‘Nee, een ver
keerd begrepen kwestie.’ Zoals binnen
ieder waterschap is het soms schipperen
binnen de dubbele taakstelling van peil
beheer en ecologie. ‘De afdeling hydrologie
zegt dan: de bedding moet wel minimaal zo
breed zijn, anders krijgen we wateroverlast
bovenstrooms. En de afdeling onderhoud
wil langs de waterloop kunnen om hun
werk te doen, misschien dat de oever
daarom te hoog is geworden. Ik denk dat
het al met al ook onze onervarenheid was
met zo’n ingreep, maar we kunnen het
later bijstellen.’
Hierdense beek
Wateroverlast dreigt niet bij de langste
natuurlijke beek van de Veluwe, de 15
kilometer lange Staverdense, Leuvenumse,
Hierdense beek. Want die stroomt door
natuur en daar is water zelden een last.
Remko van Rosmalen, boswachter bij
Natuurmonumenten, stuurt zijn dienstauto
noordwaarts over de Poolse Weg die de
Leuvenumse Beek flankeert. Soms is de
bedding even in beeld, soms verlaten we
de auto en lopen een stuk het bos in. Het
probleem met de beek was dat het teveel
een watergeul was, waar het water snel en
monotoon doorheen gutste. Ook hier werd
een visvriendelijk beleid ingezet.
Vrachtladingen zand (afkomstig van het
opschonen van het nabijgelegen Hulshor
ster Zand) werden in de beek gestort. De
bedding kwam fors omhoog, het water
ging de breedte in en de stroomsnelheid
zakte. De natuur mag de rest doen.
Wat nog grotendeels ontbreekt is variatie
in licht. Bij Staverden is het wat dat betreft
plaatselijk iets beter, maar in de Leuve
numse Bossen van Natuurmonumenten
stroomt de beek haast steeds door donker
bos – nog wel. Van Rosmalen: ‘Door delen
van de beek af te dammen en de bedding
op te hogen krijg je overstromingen naast
de bedding, waardoor de beuken en dennen

Boven: twee windes. Onder: beekprikken. foto’s Jeroen Bosveld/Submers

die daar staan gaan afsterven. Op den duur
kunnen er elzen en wilgen voor in de plaats
komen. Dat past veel beter langs een beek en
misschien dat de bever hier dan ook komt.’
Idyllisch ensemble van stroomgeulen
Nu al zouden vissen plezier moeten hebben van
de maatregelen, vooral de beekprik en de
andere Natura 2000-vissoort van de Veluwse
beken, de rivierdonderpad. Bij het ter perse
gaan van dit nummer was Ecogroen net
begonnen aan tellingen.

We stoppen anderhalve kilometer noordelijk
van hotel Het Roode Koper, bij de Ezelsbrug.
Een beek is het hier nauwelijks. Het water heeft
zich over een groot gebied verspreid tot een
idyllisch ensemble van stroomgeulen en traag
stromende meertjes. Van Rosmalen wijst
enthousiast op plaatsen waar het water een
paar weken eerder kwam, toen er meer regen
viel dan nu. ‘Kijk, er ligt haast geen blad meer.
Dat is door het water meegenomen en belandt
in delen met weinig stroming op de bodem. Dan
krijg je daar banken met slib en voedingsstof
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Boswachter Remko van Rosmalen bij de Hierdense Beek.

De stuw en vistrap van de Eekterbeek bij Elburg. foto’s Michiel Hegener

‘Alle vissen zijn welkom – behalve exoten als de
marmergrondel en de zwartbekgrondel’

fen, waar de larven van de beekprik gaan
zitten. En waar het hard stroomt, wordt het
fijne materiaal juist meegenomen en krijg je
beddingen van grof zand en grind waar de
beekprik paait en eieren afzet.’
Een steenworp verder vervolgt hij: ‘Als je nu je
ogen sluit lijkt het net de Ardennen.’ Dat klopt,
het water klatert over stammen van omgevallen
bomen, wat zorgt voor variatie in stroomsnel
heid waar de vissen blij mee zijn. ‘Tot voor een
paar jaar haalden we omgevallen bomen uit de
beek, maar sinds de herinrichting laten we ze
juist liggen’, zegt Van Rosmalen. Hij verwacht
veel nieuw dood hout nu delen van het bos bij
hoog water blank komen te staan. Er zullen
bomen in de beek vallen en dat is win-win:
meer licht in en langs het water en afwisseling
van stroomsnelheid. Meer licht is niet per se
beter: sommige vissoorten prefereren soms of
altijd een beschaduwde beek, met koeler en
daardoor zuurstofrijker water en veel dode
takken en blad van de bomen op de oever. Het
gaat, alweer, om de variatie die vismigratie
aanmoedigt.
Dat de beek zo in de breedte mag uitdijen heeft
ook een bezwaar: meer inzijging, waardoor
minder water via de beek het Randmeer
bereikt. We rijden die kant op, lopen het laatste
stuk door zompig rietland en staan dan op
enkele tientallen meters van de monding.
Verder komen we niet, want daar ligt een
moerasdelta. Nu zit de beek in ieder geval vol
water, anderhalve meter breed en driekwart
diep. Zodra het water 16 graden is, doorgaans
in april, komen grote aantallen windes uit het
Randmeer naar de benedenloop om te paaien
en kuit te schieten, waarna ze weer vertrekken.
Het Randmeer, dat beken aan de noordwestkant
van de Veluwe verbindt, biedt geen stromend
water. Dat is wat minder ideaal dan de Grift,
maar nutteloos is het niet. Sommige soorten
doen het goed in beide milieus, bijvoorbeeld de
snoek. Die laat zich vaak in de Hierdense Beek
zien, al wordt hij er niet erg lang. De rivier
donderpad verkiest stromend water, maar komt
ook wel van A naar B waar het water stil staat.
Hopelijk wordt hij niet gevolgd door de zwart
bekgrondel, waarover een expert in het NRCartikel zei: ‘Overal waar hij opduikt, verdwijnt
de rivierdonderpad.’

zijde van de A28 ontspringen – zijn vrij van
stuwen en dus zijn er geen vispassages nodig.
Verder naar het noordoosten wel. Ze liggen
waar het peilbeheer zorgt voor een groot
niveauverschil in een beek - niet per se waar
het mooi is, want een vis ziet dat toch niet. Een
ecoduct is altijd omgeven door natuur, maar de
vistrap in de Eekterbeek bij Elburg ligt inge
klemd tussen de drukke Zuiderzeestraatweg en
een badkamer- en tegelparadijs. Naast een in
hoogte verstelbare stuw ligt een trap van zes
bakken vol water, gescheiden door schotten
waarin openingen zitten voor de vissen. Ze
hoeven dus niet als zalmen door de lucht naar
de volgende bak te springen maar gaan onder
water langs de stuw.
Iets ten westen van Doornspijk stroomt de
Sijpelbeek via een niveausprong het Randmeer

in. Ook hier is de stuw in hoogte verstelbaar.
Het water stroomt over de rand. Migratie zou
alleen mogelijk zijn met de stroom mee, ware
het niet dat er naast de stuw in opdracht van
het waterschap een 100 meter lange lus werd
gegraven. Daar stroomt het water vrij snel,
maar een vis komt er wel tegenin. Het niveau
verschil van de stuw helemaal langs deze
natuurlijke weg overbruggen lukt net niet,
ergens in de lus zit onder een dammetje geen
duiker maar een korte vistrap.
Al deze maatregelen kosten veel geld, maar dat
is er. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
lid F4 eist dat ook smalle beekjes als de Veluw
se schoon zijn en een rijk palet aan leefgebie
den bieden voor de Europese vissen; daarbij
hoort een vrij ruime financiering. Maar de

motivatie om de Veluwe visvriendelijk te maken
gaat verder dan KRW F4, Natura 2000 (voor de
beekprik en de rivierdonderpad) en onze eigen
Natuurwet. Gewone zorgzaamheid voor de
natuur stijgt uit boven al die regelgeving en
daaruit voortvloeiende maatregelen. Damstra:
‘Vergelijk het met een mens. Wij willen een huis
met verschillende kamers, waar we verschillen
de dingen doen. Een slaapkamer waar het
donker is en niet al te warm. En een warme
kamer met een bank voor ’s winters en een tuin
of balkon voor ’s zomers. Een keuken en eet
kamer waar we kunnen eten. En tussen die
kamers en naar buiten willen we vrij kunnen
bewegen. Een vis wil dat ook allemaal.’

Rivierdonderpad. foto Jeroen Bosveld/Submers

Vispassages
De Hierdense Beek en de kwelbeekjes in de
Hierdense Poort – die alle aan de Randmeer
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Opinie

Van bos verbouwen naar bos
beheren en terug

tekst en foto’s Jaap Kuper

Zonder dat het u misschien is opgevallen,
heeft er een paar jaar geleden bij een
aantal bosbeheerders een dramatische
koerswijziging in het bosbeheer plaats
gevonden. In rap tempo wordt gevarieerd
Veluws bos gekapt om weer plaats te
maken voor monotone houtakkers. Met
alle gevolgen van dien voor de biodiversi
teit, de belevingswaarde en het milieu. Tijd
om tot bezinning te komen.

Sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw
passen de meeste bosbeheerders het
zogenaamde Pro Silva beheer toe. Kaalkap was
afgezworen, uitdunnen en uitkap waren de
nieuwe oogstmethoden. Dat betekende dat
bospercelen niet meer in één klap vernietigd
werden. Het bos werd uitgedund en onder de
oude bomen, vooral naaldbomen, konden
loofbomen zich spontaan vestigen. En dat
gebeurde volop. Het bos werd niet meer als
gewas verbouwd, maar als permanent
bossysteem beheerd. Daarmee nam de
biodiversiteit toe en werd het bos een stuk
mooier. Tegelijkertijd werd er veel geld
bespaard. Op alle fronten dus een positieve
ontwikkeling.

Natuurvolgend bos.

Jaap Kuper is voor
malig beheerder van
Kroondomein Het Loo
en tegenwoordig
consultant op het
terrein van duurzaam
bosbeheer, natuur
ontwikkeling, ecologi
sche restauratie en
bescherming van
biodiversiteit.
Lees meer op:
www.natuurvolgend
bosbeheer.nl
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Intensief bewerkte bosbodem. Op de achtergrond het bostype dat is

Zo zien de nieuwe bossen na kaalkap er uit.

weggekapt (grove dennen bos met een onderetage van eik, berk en

Cultuurgedwongen.

beuken).
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Hoezo duurzaam bosbeheer?
Vijf jaar geleden is daar door een aantal
boseigenaren plotseling een eind aan gemaakt.
Bossen worden sindsdien weer kaalgeslagen,
en wel in een hoger tempo dan ooit.

Systematisch wordt sinds 2013 ‘multifunctio
neel’ bos kaalgeslagen. Met deze methodiek
wordt bosbeheer weer verlaagd tot landbouw
met bomen.
Met het kaalkappen verdwijnen ook alle jonge
loofbomen. Ze worden als ‘resthout’ afgevoerd,
als biomassa verbrand, alsof het overtollige
bomen betreft in plaats van de volgende
generatie bos. Loofbos nog wel. Intussen zijn er
in Nederland al enige duizenden hectares bos
vernietigd, en dit proces gaat door. Hoe geloof
waardig kunnen wij nog verontwaardigd zijn
over wat er in de Amazone gebeurt?
De positieve ontwikkeling gedurende de afge
lopen dertig jaar (meer biodiversiteit, meer
loofbomen, meer dood hout, meer variatie)
wordt zo in snel tempo vernietigd. Ervoor in de
plaats komen weer de stormgevoelige, mono
tone houtakkers die we in de tachtiger jaren
van de vorige eeuw achter ons hebben gelaten.
En dat met zwaardere stormen op komst. We
hadden ons lesje toch al geleerd van de
stormen in de zeventiger jaren?
Van koolstofbinder naar koolstofuitstoter
Kaalkappen heeft nog meer ernstige gevolgen.
Om een volgende generatie bos van de grond te
krijgen, wordt de bosbodem geploegd of diep
geklepeld. Daarmee ontstaat een kiembed voor
de zaden van dennen en sparren. Door de
bosbodem op deze manier te bewerken, wordt
het organische materiaal in de bodem (strooisel
en humus) met lucht vermengd. Dat stimuleert
een versnelde afbraak van organisch materiaal,
waardoor een belangrijk deel van de koolstof
die in de bodem is gebonden, vervliegt. Daar
door verandert bos, dat bekend staat om zijn
rol als koolstofbinder, opeens in een koolstof
uitstoter.
Behalve verlies aan koolstof spoelen de voor
plantengroei beschikbare mineralen versneld uit
de bodem. En de beperkte mineralenvoorziening

is nú al een rem op boomgroei op de zandgron
den. Evenals water overigens. Ook dat water
werd vastgehouden door het nu verdwijnende
organisch materiaal en komt dus minder
beschikbaar. Hoezo duurzaam bosbeheer?
Herstel en opbouw teruggedrongen
De meeste bossen op de Veluwe zijn zo’n hon
derd jaar geleden aangelegd op wat toen sterk
verarmde bodems waren. Na zo’n honderd jaar
bedekking door bos zijn die bodems enigszins
hersteld. Nog steeds enigszins, want de bodem
heeft na honderden jaren verarming meer
hersteltijd nodig. De toegenomen bodemvrucht
baarheid moeten we koesteren. Door bodems
nu intensief te bewerken, wordt die verbetering
in één klap voor een belangrijk deel vernietigd.
Waarom doen die bosbeheerders dit? Doen ze
het om meer geld te verdienen? Het duurt toch
eerst nog tachtig jaar – de volgende kap –
voordat daar iets van te merken zal zijn. Áls er
al iets van te merken zal zijn, want tachtig jaar
investeren in een natuurproduct dat ook uit
zichzelf kan ontstaan, is nooit rendabel.
Doen ze het om een bijdrage aan de koolstof
binding te leveren? Dat lukt niet best met de
uitgevoerde bodembewerking. Geld verdienen
en koolstof vastleggen kunnen dus niet de
redenen zijn, maar waarom dan wél? De
ongelukkige aanpak van die bosbeheerders is
door mensen bedacht. Mensen kunnen het tij
dus ook weer keren.
Hoe bos wel beheerd kan worden tot optimaal
nut voor de samenleving, zie je op foto’s op
www.natuurvolgendbosbeheer.nl. Het basis
principe is daarbij: de natuur zijn gang laten
gaan en af en toe bomen oogsten. Het bos niet
slachten maar melken. Dat levert een ideale
mix van esthetiek, biodiversiteit, gebonden
koolstof en hout op. En tegen minimale kosten.
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tekst John Jansen van Galen, foto’s Corrie Leenhouts

Op een verregende dag wagen John Jansen van Galen, zijn verloofde Corrie
en zus Dia zich aan de nieuwe wandelroute langs de Indische lieus de
mémoire – Indische plaatsen van herinnering – in Velp en Rozendaal.
De wandeling voert hem tevens terug naar zijn eigen herinneringen aan de
oud-Indischgasten, die vroeger zijn geboortedorp zo’n exotische sfeer gaven.

Wandelen
langs het

Indisch
verleden

van Velp en
Rozendaal
18
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Dan staan we bij het graf van generaal
Johannes Jacobus Cornelis Smits. Dit moet de
mooiste begraafplaats van Nederland zijn,
verscholen in de bossen achter het kasteel
Rosendael, tegen de heuvels van de oostelijke
Veluwezoom! Een gouden zon strijkt over de
gebarsten zerk voor de overledene, die in
Nederlands-Indië bij vele veldtochten zoveel
moed en beleid toonde dat hem de Militaire
Willems-Orde werd verleend. Daarna keerde hij
terug ‘in patria – naar het vaderland – en werd
hij in 1862 de eerste commandant van Bron
beek, het koloniaal militair invalidentehuis voor
gepensioneerde onderofficieren en soldaten van
het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, dat
koning Willem III voor dat doel drie jaar eerder
aan de staat had geschonken. Smits wilde
zonder vertoon begraven worden, maar hij was
zo geliefd dat zelfs de oudste veteranen uit
het tehuis langs binnenweggetjes aan kwamen
‘strompelen’ om ‘hunne beminde generaal’ de
laatste eer te bewijzen.
Trekpleister voor oud-kolonialen
Of de duvel ermee speelde: net had ik Jan
Siebelink eraan herinnerd in de openbare brief
wisseling die wij in de wintereditie van Nieuwe
Veluwe voerden, hoeveel oud-Indischgasten
vroeger in ons geboortedorp woonden, of mijn
zuster stuurde mij een wandelroute toe met als
motto ‘Indië in Velp en Rozendaal’, in een boekje,
fraai uitgegeven door het Museum Bronbeek.
Die moesten we natuurlijk verkennen! Ze wacht
ons op bij het station van Velp, waar zij nog
altijd woont, in ons beider ouderlijk huis.
Spoedig regent het helaas en afgezien van dat
moment bij het graf van generaal Smits zal het
blijven regenen en wel steeds harder. We zien
het koloniaal verleden door een regengordijn.

Velp staat vol met oude villa’s waar families die
in de kolonie hadden geleefd zich na omme
komst van hun dienstverband geriefelijk terug
trokken, veelal nog geen vijftig, want tropen
jaren tellen dubbel. Bosrijke dorpen in heuvel
achtige gebieden waren een trekpleister voor
oud-kolonialen, vooral als deze niet ver van een
grote stad lagen, zoals Doorn, Baarn, Berg en
Dal, Wageningen Oosterbeek en Velp. En hier
werden ze ook begraven. De voettocht leidt
langs drie begraafplaatsen. Zo vinden we aan
de Reinaldstraat de laatste rustplaats van Mina
Kruseman, pacifiste, radicaal feministe en
kortstondig vriendin van Multatuli. Ze was de
dochter van een majoor uit het Indisch leger en
wekte opschudding met haar boek Een huwelijk
in Indië, een droeve kreet uit het werkelijke
leven, een aanklacht tegen de maatschappij die
vrouwen tot slavernij verdoemt.
Villa Soekaboemi, iets verderop, is allang
afgebroken, evenals het woonhuis van de
gepensioneerde resident van een Moluks eiland,
waar hij in de wildernis bijna het leven liet en
waarna hij de naam ervan aan de zijne mocht
toevoegen: Van den Berg van Saparoea. Maar
aan de Havelaarstraat staat nog in volle glorie
L’Ermitage, waar de dochter van de stadgenees
heer van Batavia haar laatste dagen sleet tot in
haar 101ste levensjaar.
Heimwee verdrinken
De samenstelster van het routeboekje weet dan
weer niet dat aan de Vijverlaan de voormalige
Heerensociëteit staat, waar in mijn jeugd de
oud-planters en -bestuursambtenaren graag
hun heimwee naar de tropen verdronken in hun
‘splitje’ (Indisch borreltje). En evenmin dat
een paar huizen verder een villa ‘Ambonezen
pension’ werd, toen de stroom Molukse militairen

Graf van Generaal Smit, commandant van Bronbeek.
Links: John Jansen van Galen voor de ingang van
voormalig landgoed Overbeek.

naar ons land kwam en met hun gezinnen
gehuisvest moest worden. Voortaan stegen
exotische geuren uit het huis op.
Gelukkig maakt een vaag zonnetje het mogelijk
de monumentale poort te fotograferen die het
enige overblijfsel is van het landgoed Overbeek.
Nooit geweten dat die iets te maken had met
onze koloniale historie, maar jawel: de zoon des
huizes, baron Lubbert Jan van Eck, vertrok in
1741, 20 jaar oud naar de Oost, als onderkoop
man van de Vereenigde Oostindische Compagnie
en bracht het tot gouverneur van Ceylon,
‘Moest hij in ’41 het geld voor zijn uitrusting
nog lenen’, meldt het gidsje, ‘bij zijn overlijden
was hij schatrijk.’
‘Ons Insulinde’
Kun je zulke relicten en revenuen van koloniale
uitbuiting en onderdrukking met goed fatsoen
bewonderen? Later op de dag lopen we om het
kasteel Rosendael naar de weelderige schelpen
galerij, gebouwd uit het vermogen van kasteel
vrouwe Petronella van Hoorn, dochter van een
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië die
door de VOC aan de kant werd gezet, verdacht
van nepotisme en het voortrekken van de
Chinezen in Batavia. Petronella, die hevig bleef
verlangen naar ‘ons Insulinde’ trouwde als
24-jarige met Lubbert Adolf Torck, heer van
Rosendael. Het huwelijk gold als een mesal
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commandant van Bronbeek, tegenwoordig
een man met een levendige belangstelling
voor de Napoleontische oorlogen.
Daarachter het ‘invalidentehuis’ dat ooit
honderden oudgedienden uit de gordel van
smaragd huisvestte. Je trof ze op zater
dagavond wel eens beschonken in de
trolleybus en als ik op weg naar en van
school fietste, zag ik ze op bankjes achter
het hek zitten in hun donkerblauwe uni
formen. Sommigen met tressen, en hun
hoge kepies, voor zich uit starend naar het
verkeer op de Rijksstraatweg.

Litho van Landgoed Bronbeek, tweede helft negentiende eeuw, archief Museum Bronbeek.

‘Het is al donker als we in het park Sacré Coeur op zoek
gaan naar het monument Sawah Belanda’

Boven: Hoofdstraat Velp (1875-1888), rechts het
huis van Van den Berg van Sapoera, Gelders Archief.
Onder: Villa Soekaboemi, Reinaldstraat 10, Velp
(1930-1940), Gelders Archief.

20

NIEUWE VELUWE 1/18

liance: een man van adel met nota bene de
dochter van een patriciër! Maar haar grote
Indische kapitaal (mede verworven door dat
nepotisme?) maakte veel goed en stelde het
paar in staat het kasteel en het park eromheen
grondig te verfraaien. Ik stelde mij altijd voor
dat de grote, roze gewelfde schelpen in de door
een kunstmatige waterval gescheiden galerij
van verre tropische stranden waren mee
gebracht door zonen uit het geslacht Torck.
Helaas helpt het wandelgidsje mij uit de roman
tische droom; ze zijn gewoon aangeschaft in
Amsterdam.
Al zulke bijzonderheden kun je nalezen terwijl
je op de bijbehorende lieux de mémoire staat,
maar daarvoor regent het nu te hard. Het
boekje raakt verfomfaaid, het papier door
weekt. Op de rooms-katholieke begraafplaats
onderaan de Bergweg (overbekend uit de
romans van Jan Siebelink) kost het daardoor
grote moeite de juiste graven te vinden.
En pas later thuis worden we gewaar dat in
het familiegraf van het geslacht Staal niet
zijn voornaamste telg ligt: Walterus Jacobus,

zoon van de Velpse smid Staal, werd Jezuïet en
trok ruim een kwart eeuw door de Indische
archipel om de bevolking tot en met de koppen
snellende Dajaks te kerstenen. Hij werd in
Batavia begraven.
Sawah Belanda
Tussen Velp en Arnhem bezichtigen we nog de
in de trant van het Nieuwe Bouwen opgetrokken
moderne villa van een kininefabrikant, maar we
kijken onder onze paraplu’s naar het einde. Het
is al donker als we in het park Sacré Coeur op
zoek gaan naar het monument Sawah Belanda,
dat door de zusters Joyce en schrijfster Marion
Bloem, dochters van een KNIL-militair, is opge
richt voor alle ‘gewone mensen’ die Indië
moesten verlaten, zich ‘los moesten maken van
hun achtergrond’ en ‘voor de opgave stonden
hun voorland niet te ontkennen’. De granieten
platen glimmen in de regen.
Dan keren we op onze schreden terug en gaan
het toegangshek van Bronbeek in, aan weers
zijden kleine kanonnen. Links het majestueuze
huis dat nog altijd de residentie is van de

Mosjes
In een perk bij dat hek was van mossen
minutieus de datum van de dag ingelegd
en ik stelde mij voor hoe die bejaarde
mannen er voor dag en dauw de mosjes
stuk voor stuk zorgvuldig in aanbrachten.
Totdat ik op een dag vroeger langs kwam
en zag hoe een jonge tuinknecht de cijfers
in een kistje met één armzwaai op hun
plaats kwakte. Het was net zo’n teleur
stelling als het bericht dat Sinterklaas niet
bestaat en als de prozaïsche werkelijkheid
van de schelpengalerij.
Er wonen nog veteranen, van andere
oorlogen, en sinds vorig jaar ook een
vrouwelijke oudgediende. Maar het tehuis
wordt nu grotendeels in beslag genomen
door een museum, dat voorbeeldig ‘het
verhaal van Indië’ vertelt. Het is al
gesloten en verkleumd stappen we dank
baar de behaaglijke Kumpulan in, waar je
in de sfeer van een vroegere koloniale
sociëteit een heerlijke rijsttafel kunt eten,
Tempo Doeloe!
Indië in Velp en Rozendaal: een wandeling
(Marthe Raven, uitgave Ministerie van
Defensie, ISBN 9789082152791) is
verkrijgbaar bij Museum Bronbeek,
Velperweg 147, 6824 MB Arnhem,
museumbronbeek.nl.
Of te downloaden van www.defensie.nl >
voer op de homepagina bij ‘zoek’ de titel
van het boek in. Nog meer genieten van de
wandelingen van John Jansen van Galen?
Dat kan. In februari is zijn nieuwe boek
Wandelparadijs Nederland – te voet door
alle provincies verschenen.
Lees meer op pagina 51.

Boven: Bedriegertjes/schelpengalerij op kasteel Rosendael.
Onder: Monument Sawah Belanda in park Sacré Coeur. foto Museum Bronbeek
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Interview Joline de Weerdt, regiodirecteur IVN Oost

‘Natuur terug in de harten van mensen’
tekst Ria Dubbeldam, foto Hans Dijkstra/gaw.nl

‘En de winnaar is…? IVN Gelderland!’ Liefst twee keer viel
IVN Natuureducatie in de prijzen tijdens de uitreiking van de
Veluwe Prijsvraag. De laatste tijd staat de organisatie vaker
in the picture. Met het IVN Jongerenadviesbureau met
550 Veluwse leerlingen bijvoorbeeld, het opleiden van
recreatieondernemers tot gastheren van het landschap,
Tiny Forests en AH moestuintjes. IVN suf? Zeker niet. Ze vindt
zichzelf opnieuw uit, licht regiodirecteur Joline de Weerdt
toe. En dat werpt zijn vruchten af.
‘Onze organisatie groeit: meer projecten, meer medewerkers en
meer leden en vrijwilligers – landelijk 25.000. Dat lijkt tegenstrijdig
in deze tijd, waarin mensen zich minder binden aan een vereniging.
Het klopt dat mensen vaker niet meer levenslang lid zijn, dat zien
wij ook, maar er sluiten zich bij IVN wel méér mensen aan. Door
onze nieuwe projecten ontdekken ook ‘niet-donkergroene’ mensen
dat het heel leuk en belangrijk is om zich voor groen in te zetten.’

??

22

NIEUWE VELUWE 1/18

Waar komt jullie koerswijziging uit voort?
‘Veel mensen kennen IVN bijvoorbeeld van een tante die als
vrijwilliger excursies doet of een buurman die alles van vogels weet.
Die IVN zijn we nog steeds, maar we zijn ook een organisatie die
de natuur terugbrengt in de harten van mensen, van jong tot oud.
Dat doen we door groen op verschillende manieren neer te zetten:
dichtbij huis, op school, in de achtertuin, in de wijk. Want natuur
heeft een positieve invloed op mensen. Het geeft sociale cohesie,
bevordert welzijn en gezondheid, zorgt voor klimaatadaptatie en
bestrijding van hittestress. We beginnen met natuur dichtbij, maar
uiteindelijk hopen we dat mensen ook verder naar buiten trekken,
het platteland op en de natuur in.
We staan middenin de maatschappij en willen een brede groene
beweging op gang brengen. Onze projecten staan dicht bij de
mensen en we maken ons zichtbaar. Als IVN zijn we daarin de
laatste jaren flink geëvolueerd. Dat is nodig om nieuwe mensen
te enthousiasmeren en om samenwerkingspartijen te betrekken.
We zijn een radartje in het geheel. Deels is de vernieuwing ook
noodgedwongen; subsidies zijn niet meer vanzelfsprekend.’

Noem eens een project, waarmee jullie de nieuwe weg zijn
ingeslagen?
‘Grijs, Groen & Gelukkig bijvoorbeeld. Een landelijk programma,
waarmee we een groene revolutie in de ouderenzorg proberen te
ontketenen. Ouderen willen we meer in contact brengen met de
natuur en we willen meer natuur in de zorgcentra brengen. Het is
een mooie kans voor nieuwe verbindingen. Onze groene IVN-vrij
willigers kunnen we enthousiast maken voor zorg en omgekeerd
mantelzorgers voor natuur.
Dit soort programma’s doen we niet alleen, we zoeken slimme
samenwerking. Van de 63 zorginstellingen die deelnemen aan Grijs,
Groen & Gelukkig deden er 50 mee aan Moestuinieren met ouderen
tijdens NLdoet op 9 en 10 maart, de grootste vrijwilligersactie van
Nederland. We werken samen met vrijwilligers, scholen, burger
initiatieven, enzovoort. Ideaal voor provincies en gemeenten, die
bewoners en organisaties willen laten participeren.
Een ander mooi voorbeeld is het IVN-programma Gastheer van het
Landschap. Recreatieondernemers van de Veluwe en de Achterhoek
brengen we kennis bij over natuur en landschap in hun eigen
omgeving, zodat zij hun kennis en enthousiasme kunnen over
dragen op hun gasten. De ondernemers worden echte ambassa
deurs. Op en rond de Veluwe zijn inmiddels 85 gastheren opgeleid.
Een belangrijk onderdeel van het project is samenwerking tussen
recreatieondernemers. Al zijn het concullega’s, door samenwerking
ontstaan mooie arrangementen, die het gebied een impuls kunnen
geven. En bezoekers komen op een andere manier in aanraking met
de natuur.’
In februari is het IVN Jongerenadviesbureau Veluwe van
start gegaan met zo’n 550 leerlingen. Wat beoogt dat
project?
‘In het kader van de gebiedsopgave Veluwe zijn provincie en
gemeenten zoekende: hoe bereik je de Veluwse jongeren? Met
het IVN Jongerenadviesbureau denken en doen jongeren zelf actief
mee. Het is goed dat ze zich realiseren in wat voor gebied ze wonen.
Hoe uniek en bijzonder dat is. Maar vooral: de jonge generatie kijkt
en denkt anders, ze kan de provincie en gemeenten van frisse
ideeën voorzien. De jongeren denken na over de Veluwe op 1,
als belangrijkste binnenlandse toeristische bestemming.
Negen scholen uit Veluwse gemeenten doen mee. Ze zetten
leerlingen – van vmbo tot mbo – op echte vraagstukken om meer
bezoekers naar de gemeente te krijgen zonder de belangen van 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
natuur uit het oog te verliezen. Leerlingen denken bijvoorbeeld
na over goede verbindingsroutes van stad naar buitengebied,
winteractiviteiten, belevingsroutes enzovoort. Ze gaan op excursie
om de gebieden te verkennen, krijgen experts in de klas. Hun
plannen presenteren ze aan de wethouder. De groepen met de
beste ideeën krijgen een podium op het Veluwecongres op 18 april.’

Ze worden vanzelf Veluwe-ambassadeurs. Ook met het rugzakje,
gevuld met bijvoorbeeld een zoekkaart, een sterrenkijker en een
loep, spreken we via kinderen de ouders aan. Wie weet kunnen we
het ook scholen aanbieden. We zitten middenin de ontwikkelfase.
Na de zomervakantie hopen we de bucketlist en het rugzakje in
concept gereed te hebben.’

Het Jongerenadviesbureau Veluwe levert ideeën voor
meer bezoekers zonder de natuur te schaden. Past dit in
het gedachtengoed van het IVN? Moet het niet andersom:
natuur voor economie?
‘Dat is precies het spanningsveld waar we de jongeren bewust van
willen maken: hoe kun je mensen van de natuur laten genieten en
tegelijkertijd kwetsbare natuur beschermen? Als IVN zijn we niet
voor meer verstoring. Wel voor meer mensen die betrokken zijn bij
natuur, en van de natuur genieten draagt daar aan bij. Het is een
kwestie van de juiste balans vinden.
Jongeren vinden dat ook belangrijk. Dat bleek wel tijdens de kickoff van het Jongerenadviesbureau in Arnhem. Honderden jongeren
stemden op stellingen via hun mobiele telefoon. Ze gaven aan dat
ze natuurbescherming belangrijker vinden dan economie. Een eye
opener! Maar jongeren blijven jongeren; attracties en festivals
scoorden nog net iets hoger dan natuur.’

Met het Jongerenadviesbureau, de bucketlist en het
rugzakje stimuleert IVN bewoners om de natuur in te gaan.
Zijn er ook Veluwse projecten voor natuur dichtbij?
‘In Rheden gaan we het eerste Tiny Forest van Gelderland aan
leggen. Samen met buurtbewoners en schoolkinderen leggen we
een inheems stadsbosje aan, zo groot als een tennisbaan.
Er komt een groot aantal boomsoorten voor een zo hoog mogelijke
biodiversiteit. De geestelijk vader van dit concept is Shubhendu
Sharma, een Indiase ingenieur. IVN bracht dit idee naar Nederland.
Zaandam heeft al zo’n bosje, Almere krijgt er tien. Er zijn er
momenteel zeven in Nederland. De PostcodeLoterij heeft onlangs
ons voorstel gehonoreerd om in heel Nederland honderd Tiny
Forests aan te leggen. Goed voor vergroening van wijken en voor
natuurlessen van scholen, voor waterberging, als ontmoetingsplek
voor buurtbewoners en ter bestrijding van hittestress. Het is een
zinvolle invulling voor braakliggende terreinen. Er zitten veel
componenten aan dergelijke bosjes. Omdat scholen en buurten er
vanaf het begin bij betrokken zijn, willen mensen zich er langdurig
aan verbinden en er onderhoud voor doen. Het is een vernieuwend
project, ook voor gemeenten in het kader van natuurcompensatie.’

Vorig jaar is de Veluwe uitgeroepen tot één van de mooiste
natuurgebieden van Nederland. De regio won daarmee 300.000
euro van het Rijk om de Veluwe nog aantrekkelijker te maken.
Provincie Gelderland en de VeluweAlliantie schreven hiervoor een
prijsvraag uit, waarop ruim driehonderd inzendingen kwamen.
Tien prijzen waren er te verdelen. Die mogen worden uitgewerkt
en uitgevoerd. De jury wees in december tijdens de prijsuitreiking
de IVN-inzending ‘een Veluwse bucketlist van vijftig dingen die
kinderen voor hun twaalfde moeten doen’ aan als het beste idee.
Nog een tweede idee van IVN Gelderland viel in de prijzen: een
Beleef-de-Veluwe-rugzakje.
Wat is de achterliggende gedachte van deze twee ideeën?
‘Wij focussen ons vooral op de bewoners. Het zou zo mooi zijn
als meer Veluwenaren zien en inzien hoe ontzettend mooi en
gevarieerd het er is. Als je de omgeving bij de mensen wil brengen,
moet je hen zien te raken, te beginnen bij kinderen. Wat is er
nodig om de Veluwe op een leuke, speelse manier aantrekkelijk
te maken? Zo kwamen we uit op een bucketlist en een rugzakje.
De bucketlist is over komen waaien uit Engeland, van de National
Trust. Op meer plekken in Nederland is inmiddels een boekje met
zo’n lijst opgesteld. Daarin staat bijvoorbeeld hutten bouwen,
buiten spelen, slapen in de open lucht. Nieuw is dat we het nu heel
Veluws gaan maken, samen met terreinbeheerders, bezoekers
centra, recreatieondernemers, IVN-afdelingen, KNNV et cetera.
Het is een lijst van vijftig dingen die kinderen voor hun twaalfde
moeten doen, maar onderschat de ouders niet. Die vinden het
misschien nog leuker dan de kinderen.
Voor de lijst zijn we op zoek naar de mooiste plekjes, waar je
activiteiten zoals wild spotten of heide ruiken kunt doen. Zo leert
jong tot oud de mooie plekjes kennen en vertellen die door.
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Dat uitgesproken een gemeente als Rheden, aan de rand
van Nationaal Park Veluwezoom, een Tiny Forest wil.
Arnhem of Apeldoorn liggen meer voor de hand.
‘En toch zeggen wij: je kunt nog zo’n groene omgeving hebben,
de garantie dat mensen in zo’n bos gaan wandelen heb je niet.
Inwoners met kinderen in gemeente Rheden hebben zelf aan
gegeven behoefte te hebben aan meer groen in de buurt. Het gaat
er ook om of het groen zelfstandig te bereiken is voor kinderen.
Zo’n Tiny Forest is bij uitstek een manier om natuur dichtbij de
mensen te brengen. Je hoopt dat er waardering voor ontstaat en
het een opstapje is naar natuur verder weg. Zo werken we op
allerlei manieren aan natuur in de harten van mensen.’
Wie geïnteresseerd is in natuureducatie kan deelnemen aan de
diverse activiteiten van lokale IVN-afdelingen of zelf actief worden,
bijvoorbeeld als natuurouder op school of als natuurgids in het
groen.
Wilt u deelnemen aan een activiteit van IVN? Dat kan ook.
Op 22 maart organiseert Nieuwe Veluwe samen met IVN-afdeling
Zuidwest Veluwezoom een excursie door heemtuin De Zoom,
zie pagina 3.

Links: 1974, foto Ton Gerritsen. Midden: ingekleurde oude ansichtkaart,
foto Vereniging Oud Apeldoorn. Rechts: watervallen nu, foto Martin Huisman,
Vereniging Oud Apeldoorn.

Watervallen van Loenen
In het fotoalbum van mijn ouders
vond ik wat familiekiekjes van
de Watervallen van Loenen.
Een nichtje staat met ontzag
naar het ruisende water te
kijken. De waterval was begin
jaren zestig nog een behoorlijke
bezienswaardigheid. Vakantie
gangers en dagjesmensen
kwamen er speciaal voor naar
de Veluwe.
Maar een aangelegde waterval is
geen doel op zich. In de tweede
helft van de negentiende eeuw
voorzag de Vrijenbergerspreng
het nabijgelegen Apeldoorns
Kanaal van extra water, zodat
er scheepvaart mogelijk was.
Omdat het verval in de spreng
vrij groot was, werden bij de
aanleg rond 1870 op twee
plekken, door een reeks ‘trap
pen’, heuse watervallen aan
gelegd. Zonder zou het water
te snel stromen en te veel zand
mee spoelen, waardoor het

kanaal de kans liep om dicht te
slibben.
Met een verval van 15 meter
was het meteen ook de grootste
waterval van Nederland. De
Niagara van de Lage Landen
werd hij schertsend genoemd.
Op wereldschaal mag de door
mensenhanden aangelegde
waterval dan niet zoveel voor
stellen, verrassend genoeg is
het verval op papier even groot
als die van de beroemde water
vallen van Coo. Ook de kloof iets
verderop, waar de beek 7 meter
lager stroomt dan het wandel
pad, heeft iets spectaculairs.
Al zijn we wereldreizigers
geworden, nog altijd trekken
de watervallen veel publiek.
Ontelbare vakantiekiekjes en
talloze groepsfoto’s worden er
gemaakt. ’s Zomers is pootje
baden nog altijd favoriet; het
water wordt nooit warmer dan
10 graden Celsius. Af en toe

nemen zwijnen er een bad.
De laatste decennia zakte het
water op sommige plekken weg.
Door jarenlange erosie raakte
het voegwerk uitgesleten.
Daardoor kwamen de water
vallen af en toe droog te staan
en moest het Apeldoorns Kanaal
worden aangevuld met IJssel
water. Een ongunstige situatie
voor de waardevolle natuur in
het kanaal. Daarom heeft Water
schap Vallei en Veluwe de Vrijen
bergerspreng onlangs hersteld.
Om de spreng weer goed te
laten functioneren zijn de oude
perkoenpalen, die het inzakken
van de oevers moeten voor
komen, vervangen en is de beek
ontdaan van blad en takken.
Tussen de nieuwe palen is een
leembodem aangebracht en
langs de trappen naast de water
vallen zijn nieuwe houten hekken
aangebracht.
Het informatiebord bij de par

keerplaats legt uit waar de naam
Vrijenberg vandaan komt. Om
onderdrukte Veluwse boeren aan
zijn kant te krijgen schonk
Hertog Reinald van Gelre hun
rond 1350 vrijheid en vrijstelling
van belasting. Een bloedig
conflict met broer Eduard leidde
echter tot de ‘vrije oorlog’, die
gewonnen werd door de beter
bewapende ridders en knechten
van Eduard. De plek waar de
slag werd geleverd heet sinds
dien de Vrijenberg. Het nabij
gelegen voormalige hotel met
uitzichttoren draagt die naam al
lang niet meer. De hotelgasten
en ijsetende dagjesmensen
hebben plaatsgemaakt voor
Oost-Europese arbeiders. Veel
oog voor de watervallen zullen
zij niet hebben. Vallend water
kan in Polen aanmerkelijk
spectaculairder zijn.
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Schiet nou toch op mam!
Afgelopen jaar waren er veel meldingen van dode merels. Oorzaak: het
usutuvirus. Later dit voorjaar weten we of het virus echt een klap heeft
uitgedeeld. Laten we hopen op snel herstel. Want hoe gewoon ook, het zijn
vogels die we niet willen missen.
Dit merel jong had een verwarrende nacht achter de rug. Vanwege de
verbouwing op onze zolder in Hattem had ik het kantelraam een stukje
opgelaten. Het ondernemende jong was naar binnengekomen en uiteindelijk in
een andere kamer beland. Daar vond ik hem ’s ochtends voor het (dichte) raam.
Ik kon hem eenvoudig pakken en liet hem los in de achtertuin. Hij ging op het
dak van de schuur zitten en piepte in alle windrichtingen. Binnen enkele minuten
verscheen moeder merel. Aan genegenheid leek het jong weinig behoefte te
hebben en ging nog harder piepen en met z’n vleugeltjes slaan. Alsof hij wou
zeggen: ‘Ja fijn mam, top dat je er weer bent. Maar ik heb honger!’
foto en tekst Ronald Oost, www.zemois.nl
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Ongekende
bloemenpracht

tekst Ria Dubbeldam, foto’s Kees van Lohuizen en Hans Dijkstra/gaw.nl

Dagelijks rijden tienduizenden mensen er langs. Toch kent
bijna niemand het Kees van Lohuizenpark. Het is één van
de best bewaarde natuurgebieden van Ede, ook omdat het
terrein niet vrij toegankelijk is. Je treft er allerlei zeldzame

op Edese rioolwaterzuivering

planten aan, die je alleen kent vanuit boeken. Voor
natuurliefhebbers een gebied om van te likkebaarden.

Melkeppe bij gemaal.

Als je over de A30 bij afslag 2 langs Ede rijdt,
ga je ongemerkt langs het park dat schuilgaat
achter geluidschermen. Ook op de Dwarsweg, bij
de excursieruimte verwacht je geen spectaculair
natuurterrein, maar daar is wel de ingang. Het
park ligt binnen het afgesloten terrein van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie en is in verband
met veiligheidsvoorschriften, niet vrij toeganke
lijk. Maar dien je een verzoek in bij het Water
schap Vallei en Veluwe voor een groepsbezoek,
dan is dat meestal geen probleem.
Natuurbuffer
Vandaag geeft Kees van Lohuizen, toenmalig
adjunct technisch directeur van de voorloper
van het huidige waterschap, een privérond
leiding voor Nieuwe Veluwe. Behalve in water
zuivering is hij van kinds af aan geïnteresseerd
in de natuur. Eenmaal binnen blijkt het terrein
– ingeklemd tussen snelweg, spoorweg en
bebouwing – een oase van rust met onver
wachte schoonheid. Vogels, niet gewend aan
menselijk bezoek, vliegen verschrikt op.
Van Lohuizen vertelt hoe het park is ontstaan.
Toen in de jaren negentig de rioolwaterzuive
ringsinstallatie vernieuwd moest worden, is er
een modernere naast gebouwd voor een veel
grotere regio. Na de sloop van de niet meer
bruikbare onderdelen van de oude installatie,
kwam een aaneengesloten terrein van 3,5 hec
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tare vrij. Van Lohuizen wilde er een natuuront
wikkelingspark van maken. Hij zag het al hele
maal voor zich. Voor het verkrijgen van een
maximale biodiversiteit moest het een gevari
eerd terrein worden met verschillende niveaus
met een verschraalde toplaag.
Heuveltjes en vijver
Waar aanwezig moest de zwarte grond worden
afgeschoven en achterop in heuveltjes worden
verwerkt. Vervolgens zou het gehele oppervlak
worden afgedekt met zand, verkregen uit een
te graven vijver waarin ook een eilandje moest
komen. Vanaf het diepste punt van de vijver
zou de bodem en het aansluitende terrein
langzaam oplopend worden gemaakt naar de
hoogste punten. Om de natuurontwikkeling een
aanzet te geven, zou ongeveer 15 procent van
het terrein worden ingezaaid met wilde bloemen
van de bekende kwekerij Cruydt Hoek. Daarna
zou gelden: het milieu selecteert ofwel een
plant groeit alleen daar waar de omstandig
heden voor hem gunstig zijn. Door dagelijks
een kleine hoeveelheid gezuiverd rioolwater
op de vijver te lozen, kon de relatie met het
werk van het zuiveringsschap worden aan
gegeven.
Het zicht op de nieuwe installatie moest op den
duur worden afgeschermd door een Zeeuwse
haag (meidoorn, sleedoorn, hazelaar, Gelderse

roos en dergelijke), die visueel zou aansluiten
op het 25 jaar oude bosplantsoen langs de rand
van het omheinde terrein van de installatie.
Enkele wandelpaden zouden het gebied ont
sluiten en een verbinding geven tussen
excursieruimte en installatie. Zijn plan legde
hij voor aan het dagelijks bestuur van het
zuiveringsschap, dat na een korte discussie
hem, binnen het beschikbare budget, carte
blanche gaf.
Glunderende shovelmachinist
Het bedrijf dat de oude installatie sloopte, mocht
ook het park aanleggen. De shovelmachinist
vond het prachtig. Normaal gesproken was hij
alleen maar letterlijk aan het puinruimen, maar
nu kon hij eens iets moois maken. Van Lohuizen:
‘Ik had hem verteld wat de opzet was en hij
kreeg er lol in en glunderde als hij mij vertelde
dat hij ergens nog iets leuks had bedacht en
zag dat ik zijn betrokkenheid waardeerde.’
Medio mei 1995 was het park gereed: een plas
water in een nog kale zandvlakte. Daar kwam al
snel een vogelsoort op af: de kleine plevier, een
echte pionier die houdt van zandvlaktes. Het
volgende jaar kwam de plevier nogmaals, maar
toen waren er al her en der groene sprietjes uit
de grond gekomen en was zijn uitzicht tijdens
het broeden te beperkt. Hij kwam daarna niet
meer terug.
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dige mensen, om het terrein te inventariseren.
Dit is gedaan in 1997, 1998, 2001, 2006 en
2016, waarbij werd gekeken naar planten,
vogels, sprinkhanen, vlinders en libellen.
‘Daardoor kregen we goed zicht op de natuur
ontwikkeling. Om uiteindelijk een bepaald type
natuurterrein te verkrijgen hebben we met de
KNNV afgesproken om elk jaar hetzelfde
onderhoud uit te voeren. Een grote maaibeurt
medio september over het gehele terrein met
uitzondering van een klein (wisselend) gedeel
te. Begin mei de kleine beurt voor de niet
geheel met zand afgedekte randen en het
gebied achter de vijver in verband met opslag
van wilgen en elzen. Dit laatste is na enige
jaren gestopt na het verschijnen van rietorchis
sen.’ Enige tijd later ontdekte Van Lohuizen de
moeraswespenorchis, die zich daarna massaal
ontwikkelde.

Een zandoogje op wilde marjolein.

Meerkoet met nest.

Gele lis.

Achter de vijver wemelde het al gauw van de
jonge wilgen door aangewaaid zaad uit het aan
grenzende stadsbos. Die opslag werd fel bestre
den, want het moest zoveel mogelijk een open
gebied blijven met bloemplanten en slechts
bosschages op de achtergrond.
Aanvankelijk werd de nog open liggende vijver
‘s winters door veel soorten eenden bezocht en
in het voorjaar was het eiland een rustpunt voor
scholekster, kievit, oeverloper en dergelijke.
Rietorchissen
Twee jaar na de aanleg sproot er allerlei groen
op. Van Lohuizen vroeg de KNNV-afdeling
Wageningen e.o., een groep met zeer deskun
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Andere bijzondere planten
Ongeveer drie jaar na de aanleg kwamen de
eerste gulden sleutelbloemen – waarvan wordt
gezegd: zeldzaam in Zuid-Limburg, zeer zeld
zaam in Noord-Brabant, het rivierengebied en
de Zeeuwse en Hollandse duinen, elders
ontbrekend –, maar hier willen ze ook gedijen.
Na tien jaar verscheen de zeldzame knolsteen
breek. In 2016 zorgde hondskruid voor een
verrassing, een orchidee waarvan de dichtst
bijzijnde groeiplaats tientallen kilometers ver
weg lag.
Sinds de eeuwwisseling zijn bij de inventarisa
ties telkens plusminus 220 soorten planten
gevonden, waaronder in 2016 nog 16 Rode
Lijstsoorten. Behalve uitgezaaide soorten zijn
daar ook veel bij die zich uit eigen beweging in
het park gevestigd hebben.
Aan vogels zijn, inclusief incidentele toeval
treffers, in de loop der jaren ongeveer 120
soorten waargenomen. De laatste jaren
schommelt het aantal soorten broedvogels rond
de 35. Ook biedt het park een leefomgeving
voor vele soorten vlinders, libellen, sprinkhanen
en mossen. ‘Zagen wij in het begin nog patrij
zen, inmiddels lijken zij alsmede de hazen het
hazenpad te hebben gekozen. De enorme
uitbreiding van industrieterreinen en de A30,
hebben de oorspronkelijke open verbinding met
de weidegebieden afgesloten.’
Kalkminnende flora
Al snel bleek het ingezaaide zaadmengsel ook
een aantal kalkminnende plantensoorten te
bevatten. ‘Onze verwachting was dat die relatief
snel zouden verdwijnen. Niets was minder waar.

Wondklaver, wilde marjolein, wilde salie en
andere soorten verspreidden zich goed.’ Van
Lohuizen zoekt de reden in het zand, dat bij de
inrichting van het park naar boven is gehaald en
als afdekking is gebruikt. ‘Dit zand is licht kalk
houdend gebleven in de grote grondwaterbel
onder de Veluwe. Het licht kalkhoudend grond
water kwelt aan de randen van de Veluwe, dus
ook in de Gelderse Vallei naar boven.’ Het opge
graven zand is hier niet uitgespoeld, omdat het
bijna altijd in het grondwater zat zoals uit eerder
grondonderzoek is gebleken..
‘Toen dit duidelijk werd, vroegen we ons al snel
af hoe de situatie na tien of twintig jaar zou zijn’,
vervolgt Van Lohuizen. ‘Zou de luchtkwaliteit in
het gebied, met relatief veel intensieve vee
houderij, zorgen voor zoveel zure stikstof
depositie dat het opgebrachte zand langzaam
zou verzuren? Na ongeveer twaalf jaar zagen we
inderdaad een terugval van kalkminnende
planten en wilde ik een proef doen door op een
strook wat mergel te strooien. Helaas ging de
groeve in Limburg dicht en kon ik geen mergel
meer krijgen.’ Inmiddels zijn de kalkminnende
planten zo sterk in aantal afgenomen, dat Van
Lohuizen meent dat dit grotendeels een gevolg is
van de relatief grote stikstofdepositie door onder
andere de intensieve veehouderij. Hoe dat
verder zal verlopen is ook voor hem een vraag.
Hoe verder?
Ondertussen is het park onderdeel geworden
van de Green Deal infrastructuur GD196, een

afspraak tussen bedrijfsleven en overheid om
duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel
te laten zijn van spoor-, grond-, water- en
wegenbouwprojecten. De bedoeling is om
terreinen die niet taakgericht in gebruik zijn, in
te zetten voor het milieu om zo een bijdrage te
leveren aan de klimaatdoelstellingen van
Nederland. ‘Het Kees van Lohuizen Park voldoet
al 23 jaar aan die doelstelling, maar na jaren
beperkt onderhoud door de constant reorgani
serende en bezuinigende waterschappen is nu
een inhaalslag nodig.’ Van Lohuizen meent dat
er voor de komende tien jaar een inrichtingsen beheerplan zou moeten komen, waarin
vooral de vijver met de directe omgeving nader
aandacht krijgt alsmede het vijftig jaar oude
bosplantsoen.
Tussen de wijk Veldhuizen, de spoorlijn UtrechtArnhem en de A30 ligt een brede groenstrook
met sportvelden, volkstuinen, stadsbos, zuive
ring (met park) en een mooi, oud, maar klein
open landelijk gebied dat de gemeente in zijn
totaliteit wil formaliseren. Met elkaar kunnen zij
een redelijke ecologische “stapsteen” vormen
voor planten en dieren op weg naar “groen”
binnen en buiten de bebouwde kom.
Nieuwe Veluwe organiseert op 21 juli een
excursie naar het Kees van Lohuizenpark.
Er zijn hier zoveel bijzondere planten te vinden,
dat één excursie eigenlijk te weinig is. Kijk voor
meer informatie over de excursie op pagina 3
bij Nieuwe Veluwe-activiteiten.

Visarend.

Gulden sleutelbloem.
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Verhalen met

een open einde
tekst Ans van Berkum, foto’s Paul de Reus

Paul de Reus maakt tekeningen en
beelden. Hij werkt realistisch. Toch is
het telkens alsof je iets anders ziet dan
er staat. De Reus is een meester in het
formuleren van situaties die iedereen
bekend voorkomen, maar door zijn
verwerking uiterst vreemd worden.

Hij laat je nadenken, maar het werk ontsnapt
keer op keer aan de suggesties die bij je
opkomen. Kijk dat kleine meisje daar, spelend
met scherpe pijlen. Die naakte jongen met zijn
onderbroek op zijn enkels of dat meisje met een
hamer op haar schouder. Kinderen associeer je
met onschuld en plezier, maar hier wordt een
dramatisch verhaal aangesneden.

Zwaan, 2014.
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Tikje ongemak
Paul de Reus vertelt over vervreemding. Er is
altijd wel een tikje ongemak. Zijn expositie in
het Stadsmuseum van Harderwijk is verspreid
over drie ruimten, waarvan de middelste hem
aan een binnenhof doet denken. Een plek waar
kinderspel wel past, maar de meisjes rennen
straks in de eerste ruimte rond en daar drukt
ook de blote jongen zich tegen de wand. In de
tweede maakt De Reus een aantal muurschilde
ringen, zodat in die ruimte de buitenwereld naar
binnen wordt gehaald. Op zolder zal hij een bed
installeren. De bruine deken bevat de afdruk
van een zware figuur tussen twee gespreide
benen. Dat doet hij vaker, iets oproepen, een
suggestie wekken door iets dat er niet meer is,
maar sporen achterliet. In een koffer met zand
heeft iemand gezeten. De afdruk van de billen
vertelt het. Ooit maakte hij een beeld van een
mijnwerker, waarvan je nog net de tenen en
de vingers boven het vloervlak uit zag komen.
De rest, die er niet was, zag je helder voor je.
In een tekening in de tweede ruimte staat een
figuur voor een raam naar een nachthemel met
een volle witte maan te kijken. Een figuur? Of is
het de schaduw van iemand die bezig is op te
lossen? Op een tafel voor in het beeld staat een
geopende koffer. Daar hoort een trompet in,
zien we aan de vorm die in de fluwelen bekle
ding is uitgehold. Onder de tafel tekent zich een
licht vlak af met daarin de weerspiegeling van
de maan. Daar voltrekt zich een maansverduis

Vrouw in de bosjes, 2014.

tering. Verschijnen, verdwijnen. Wat voegt de
kijker vrijwel automatisch toe met zijn hoofd
vol ideeën en referenties, en wat staat er echt?
De Reus houdt ons scherp door telkens weer die
vraag op te roepen.
Icarus
Als ik voorafgaand aan de expositie in Harder
wijk een bezoek breng aan zijn atelier in
Amsterdam ga ik bij de kachel zitten, naast
een beeld uit dikke op elkaar gelijmde planken,
waaraan nog flink gesneden en geschaafd
wordt. Boven mijn hoofd zweeft een figuurtje
aan een touwtje. Hij moet er al even hangen,
getuige het spinrag dat aan het touwtje kleeft.
Ik zie een jongen. Een fris hoofdje met een
zwart lijf. Daarop is het gebeente van de dood
geschilderd. Icarus? ‘Iedereen heeft toch wel
eens die droom dat hij kan vliegen’, zegt de
kunstenaar. Vertelt hij hier dan dat met die arro
gante gedachte iedereen zijn dood tegemoet
gaat? Verbaasd kijkt hij me aan.
‘Zou dat kunnen?’ Zo gaat dat. Hij heeft er zelf
ongetwijfeld hele andere gedachten bij.
In een ander beeld portretteert hij de dood als
een wit skelet, met een slappe menselijke figuur
in zijn armen. Met één hand houdt hij de hand
van de man vast. Daarin een papier waarop een
hartje is getekend. Met zijn andere hand om
klemt de dood een zwarte pijl. Het is duidelijk,
wij worden gedragen door ons gebeente, zou ik
bijna hebben gezegd, maar dat is echt weer te
letterlijk. Hier speelt een verhaal waarin Eros
en Thanatos versmelten. Zowel Amor als De

Dood hadden immers een pijl als attribuut in
oude voorstellingen. In Wolkje verdwijnen de
lijven van een stel in een zachte wolk, terwijl
een gebroken schedel aan hun voeten rolt. Een
dikke man heeft een skelet op zijn schoot en
lijkt de ribbenkast als een instrument te
bespelen. In Opa ontwaren we de resten van
een lichaam, dat door wild groeiende bloemen
en planten wordt overwoekerd.
Alle aspecten van het leven
Alles vergaat. De dood is gewoon een thema.
De Reus gaat niets uit de weg. Hij bespeelt alle
aspecten van het leven in zijn kunst. Relaties,
angst, onthechting, identiteit, verwondering en
droom. Soms omhult hij figuren met een door
schijnende jurk, alsof het nodig is ze te be
schermen. Naast een stoel staat een klein
beeldje van een jongetje dat nog net met zijn
hoofd uit de wolken tevoorschijn komt. Ook hier
een broekje op de enkels. In Harderwijk zal het
onopvallend op een trapleuning staan. Voor de
TBS-kliniek in Almere maakte hij een beeld uit
drie delen. Figuren kruipen onder een grasmat
of zijn wat onhandig bezig zich aan te kleden,
met hun hemd aan de benen en een broek aan
hun armen. Toch wel symbolisch, voor gedeti
neerden die zichzelf opnieuw uit moeten te
vinden, denk je dan. Men verplaatste het naar
de tuin van het kasteel De Keukenhof. Het werd
als te confronterend ervaren.
De Reus is buitengewoon inventief. Zijn fantasie
lijkt over te stromen. Zijn beelden hullen zich in
pure alledaagsheid, maar zijn altijd ook dromen,
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FAVORIET DIER
FAVORIETE PLANT
WATERPINKSTERBLOEM

Herfst, 2016.

Meisje met hamer, 2017.

foto Frits Storm

Maanlicht, 2018.
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zij het vol voetangels en klemmen. Ook in zijn
tekeningen in kleurpotlood kan hij zich uitleven.
Hij tekent scènes met kinderen of herten in het
bos, twee eenden die om een veer vechten, een
jongen die innig omarmd wordt door een stenen
beeld. Kinderen die met hun hoofden staan
ballen in het groene gras. Een andere jongen
staat verdwaasd met een hele lading spullen
boven zijn hoofd. Lucifers, paperclips, een
tennisbal, een tube lijm, een mobiel, een zak
doek, een horloge, een plakstift, een batterij,
sleutels, een balpen, een dobbelsteen, pillen,
een naald, een schaar, draad, een munt en een
puntenslijper. Doodgewone, veelal noodzake
lijke voorwerpen, maar om het hoofd van deze
wezenloos starende jongen een nogal gekke
verzameling. Zo is De Reus. Hij tilt doodgewone
dingen op tot intrigerende beelden en maakt
het intrigerende weer uiterst normaal. Je weet
wat je ziet en je weet nooit wat je ziet. Elk
beeld, elke tekening blijft aan je trekken.

zichzelf uit te stijgen. Hij speelt met de ver
vormingen die we opdoen door de eigenlijk zo
waanzinnige aspecten van onze cultuur en
gewoonten. We zien in dit werk van alles de
keerzijde. Verlangen staat tegenover eenzaam
heid, koestering tegenover kilte. Het vrolijke
van de kleuren wordt ontkend door de starre
gezichten. Ter vergelijking dient het werk van
de Belg René Magritte zich aan. Daarin over
heerst het surreële, dat in steeds afgeronde
statements wordt opgediend. Bij De Reus
blijven raadsels raadsels en lijkt alles betrokken
op de droevige condition humaine.
Het mooie is dat dit werk mensen op een
positieve manier blijft betoveren. Zijn inven
tieve tekeningen met hun diepe kleuren zijn fijn
om naar te kijken. Zijn beelden zijn kloek en
stevig, nooit zwaar. Het verhaal van balanceren,
dansen en spelen trekt door alles heen en
maakt het licht. De Reus is fantastisch echt.

Menselijke raadsels
Voor mij is De Reus ondanks zijn vaak stoere
beeldtaal toch ook de kunstenaar van de kwets
baarheid. Hij laat ons de zoekende, aarzelende
kant van mensen zien; hun onvermogen tot
verbinden met elkaar, hun hunkering om boven

tentoonstelling Paul de Reus –
beelden en tekeningen
29 april t/m 18 augustus
Stadsmuseum van Harderwijk
Donkerstraat 4, Harderwijk
www.stadsmuseum-harderwijk.nl

Nog even en dan staat de pinksterbloem in bloei. Op de ZuidVeluwe komt een opmerkelijke variant voor: de waterpinkster
bloem. Nieuwsgierig vraagt Nieuwe Veluwe Frits Storm ernaar.
Als vrijwilliger van de werkgroep beken en sprengen van IVNafdeling Zuidwest Veluwezoom en plantenkenner kan hij er van
alles over vertellen.
‘Als je de plant bloeiend wilt zien, moet je even geduld hebben. De water
pinksterbloem komt pas in de tweede helft van juni in bloei. En dan moet
je ervoor naar de Heelsumse beek. Dat is de enige plek waar de plant
voorkomt, even voorbij de sprengkop aan het begin van de heide nog vóór
het eerste bruggetje. Mensen die langswandelen denken soms dat het
waterviolieren zijn. Dat komt misschien door de vrijwel witte bloemen.
Maar de waterviolier behoort toch echt tot een andere plantenfamilie.
In de driedelige uitgave Wilde Planten van Natuurmonumenten uit 1973
staat de waterpinksterbloem vrij uitvoerig beschreven. Over zijn ontstaan
tasten we in het duister. Er zijn diverse onderzoeken geweest om vast te
stellen of de plant een ondersoort ofwel een variant van de gewone
pinksterbloem is. Kennelijk wijst het DNA dat niet echt uit.
De plant lijkt nog het meest op de moeraspinksterbloem, maar het is
onzeker of het ’m is. Zelf denk ik meer aan een ecotype, ofwel een gewone
pinksterbloem die zich heeft aangepast aan bijzondere omstandigheden.
Wellicht – en nou raak ik wat aan het fantaseren – was er vroeger in de
buurt een weide met pinksterbloemen, van waaruit zaadjes in de beek zijn
gewaaid. Dat moet in een periode zijn geweest met weinig water in de
beek. Mogelijk ging er op een gegeven moment weer meer water door de
beek stromen en kon de plant zich handhaven door zich aan te passen.
Als ik ’m persoonlijk zou mogen omschrijven, zou ik zeggen: het is een in
het water groeiende pinksterbloem. Maar inventariseerders van KNNV en
Floron willen liever een vaker beschreven ondersoort in hun rapport
opnemen, en noteren dan toch moeraspinksterbloem. De naam water
pinksterbloem is uniek en gebruik ik ook het liefst.
De verspreiding van de plant beperkt zich tot de Heelsumse beek, omdat
hij zich in het water niet voort kan planten via zaad. De plant kan wel zaad
vormen, maar dat moet op de bodem van de beek terecht komen. En dat
lukt met zulk licht zaad niet. De voortplanting verloopt vegetatief. Uit de
bladeren op de beekbodem groeien wortels, waaruit nieuwe planten
ontstaan.
Onze werkgroep – beekprutters noemen we onszelf – is iedere woensdag
ochtend actief. Voor het waterschap houden we de beek zo goed mogelijk
watervoerend en voor Natuurmonumenten beschermen we planten en
dieren. Mossoorten laten we zitten. Het zijn groeiplaatsen voor bijvoor
beeld de zeldzame paddenstoel; het beekmijtertje. De oevers steken we
schuin af, zodat dieren in en uit het water kunnen komen. Elke zomer
verwijderen we knolrus, dat nogal kan woekeren en ook de waterpinkster
bloem kan verdringen. Er is nog een andere zeldzame plant die we koes
teren: het teer vederhuid. Een onopvallende plant met erg kleine
bloempjes. Zelfs ik heb moeite om hem te herkennen.
In de winter werken we meestal in het bos. De beek heeft daar de laatste
jaren droog gelegen. Het is ons gelukt om een aantal stukken weer water
voerend te krijgen. Door de heidebeek stroomt altijd wel water. Aan de
rand van het bos zit nog een goed functionerende sprengkop. De
waterpinksterbloem staat dus altijd in het water.’

Frits Storm is bij IVN-afdeling Zuidwest Veluwezoom behalve bij de werkgroep beken en
sprengen ook actief in de Oosterbeekse heemtuin De Zomp. Exclusief voor Nieuwe Veluwe
organiseert hij er op 22 april een rondleiding, zie pagina 3.
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Buitens
in Brummen

Juist in de rafelrand van de Veluwe valt veel moois te ontdekken. Neem
nu gemeente Brummen: tussen Imbosch en IJssel tref je naast drie Natura
2000-gebieden tientallen buitenplaatsen aan. Nog meer dan de natuur
organisaties ondervinden de eigenaren van cultuurhistorische objecten een
mismatch tussen lusten en lasten. Gemeente en provincie springen bij.
tekst en foto’s Hans van den Bos

Wie geïnteresseerd is in landgoederen en
buitenplaatsen moet zeker eens naar Brummen
gaan. De landelijke elite wist al eeuwen geleden
dat het tussen de Veluweflank en de IJssel
goed toeven was. Het spectaculaire reliëf en
de uitzichten van de Veluwezoom moesten ze
ontberen, daarvoor in de plaats kregen ze een
arcadisch landschap met beken en veel
opgaand groen, oeverwallen, een lief riviertje
en – niet onbelangrijk– ruimte en vruchtbare
grond. Een aangename streek voor de rijken
en machtigen die zich een landhuis konden
veroorloven.
De gemeente Brummen telt momenteel nog
21 cultuurhistorisch waardevolle landgoederen
en buitenplaatsen. B&W van Brummen zijn zich
van deze weelde goed bewust. ‘De landgoederen
en buitenplaatsen zijn een belangrijk visite
kaartje van Brummen’, vertelt burgemeester
Alex van Hedel. ‘Daarom stimuleren we als
gemeente de duurzame instandhouding van
deze waardevolle terreinen. We willen dit
erfgoed beter beleefbaar maken voor bewoners
en bezoekers. Daarom helpen we de eigenaren.’

het stof geraakte plannen gerealiseerd konden
worden en ondersteunde de uitvoering met cosubsidie, samen met de provincie Gelderland,
waarbij de gemeente 25 procent, de provincie
50 procent en de eigenaar 25 procent financiert.
De geselecteerde werkzaamheden zijn in 20142016 uitgevoerd. Nieuwe Veluwe is benieuwd
wat daarvan terechtgekomen is.
Burgemeester Van Hedel is trots op zijn cultuurhistorische pareltjes en neemt zijn bezoek
graag mee naar buiten om op locatie het
verhaal toe te lichten. Samen met de verant
woordelijk wethouder cultureel erfgoed Luuk
Tuiten en projectleider Maureen de Wild gaan
we op pad.
Ons eerste doel is ‘t Huis Empe, tegenover
Zutphen. Al snel na het verlaten van het
gemeentehuis zijn we in het buitengebied,
met overal om ons heen bosjes, bomenrijen,

parken én landhuizen in vele soorten en maten.
Het lijkt erop dat de landschappelijke kwali
teiten die lang geleden de rijke heren en dames
verleidden om zich te vestigen nog grotendeels
aanwezig zijn. Zoals overal in ons land zie je
ook hier veel saaie landbouwpercelen, echter
door hun schaal en afwisseling zijn ze hier toch
beter verteerbaar. Alsof dit landschap een
ruilverkaveling is misgelopen. Het landschap
heeft ook bijzondere ecologische waarden:
juist de zone waar we rijden, tussen de grote
landgoederen Leusveld en Voorstonden, heeft
de status van Natura2000-gebied.
Landgoederen Brummen, zoals het officieel
heet, behoort tot de topnatuur van Europa.
‘t Huis Empe
Bij ‘t Huis Empe worden we verwelkomd door
Kees Lankester en Piethein van Kogelenberg,
twee van de zes eigenaren die het royale huis
en koetshuis delen. Met groot enthousiasme
vertellen ze over de rijke historie van het oude
huis (uit 1550) en zijn markante bewoners.
Ook de natuur wordt niet vergeten. Lankester
maakt grote armgebaren naar vijver en tuin:
‘We hebben ijsvogels, dassen en dáár bij de

Achterzijde van ‘t Huis Empe gezien vanuit de moestuin.
Links: Burgemeester Alex van Hedel (l), wethouder Luuk Tuiten en projectleider Maureen de
Wild op Spaensweerd.

Plannen uit de kast
Enkele jaren geleden nam de gemeente het
initiatief tot een verkenning hoe ze de eigenaren
zouden kunnen helpen bij het opknappen van
hun buitens. Want door geslonken inkomsten
en gestegen uitgaven is het voor de eigenaren
steeds moeilijker het onderhoud en noodzake
lijke herstel te financieren. Dit resulteerde in
2013 in een Landgoederenvisie met daarin
een lijst van concrete plannen die zichtbare
bijdragen zouden leveren aan de instand
houding van het natuur- en cultuurhistorisch
erfgoed. De lijst bestond grotendeels uit ideeën
en wensen die de eigenaren al eerder hadden
bedacht, maar die door onvoldoende beleids
matige mogelijkheden of financiën in de kast
terecht waren gekomen. Gemeente Brummen
hielp de eigenaren met advies hoe de onder
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Huis Voorstonden
Onderweg naar de volgende locatie stoppen we
kort bij Huis Voorstonden. Het is in de zestiende
eeuw gebouwd op fundamenten uit de veertien
de eeuw. Het huidige uiterlijk kreeg het huis in
de negentiende eeuw. Uit deze tijd stamt ook
de fraaie ‘Engelse tuin’ met uitgestrekte water
partijen, ontworpen door J.D. Zocher. We werpen
een blik op de recente vernieuwingen vanuit de
Landgoederenvisie: de sierlijke wandelbrug en
het verbrede toegangshek. Natuurlijk vergeten
we niet de dikste mammoetboom (Sequoia) van
Nederland te bewonderen voordat we weer in
de auto stappen.
Het huis en de tuin zijn in particulier bezit en
op afspraak te bezichtigen. De aangrenzende,
aan Natuurmonumenten geschonken landgoed
bossen zijn openbaar toegankelijk.

Spaensweerd.

Spaensweerd

Boven: De heren van Huis Empe zijn blij met
hun ‘nieuwe’ druivenkas.
Onder: Vaste bewoners...
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Oude IJssel is zelfs de otter door een camera
betrapt.’
We wandelen door de achtertuin, een ontwerp
van de beroemde tuinarchitect Poortman uit
het begin van de twintigste eeuw, met daarin
het moestuincomplex. De moderne landheren
hebben dankbaar gebruik gemaakt van de
ondersteuning van de gemeente. Als resultaat
hebben ze bijvoorbeeld de grote empire-ramen
aan de voorzijde van dubbelglas laten maken
en er staat in de moestuin sinds kort een
originele Westlandse druivenkas. Die is in de
plaats gekomen van de vervallen kas die niet
meer te repareren was.
Door het project van Brummen zijn ze grootscha
liger gaan restaureren, zegt Van Kogelenberg:
‘Wij eigenaren pakken nu veel meer op.’
Bijzonder blij zijn ze met ‘hun’ vrijwilligersgroep,
een trouwe club van zeven, acht mensen die
eens per drie weken veel werk in de tuin verzet.
Lankester: ‘Die maken echt veel uit. Het onder
houdsniveau is aanzienlijker hoger. Iedereen is
enorm tevreden. Morgen komen ze weer. Mijn
vrouw is nu pastinaaksoep voor ze aan het
maken. Pastinaak uit eigen tuin uiteraard!’ Ook
de vrijwilligersgroep is met steun van gemeente
Brummen opgezet vanuit het landgoederen
project; Landschapsbeheer Gelderland bege
leidde bij de oprichting. Een ingehuurde hove
nier zorgt voor professionele aansturing. Huis
Empe deelt de Buitenplaatswerkgroep Brummen
met Spaensweerd en overbuur De Wijde Landen.

Ten zuiden van dorp Brummen steken we de
bandijk over en hebben zicht op de uiterwaard
van de IJssel. We slaan rechtsaf, richting het
Bronkhorsterveer. In de oksel van de weg en
de dijk ligt een geweldige takkenmassa, aan
spoelsel van het laatste hoogwater. Nog geen
honderd meter verder begint de oprijlaan van
Spaensweerd. Deze buitenplaats ontstond in
de zeventiende eeuw. In 1935 is het landhuis
uitgebouwd tot het huidige neoclassicistische
huis. Momenteel wordt het huis particulier
bewoond; tot 2012 was het korte tijd een hotel.
De nieuwe bewoners hebben geïnvesteerd in
historisch tuinonderzoek van de formele voor
tuin en doen hun best om oude plantenrassen
terug te brengen die passen bij de oorspronke
lijke stijl van het landgoed. Samen met de
eerder genoemde vrijwilligersgroep hebben
ze al veel werk verzet. Jaarlijks kan het publiek
de tuinen op vastgestelde data bezoeken.
Ons bezoek viel te vroeg in het jaar om de uit
bundige stinzenflora te kunnen bewonderen.
Wel zagen we in de voortuin de aangekochte
antieke stoeppalen en de nieuwe in formele
stijl aangelegde vijverpartij met fontein.
Jammer dat de mollen het strakke gazon niet
waarderen. Een aardigheidje zit in de beuken
laan verstopt: hier maakte een houtkunstenaar
in een dode stam een wel heel spannende
beeldengroep.
Laag Helbergen
Tot slot bezoeken we de havezate Laag Hel
bergen in het gehucht Cortenoever, in de uiter

Bij havezate Laag Helbergen (op Cortenoever) waant de bezoeker zich in andere tijden.

waarden van de IJssel. Deze versterkte boer
derij is pas in tweede instantie aangesloten bij
het gemeentelijke project, omdat er door de
dijkverlegging vanwege programma Ruimte
voor de Rivier wel erg veel op de schop ging.
Terwijl we door de open vlakte rijden ervaren
we hoe ingrijpend het landschap veranderd is.
De dijkweg vóór ons maakt een dip; dit is de
instroomopening waar bij extreem hoogwater
de IJssel binnenkomt. Om het water in de
overloop de ruimte te geven zijn barrières
geruimd: boerderijen en vooral veel bomen.
Ginds ligt een nieuwe dijk.
Aan die kale vlakte moet hij nog steeds erg
wennen, zegt Frits Prisse die met vriendin en
moeder de stoere havezate bewoont. We staan
voor het indrukwekkende, massieve pand uit
de zestiende eeuw dat eenzaam op de terp
torent, als een rots boven het lage land.
Prisse zag het grootschalige waterstaatkundige
project eerst helemaal niet zitten; hij vindt de

recente vernietiging van de rijke cultuurhistorie
van Cortenoever verschrikkelijk. Maar hij kon
niet anders dan zich erbij neerleggen. Voor een
deel zijn de noodzakelijke maatregelen om het
monumentale huis te beschermen uitgevoerd.
Zo is de terp verstevigd en zijn de fundamenten
en het huis versterkt. Echter door een patstel
ling tussen Rijkswaterstaat, gemeente en pro
vincie is ruim tweederde van de maatregelen
niet uitgevoerd. Prisse benadrukt dat hij blij is
met de steun van gemeente Brummen, zoals de
bijdrage aan de restauratie van landschappelijke
en cultuurhistorische elementen buiten het
gebouw.
Met het terugbrengen van de oorspronkelijke
stijve constructie ziet hij ruimte voor een her
bestemming van de vrijgekomen ruimte. Hij
denkt aan het plaatsen van een grote glazen
kubus, waarin een proeflokaal moet komen
voor in de streek gebrouwen speciaalbier en
kwaliteitskoffie. En wat zou het mooi zijn om

ook wat te doen met entertainment en natuur
lijk toerisme – er valt zoveel te vertellen over
deze bijzondere plek… Ideeën genoeg. Al zegt
Prisse vandaag dat het allemaal niet zo’n haast
heeft. Hij wil even rust. Het zijn heftige jaren
geweest en er is nog zoveel ander werk te
doen.
Voor we vertrekken wijst hij op de poel voor
de terp: ‘Hier telden biologen vorig jaar vier
honderd kamsalamanders, de grootste popu
latie uit de streek!’
De burgemeester en wethouder zijn zichtbaar
tevreden over de resultaten die ze vandaag
hebben gezien. Zij weten dat het initiatief
nog veel meer heeft opgeleverd. Waar ze het
meest blij mee zijn? Dat de landgoedeigenaren
elkaar door dit project beter weten te vinden,
antwoorden ze. Dat de lijnen tussen de eigena
ren en de gemeente nóg korter zijn geworden.
En ze zijn vooral trots op de van enthousiasme
bruisende buitenplaatswerkgroep.
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Passie Vogels tekenen
en schilderen

tekst en foto Annelies Barendrecht
Als kleine jongen tekende Elwin van der Kolk uit Bennekom
al vogels, maar waar de meeste kinderen op zekere leeftijd
ophouden met tekenen stapte hij over van kleurpotloden
naar penselen en acrylverf. Het schilderen is nog steeds zijn
hobby, zeg maar gerust zijn passie. Hij kan er in toenemende
mate ook zijn werk van maken. Het tekenende jongetje is
uitgegroeid tot een natuurschilder. Met vogels in de hoofdrol.
Zelfs tijdens het interview kan hij het schilderen niet laten. Op de
ezel in zijn studio staat een doek in wording van een ree in een
voorjaarsveld met bloeiende peen. Het doek wordt onderdeel van
een solo-expositie in 2019 met vrij werk in Galerie Het Raadhuis in
Eenrum en Slot Zeist. Af en toe stipt Elwin van der Kolk iets aan.
Het vele groen op het doek vraagt om nuances om het geheel
meer diepte te geven en wat levendiger te maken. De ree lijkt een
vreemde eend in de bijt in een entourage die gedomineerd wordt
door vogels in alle soorten en maten. Van huismus tot steltloper,
van groenpootruiter tot kortsnavelboomkruiper; er is geen vogel
die Van der Kolk niet weergegeven heeft.
Vorig jaar heeft hij in opdracht van Vogelbescherming Nederland
1200 vogels geschilderd voor de zakgids Vogels van Nederland en
België, een uitgave van KNNV Uitgeverij. Waar menig illustrator
zich baseert op een foto, sterker nog een foto inkleurt, is het bij
Van der Kolk nog allemaal handwerk. Vanaf zijn vijftiende werkt
hij uitsluitend in acrylverf. Elke vogel in de zakgids is een kunst
werkje op zich, zo blijkt uit een aantal ingelijste illustraties aan de
wand die hij in opdracht gemaakt heeft.

‘Mijn leven kan ik
alleen al vullen
met de huismus’
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1200 vogels
Het was een hele klus, die gids, stelt hij vast. ‘In anderhalf jaar
tijd moest ik 1200 vogels schilderen. Vijftien soorten per week,
soms vijftig tekeningen per week. Een enorm precisiewerkje, want
ik wil het net zo mooi weergeven als in het echt, maar ik bepaal
de compositie en het licht. Het leuke van deze gids is dat het een
puur Nederlands product is, de eerste in tachtig jaar! In 1937 werd
Zien is Kennen uitgegeven, een klassieker. Daarna is er nooit meer
een complete determinatiegids verschenen met Nederlandse
illustraties en tekst.’ Een nieuwe gids na tachtig jaar! Dat leverde
de nodige publiciteit op. Vooral Van der Kolks ‘optreden’ in het
radioprogramma Met het Oog op Morgen leverde veel reacties
op en een aanzienlijke bijdrage aan zijn naamsbekendheid.
Drie dagen per week geeft hij biologieles aan een middelbare
school in Veenendaal. Met graagte, want hij beseft dat hij als
bioloogdocent een taak heeft om jonge mensen enthousiast te
maken voor de natuur. En dat in een tijd dat jongeren, de uit
zonderingen daargelaten, steeds meer ervan vervreemden.
Diep in zijn hart verlangt hij er wel naar om fulltime te schilderen.
Misschien als hij vijftig is, kijkt hij in de toekomst. ‘Maar het les
geven geeft een vaste financiële basis, waardoor ik de vrijheid
heb om datgene te schilderen wat ik leuk vind.’

Die schoonheid probeer ik vast te houden in mijn tekeningen en
schilderijen.’
Van der Kolk is autodidact, maar wel iemand die consequent is
doorgegaan in de weg die hij als kind al ingeslagen was. Door de
jaren heen is hij als natuurschilder een autoriteit geworden met
opdrachtgevers als Sovon Vogelonderzoek Nederland, Vogel
bescherming Nederland en KNNV Uitgeverij. Zo illustreerde hij de
in 2009 uitgegeven Vogelontdekgids en in 2012 Kromme Snavels
en Scherpe Klauwen, in samenwerking met de nationaal bekende
vogelaar Nico de Haan. Ook internationaal valt de Bennekommer
op. Meerdere jaren exposeerde hij op de prestigieuze Amerikaanse
tentoonstelling Birds in Art en hij is signature member van de
Society of Animal Artist.
Twintig werken tegelijk
Maar het liefst is Van der Kolk toch thuis, achter zijn ezel in de
studio. Vaak werkend aan wel twintig werken tegelijk. ‘Als ik
vastloop, en dat gebeurt geregeld, want ik ben niet gauw tevreden,
zet ik een doek vaak weg. Na verloop van tijd lukt het dan vaak
wel.’ Het schilderen is fysiek zwaar, ervaart de bioloog/schilder.
Het wandelen in de natuur vormt een tegenwicht tegen die fysieke
belasting, maar is ook nodig om inspiratie op te doen. ‘De natuur
is een onuitputtelijke bron van inspiratie. Tijdens wandelingen op
de Waddeneilanden, in het Renkumse beekdal en in polder
Arkemheen tuimelen de ideeën over elkaar heen. Elk vogeltje is
weer anders van vorm, gedrag, grootte en kleur; elke keer zie ik
nieuwe dingen. Soms word ik er onrustig van, van al die ideeën.
Ik wil het allemaal net zo mooi weergeven als buiten, dat is de
uitdaging.’

‘Vogels vind ik het toppunt van
schoonheid, die probeer ik in
tekeningen te vangen’
Het verhaal van Van der Kolk gaat langzamerhand een beetje lijken
op dat van natuurschilder Marjolein Bastin. Ook zij werd ooit
ontdekt en commercieel ‘in de markt’ gezet. Zo bekend als zijn
collega-natuurschilder is hij nog niet, maar van zijn werk zijn
inmiddels een hele reeks van cadeauartikelen gemaakt die goed
verkocht wordt. Het is hem min of meer overkomen, zegt hij
daarover. En natuurlijk is het leuk als je werk gewaardeerd wordt.
Hij zal nooit uitgekeken raken op vogels, stelt Van der Kolk. ‘Ik kan
mijn leven alleen al vullen met de huismus.’
www.elwinvanderkolk.nl

Toppunt van schoonheid
Zijn vader was een vogelaar. Als kind ging hij vaak met hem mee.
‘En toen was die vogelhobby er ineens. Een vogel is het dier dat
je het vaakst in de natuur ziet. Elke vogel is weer anders, ze
zitten perfect in elkaar. Ik vind ze het toppunt van schoonheid.
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Henk (l) en Aart (r) van den Brandhof.

Twee broers,
elk schaapsherder

tekst Ria Dubbeldam, foto’s Hans Dijkstra/gaw.nl en Stichting Edese Schaapskudde

Twee broers die schaapherder zijn. Een unicum in Nederland. Slechts de provinciale weg Ede-Arnhem (N224)
scheidt hun kuddes. Henk van den Brandhof hoedt zijn schapen op de Ginkelse Heide, Aart van den Brandhof
loopt met zijn kudde op de Eder Heide en Planken Wambuis. Een bijzondere familiegeschiedenis.
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De lammertijd is zo ongeveer achter de rug.
De mooiste tijd van het jaar, vinden de broers,
maar ook de drukste. Die drukte pakt voor
beiden verschillend uit. Henk van den Brandhof
heeft de kleinste kudde, maar krijgt veel bezoe
kers in zijn monumentale schaapskooi pal aan
de provinciale weg. Zijn vrouw helpt hem in
die periode. Zij ontvangt de vele gezinnen en
schoolklassen. Daardoor kan Henk zich zo
volledig focussen op de schapen. ‘Sommige
lammeren hebben extra verzorging nodig:
bijvoeren, melk geven.’
Zijn broer Aart aan de andere kant van de weg
ontvangt minder publiek. Dat komt omdat zijn
twee schaapskooien – een grote nieuwe en een
kleine monumentale kooi – minder makkelijk
bereikbaar zijn. Vanaf het Natuurcentrum
Veluwe kun je er alleen lopend of met de fiets
komen. Maar zijn kudde is bijna twee keer zo
groot dan die van Henk, en dus heeft Aart zijn
handen meer dan vol aan het aflammeren.

Boerderij De Kreel
Zelf lijken Henk, de jongste van de twee, en
Aart het de gewoonste zaak van de wereld te
vinden dat ze allebei schaapherder zijn. Ze
maken gekscherende opmerkingen en troeven
elkaar af. ‘Je moet maar bij Henk gaan kijken.
Zijn schapen zijn kleiner’, dolt Aart. Broers!
Ze zitten aan de koffie en de schapen staan nog
rustig in de kraal. Straks gaan ze de heide op.
Henk en Aart komen uit een gezin met elf
kinderen: zeven jongens en vier meisjes. In
hun jeugd woonden ze samen met opa en oma
op boerderij De Kreel, hemelsbreed honderd
meter verwijderd van de schaapskooi van Aart.
Nog steeds is de boerderij agrarisch in gebruik,
maar niet meer door hun familie. ‘We hebben
een schitterende jeugd gehad in een heel mooie
omgeving’, vertelt Aart. ‘Maar pa kon op een
gegeven moment door ziekte het zware werk
niet meer aan en moest met de boerderij
stoppen. In 1975 werd hij schaapherder op de
Ginkelse Heide in dienst van de Stichting Edese
Schaapskudde. We verhuisden naar een huisje
in de buurt, waar Henk tegenwoordig met zijn
gezin woont. Pa moest enorm wennen aan de
schapen; hij was meer een koeienboer. Maar
na zo’n anderhalf jaar was hij helemaal om:
‘Die schapen had ik eigenlijk eerder moeten
hebben’, zei hij. ‘Pa heeft er zoveel plezier aan
gehad.’
Huisje voor zwerver
Het zag er aanvankelijk niet naar uit dat Aart
en Henk het beroep van hun vader zouden
voortzetten, al was het vak voor hen niet
onbekend. Henk: ‘Schaapherders hebben we
wel meer in onze familie gehad, vooral aan
moeders kant.’ Maar beide broers gingen de

bouw in. Tot Stichting Edese Schaapskudde aan
vader Bart vroeg of hij toevallig jongens had die
wel schaapherder wilden worden. De stichting
zocht voor de tweede kudde, die op de Eder
Heide loopt, een nieuwe schaapherder. Aart:
‘Die kudde was er begin jaren tachtig bij
gekomen om de oude, leegstaande schaapskooi
op de Eder Heide weer een functie te geven.
Onze pa stak wel af en toe wel de provinciale
weg over om zijn kudde op de Eder Heide te
laten grazen en hij liet de dieren er ook wel
’s nachts in de kooi overnachten, maar dat was
niet voldoende. Een schuur die veel leeg staat
verloedert. Op een gegeven moment woonde
er een zwerver in. Die had er zijn huisje van
gemaakt.’
Aart had er oren naar om herder te worden.
Als kind zat hij al graag tussen de dieren op de
boerderij. En zo werd hij in 1987 schaapherder
van de kudde van de Eder Heide. Broer Henk
nam vijf jaar later, in 1992, het stokje over van
hun vader, die met pensioen ging.
Altijd druk
De schaapskudde van Henk op de Ginkelse
Heide is een grote publiektrekker, en niet alleen
tijdens het lammetjesweekend begin maart.
‘Op maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag
en zondag; het is hier altijd druk’, zegt hij.
‘Dertig, veertig jaar geleden met pa kwamen
er al aardig wat mensen, maar nu nog veel
meer door de aangelegde parkeerplaatsen en
de vlieger- en droneplek. Mensen laten honden
uit, picknicken; er zijn veel activiteiten bij
gekomen. We krijgen ook de nodige minder
validen en invaliden, uit heel Nederland, omdat
deze kooi goed toegankelijk is.’
Aan al die mensen om zich heen moest hij wel

NIEUWE VELUWE 1/18

43

Kudde Veluwse heideschapen van Aart den Brandhof bij de schaapskooi op de Eder Heide.

wennen, erkent hij. Maar hij maakt het het
publiek naar de zin. Henk kient de dag zo uit,
dat hij rond de avondspits terugkeert naar de
kooi. ‘Automobilisten vinden dat mooi. Ze stop
pen soms en maken foto’s.’ Door jarenlange
ervaring leerde hij ook hoe hij zijn kudde met
lammetjes rustig richting de kooi kan laveren
tussen groepen vliegeraars en picknickende
mensen door. Zijn bordercollies, die hij zelf fokt
en traint, zijn daarbij van onschatbare waarde.
‘Bordercollies kun je bij wijze van spreken op de
meter sturen, ze luisteren uitstekend. Als ik
een touringcar met bejaarden krijg, moeten de
honden de kudde er netjes omheen kunnen
leiden. Met herdershonden bijvoorbeeld gaat
dat niet.’ Bij Aart is secuur drijven minder een
issue. Hij heeft naast twee bordercollies er wel
een herdershond bij lopen. ‘Het maakt op de
Eder Heide en Planken Wambuis niet zoveel uit
of de hond naar links gaat wanneer ik rechts
bedoel. Mijn kudde heeft de ruimte.’
Omdat bij Henk dat niet het geval is, moet hij
vaak van alles uitleggen en vragen aan bezoe
kers. Bijvoorbeeld of ze wat hoger met hun
drones willen vliegen om de schapen niet on
rustig te maken of dat ze de hond bij zich willen
houden. Het is een spannend samenspel. ‘Er
zijn mensen die de autodeur vast openzetten
en de hond eruit laten springen. Ik gun honden
hun vrijheid, maar mensen beseffen vaak niet
dat hun hond mijn schapen kan opjagen.
Schrikt er eentje, dan zet de hele kudde het
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op een lopen. Met alle risico’s van dien.
In paniek kan een schaap in een konijnenhol
trappen en kreupel raken. Het duurt zo een
paar uur voor de dieren weer tot rust zijn
gekomen.’
Levende cultuurhistorie
Henk hoedt 155 ooien. In het voorjaar en zomer
met de lammeren erbij verdubbelt de kudde tot
zo’n 300 dieren. Aart zijn kudde telt in de winter
circa 280 ooien en in het voorjaar en zomer zo’n
550 dieren. Zijn kudde is de laatste jaren op
verzoek van Natuurmonumenten flink gegroeid.
Natuurmonumenten wil het bijgelegen natuur
gebied Planken Wambuis, dat Aart ook onder
zijn hoede heeft, intensiever laten begrazen. ‘
Ik heb een flinke kudde, maar ik krijg hulp.
Dirk, een voormalig vrachtwagenchauffeur, is
mijn vaste vrijwilliger, we hebben een vrouw,
Roeline, die we kunnen inroosteren als wij om
wat voor reden dan ook niet kunnen of een
vrije dag hebben.’
Omdat de uitgedijde kudde van Aart niet in
de kleine rijksmonumentale schaapskooi past,
kwam er pal naast de oude een grote nieuwe
kooi, gebouwd van lokaal hout uit Planken
Wambuis. Daarmee ligt het aantal kooien weer
op drie. ‘Rond 1900 waren hier veel meer
kooien. Er liepen duizenden schapen op de
Edese heidevelden. Wat er over is, moeten
we koesteren. Het is levende cultuurhistorie.
We zijn dè schapenstad van Nederland.’

Nuttig werk
Je zou het bijna vergeten. De kuddes zijn meer
dan een toeristische attractie. Ze doen nuttig
werk. Schapen houden met hun gegraas heide
velden open. Henk beheert met zijn kudde ruim
300 hectare natuurterrein, Aart heeft circa
1000 hectare, waarvan 700 hectare heide,
onder zijn hoede. Het is zo’n groot gebied dat
hij ’s avonds niet altijd teruggaat naar de kooi.
Zijn kudde laat hij dan achter in een rustig stuk
afgerasterde heide. Al heeft Aart een grote
kudde, gezien het grondgebied dat hij bestrijkt
zou er wat hem betreft nog best een kudde bij
kunnen. ‘Er is achterstallig beheer. Voorheen
is flink op natuurbeheer bezuinigd, waardoor
er heidevelden dicht zijn gegroeid. Er is een
start gemaakt om de achterstand weg te
werken, maar ja, als de opslag wordt verwijderd
komt er heide bij en heb ik nog meer werk.’
De schapen eten vooral grassoorten als pijpen
strootje en bochtige smele tussen de heide
weg. In de winterperiode, als er weinig gras is,
eten ze ook heide. Aart: ‘Maar daar zitten
onvoldoende voedingstoffen in en dus voeren
we de schapen ’s avonds in de kooi bij met
kuilvoer. Vroeger toen dat nog niet gebeurde
waren de schapen schraler. Ze hadden een
minder goede conditie. Ooien kregen dan ook
maar één lam, nu soms wel drie.’

Het maaien van toen komt niet meer terug.
Heide mag ook niet meer worden geplukt, maar
de broers pleiten er wel voor. Ze verwijzen naar
een oude traditie tijdens de Heideweek.
‘Vroeger ging eind augustus voor de Heideweek
in Ede karrenvol heide eraf. Hele straten werden
ermee versierd. De oude hei kreeg een mooie
verjongingskuur.’

Verjongingskuur
In het verleden maaiden boeren de heide,
maakten er baaltjes van en gebruikten het in
de kooi in plaats van stro. Henk: ‘Nou, ik heb
eens een baal heide uit elkaar getrokken. Daar
ben je wel even mee bezig. Je hebt daarvoor
twee keer zoveel tijd nodig.’ Nee, geef hem dan
maar het gemak van tegenwoordig. Maar het
maaien vroeger was wel goed voor de heide,
vertelt Aart. Je kreeg er vitale, groeikrachtige
heide van zonder grasgroei. ‘Tegenwoordig zie
je veel van die grote, breed uitgestoelde heide
struiken. In het onderste deel van de oude
heide zit weinig leven. De struiken gaan plat
liggen en de blaadjes en takjes sterven af.
Langzamerhand ontstaat er een humuslaag,
wat vervolgens de grasgroei bevordert. Heide
doet het het beste als het op zijn donder krijgt.
Verjonging voorkomt bovendien schade door
het heidehaantje, die de heide een troosteloze
aanblik geeft. In jonge heide komt deze
bladkever praktisch niet voor.’

Geen romantisch plaatje
Schaapherder zijn ze zeven dagen per week,
maar de broers zouden niet anders willen.
Henk: ’s Morgensvroeg ga je al naar je schapen,
overdag ben je een uur of zes aan het hoeden.
’s Avonds ga je opnieuw bij de kooi kijken en
thuis zijn er de honden die verzorgd moeten
worden. Hoor ik ’s nachts geschreeuw van
mensen, bijvoorbeeld omdat er een dropping
plaatsvindt, dan houd ik dat in de gaten. Je
weet nooit wat ze met de dieren doen. Ik woon
aan de overkant van de weg en heb mijn
slaapkamerraam open staan en kan het
gemekker horen als er iets loos is.’
Zoals beide broers in het vak gerold zijn, zal
steeds minder voorkomen. Aart: ‘Er bestaat
sinds kort een speciale opleiding bij Helicon
MBO Velp. Schaaphouders hebben steeds vaker
een diploma nodig. Maar niet iedereen met een
diploma zal geschikt zijn. Ik heb door de jaren
al veel mensen zien sneuvelen in dit vak door
de kou, de regen, de eenzaamheid en al die

Veluws heideschaap
De kuddes waarmee Aart en Henk over de heide
trekken, zijn heel bijzonder: Veluwse Heide
schapen. Na de Tweede Wereldoorlog was dit
streekras nagenoeg uitgestorven. Nu zijn er
weer tien kuddes: één in Overijssel en de rest
op de Veluwe. De kuddes zijn aangesloten bij de
Stichting Zeldzame Huisdieren voor onder meer
de stamboekkeuringen en de uitwisseling van
rammen voor het dekken van de ooien. ‘Vanaf
begin jaren negentig maken we gebruik van de
rammenpool’, legt Aart uit. ‘Maar langzamer
hand groeit de vraag of het genetisch wel zo
door kan gaan. Krijgen we toch met inteelt te
maken, omdat de kuddes samen steeds meer
één grote familie dreigen te vormen? Rammen
van een ander, verwant ras binnenhalen, dat
genetisch dichtbij het Veluwse heideschaap
staat, kan niet, want dan heb je geen puur
Veluws heideschaap meer.’

Lammetjesdagen in maart.

dagen die je er voor de schapen moet zijn:
met kerst, Pasen en Pinksteren.’
Henk vult aan: ‘Het is geen romantisch plaatje.
Mensen denken vaak dat je veel met de kudde
rondtrekt. Bergschoenen aan en rugzak op.
Maar dat is juist helemaal niet de bedoeling.
De schapen moeten zoveel mogelijk rust krijgen
om te vreten. Ik zit en lig het grootste deel van
de dag. Dàt is mijn werk. Als de lekkere topjes
van het gras eraf zijn, gaan we verder.
Ondertussen houd je je honden rustig, want
wie weet zit er wel een leeuwerik te broeden of
ligt er een reetje verstopt in de heide. Gewoon
lekker rustig aan doen. Dat moet je leren.
In het begin nam ik de leesportefeuille en een
radiootje mee om mezelf te vermaken,
tegenwoordig heb je je telefoon.’

‘Als de lekkere topjes van
het gras eraf zijn, trekken
we verder. Ondertussen
houden we de honden
rustig, want wie weet ligt
er een reetje verstopt in
de hei’

Henk en Aart prijzen zich gelukkig over hoe
ze zich het vak eigen hebben gemaakt. ‘We
hebben veel van onze pa geleerd. Als we iets
niet goed deden, kregen we een draai om onze
oren. Dat was toen gewoon zo. Pa was een
vakman, hij had zoveel ervaring. Hij wist alles
van de natuur. Gelukkig hebben we die tijd
meegemaakt, ook op de boerderij.’
De herders zijn in dienst van de Stichting Edese
Schaapskudde. Daarnaast is er een Stichting
Vrienden van de Edese Schaapskudden die de
Edese schaapskudden promoot en activiteiten
organiseert: lammetjesdagen bij de schaaps
kooien in het voorjaar en het schaapscheer
dersfeest op de tweede zaterdag van juni.
Meer informatie: www.edeseschaapskudden.nl
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tekst Rob Wolfs, foto’s Fotowerkgroep Nieuwe Veluwe
Deze 16 kilometer lange route voert vanuit Kootwijk in een grote boog om de snelweg tussen Apeldoorn en Amersfoort heen,
door uitgestrekte bossen en langs heidevelden. 95 procent van de paden is onverhard. Het enige minpuntje van deze route is
het regelmatige en ‘geruststellende’ autogeruis op de achtergrond. Verder overheerst de rust, af en toe een wandelaar of
mountainbiker daargelaten.

Trage Tocht

Kootwijkerveen

Kootwijk
We wandelen langs de rand van de
Kootwijkerduinen, door het bos
gebied Maanschoten en het
Caitwickerzand. Dit voormalige
stuifzandgebied staat bekend om
z’n grillig gevormde jeneverbes
struiken. De stuifheuvels zijn
begroeid met vliegdennen. Dat
levert een mooi kijkspel op. Na het
oversteken van de N302 lopen we
naar de topper van deze route: het
verstilde Kootwijkerveen. Langs
de rand van het Kootwijkerzand

Kootwijkerzand. foto Ria Snijder

gelen. Pas begin 20e eeuw (tussen
1870 en 1920) slaagde men er in
de woeste gronden te bebossen.
Op het Catwickerzand zijn de
stuifheuvels overal nog goed
zichtbaar.

wandelen we weer terug naar
Kootwijk.

Kootwijk
Het gehucht Kootwijk stamt al uit
de veertiende eeuw: Cotevick.
De naam zou een samenvoeging
zijn van de woorden cot (kooi) en
vick (wijk): wijk van de schaaps
kooien. Nairac, de wandelende
burgemeester van Barneveld,
verklaarde in 1878 de ouderdom
van de plaats door de strategische

ligging: ‘Het dorp ligt niet ver van
het kruispunt van den Karweg van
Arnhem op Harderwijk, en van
dien van Barneveld op Apeldoorn.
Deze nabijheid en de
boschrijkheid, zal mede oorzaak
zijn geweest, dat Kootwijk reeds in
de vroegste tijden volkstammen
huisvestte, en in de XI eeuw eene
kapel.’ Begin negentiende eeuw
werd Kootwijk bedreigd door de
steeds verder oprukkende zand
verstuivingen.

Catwickerzand
Ooit waren de zandmassa’s
rondom Kootwijk begroeid met
dichte bossen. Door overbeweiding
met schapen en het kappen ver
dwenen de bomen en zo ont
stonden uitgestrekte heidevelden.
Waar die heidevelden ook weer te
intensief gebruikt werden, kreeg
het onderliggende zand vrij spel.
Zo ontstonden de uitgestrekte
zandverstuivingen. Van alles is er
geprobeerd om het zand te beteu

Het Kootwijkerveen is een
langgerekt hoogveen op een
hoogte van ongeveer 40 meter
boven NAP. Het is in de laatste
ijstijd ontstaan toen smeltwater
van hogere delen in de omgeving
hier bleef staan. Gedurende
eeuwen hebben afgestorven
veenmossen een dikke laag
gevormd. Het veenpakket werd
steeds dikker en op een gegeven
moment zijn omwonenden turf
gaan graven. Honderden putten
zijn er zo ontstaan, waarin
tegenwoordig allerlei moeras
planten groeien. Om de putten
heen komen zeldzame planten
voor als zonnedauw, beenbreek,
klokjesgentiaan en orchideeën.
Het veen is een eldorado voor
amfibieën en reptielen, libellen
en vlinders. Om het landschap
open te houden is het bos dat
vroeger tot vlakbij het ven kwam
gekapt.

Kootwijk. foto Henriâtte Ensing

Kootwijkerveen. foto Henriâtte Ensing

Kootwijkerzand
Ooit was de zandgrond van het
Kootwijkerzand begroeid met
dicht bos. Door overbeweiding
met schapen en het kappen van
bomen verdwenen de bossen en
ontstonden er uitgestrekte heide
velden. Daar waar de heidevelden
ook weer te intensief gebruikt
werden door de lokale boeren,
kreeg het zand vrij spel. Zo ont
stonden er zandverstuivingen.
Van alles is geprobeerd om het
zand te beteugelen. Pas begin
twintigste eeuw (tussen 1870 en
1920) slaagde men er in de woeste
gronden te bebossen. De bedoe
ling was om al het stuifzand rond
Kootwijk te laten verdwijnen, tot
men op het laatste moment de
grote landschappelijke waarde
van het resterende zand inzag.
Tegenwoordig genieten vele
mensen van het stuivende zand.

46

NIEUWE VELUWE 1/18

Rob Wolfs publiceert zijn Trage Tochten
op www.wandelzoekpagina.nl. Deze
tocht met gratis routebeschrijving en
gpx-track kan gedownload worden op
https://www.wandelzoekpagina.nl/
wandeling/trage-tocht-kootwijk/12658/
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De IJssellinie
tekst en foto’s Gerrit Breman

Bij het begin van de Koude Oorlog leek het erop
– of bestond de vrees – dat de Russen bij een
landoorlog Europa binnen zouden kunnen
trekken. Toen werd een heel oud plan weer
opgetuigd: het creëren van een verdedigings
linie tegen gevaar uit het oosten, een IJssel
linie.
De hoge waterstand van de IJssel zou dan geen
probleem zijn dat met dijken en hoogwater
geulen opgelost moest worden. Die hoge water
stand zou juist de oplossing moeten worden
voor een veel groter probleem: binnendringende
vijanden. Omdat het niet zeker was of die vijand
zou aanvallen op een moment dat er hoog water
in de IJssel staat, moest er iets bedacht worden
om dat hoge water op het juiste moment te
veroorzaken. Eerst moest er gezorgd worden
dat niet het meeste water door de Rijn en de
Waal zou wegstromen naar zee. In de Waal bij
Bemmel en in de Rijn ten westen van Arnhem
zouden die beide rivieren tijdelijk afgedamd
kunnen worden. De verwachting – nee de hoop
– was dat het water in de IJssel dan snel zou
stijgen. De extreme hoeveelheden water, die
naar de IJsselvallei zouden gaan, konden er
zelfs voor zorgen dat de Rijn droog kon gaan
vallen, dacht men. Dan zou Rotterdam met een
drinkwaterprobleem komen te zitten. Om dat te
voorkomen werd erin voorzien om water uit het
IJsselmeer naar Rotterdam te pompen. Je moet
op alles voorbereid zijn.

De vijver voor de caisson.

Het landhoofd vanuit de caissonvijver, in noordelijke richting.

Hoe ziet de Veluwe er aan de
grenzen uit? Landschapshistoricus
Gerrit Breman maakt een
fietsronde langs de grenzen, op
zoek naar wat het landschap te
vertellen heeft. Dit voorjaar
stuitte hij op een verrassing:
de IJssellinie.
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Op mijn tocht langs de natte rand van de Veluwe
heb ik hier en daar wat moeten smokkelen.
Bewoners in de Gelderse Vallei en langs de
IJssel waren het er niet altijd zo mee eens als
ik beweerde dat ik langs de grenzen van de
Veluwe fietste. ‘Veluwe? Hoe kom je daarbij?
De Veluwe ligt daar’ En dan ging er een prie
mende vinger naar het westen of het noorden.
Maar nu, bij Welsum, ontkom ik er niet aan.
Welsum is zelfs niet eens meer Gelderland.
De provinciegrens ligt ruim een kilometer ten
westen van de IJssel, ongeveer bij de Terwold
sche Wetering. Door een speling van de rivier is
het aan de westkant van de IJssel komen te
liggen. Je zou denken dat het daarmee Gelders
is geworden, maar dan ken je de Welsumers
nog niet. De 600 inwoners horen bij Overijssel.
Punt uit.

Zonder verder iemand aan te durven spreken,
ga ik verder over de smokkelroute langs de
IJsseldijk.
Grijsgroen metalen monster
Een kilometer of twee ten zuiden van Welsum
staat een symbool van een bizar plan. Zoals we
er nu naar kijken tenminste. Uit het dijklichaam
steekt de kop van een grijsgroen metalen
monster: de koepel van een ingegraven tank.
Nu krijgt het plan geleidelijk meer bekendheid,
maar zelfs de bewoners van de IJsselstreek
zouden er in de vijftiger jaren van de vorige
eeuw niet vanaf geweten hebben. Het is haast
niet te geloven als je ziet wat een werk daar
vlakbij de bewoning is verricht. Zou niemand nu
iets hebben vermoed over de aanwezigheid van
al die militairen?

Landhoofden van beton
Om er zeker van de zijn dat er in de bovenloop
van de IJssel, tussen Doesburg en Deventer,
snel voldoende water zou komen, werden er in
de IJssel tussen Olst en Terwolde aan beide
zijden van de rivier twee landhoofden van beton
gemaakt. Het landhoofd aan de westkant is er
nog, het oostelijke is afgebroken. Aan de
Gelderse kant werd in de uiterwaarden een
groot vierkant gat uitgebaggerd, dat een open
verbinding met de rivier had. In dat gat lag een
enorme betonnen caisson met beweegbare
kleppen. Als de kleppen neergelaten waren kon
het water uit die betonnen kist weggepompt
worden en begon het gevaarte te drijven. Dan
zou het door middel van lieren en sleepboten de
IJssel in gevaren worden, precies tussen de
beide landhoofden in. Kleppen open, afzinken,
kleppen dicht, klaar. Het water van de IJssel,
aangevuld met het water van Rijn en Waal zou
de rest doen. Het zou snel stijgen en de hele
IJsselvallei onder water zetten.

Topografische kaart met in de rode cirkel de vierkante vijver voor het caisson, ongeveer
2 km ten zuiden van Olst.
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Boeken

alles en iedereen, omringd door water. Ook het
commandocentrum moest zichzelf een tijd
kunnen redden. Het had ook voorzieningen voor
verzorging van zieken en gewonden.

Poolse militaire kaart met aanvalsplan, ongedateerd.

Het landhoofd vanuit de caissonvijver, in
noordelijke richting.

Resten van ingegraven Shermantanks.
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De vrees van vandaag was de hoop van toen.
Daar zou geen vijand immers meer door kunnen.
Aan de mensen, die in het gebied woonden
was ook gedacht. Voor hen stonden voldoende
bussen klaar. Aan de Gelderse kant zouden de
bussen naar het westen rijden. Aan de Over
ijsselse kant gingen ze naar het oosten, de
vijand tegemoet. Onbeschermd, want het leger
had zich inmiddels teruggetrokken achter de
IJssellinie. We mogen aannemen dat de
Welsumers een keer de hand over het hart
gestreken zouden hebben en voor deze ene
keer bij Gelderland wilden horen en mee naar
het westen gingen.
Het dijkmonster was bedoeld als bewaking van
de installaties bij de landhoofden. Aan de
overkant van de IJssel was op het landgoed
De Haere een commandocentrum ingericht.
Daar was ook een zogenaamd inlaatwerk in de
dijk, een pijlerdam met beweegbare kleppen.
Ja, zoiets als bij de hoogwatergeul van Veessen,
die ik in het vorige artikel noemde. Het inlaat
werk, eigenlijk uitlaatwerk, was bedoeld om het
lage land ten oosten van de dijk onder water te
zetten. Ook aan de oostkant zorgden bunkers in
de dijk ervoor dat de kwetsbare delen perma
nent bewaakt waren. In de primitieve onder
komens zouden militairen het desnoods weken
moeten kunnen uithouden. Afgesneden van

Koopje
Wat moet je zeggen? Wel echt Nederlands zeg
gen sommigen, een beetje spelen met water en
modder, op de grens van water en land. Denken
dat alles maakbaar is en dat je de risico’s onder
controle kunt houden. En dat allemaal nog op
een koopje ook. Voor de verdedigingswerken
werden om financiële redenen oude tanks uit
de Tweede Wereldoorlog gerecycled en in beton
gegoten. Een waterdicht plan, werd gedacht.
Pas begin jaren zestig van de vorige eeuw werd
afscheid genomen van de verdedigingswerken.
De NATO-strategie was veranderd omdat de
Russische legers door de nieuwe Bundeswehr
in Duitsland tegengehouden zouden worden.
Hoog water in de IJssel werd weer ongewenst.
De Stichting IJssellinie zorgt ervoor dat wat
eerst geheim moest blijven nu openbaar is en
voor iedereen is die dat wil, te zien. De bunkers,
tanks, inlaatwerken en alles wat daarbij hoorde
zijn evenzovele monumenten van een verleden
dat nog heel dicht bij is. Ze geven veel te
denken.
Mooie oude kaarten zijn er niet veel. Daarvoor
was alles te geheim. De Stichting IJssellinie
heeft er een gekregen en een ter beschikking
gesteld, waar je koude rillingen van krijgt.
De kaart geeft een Pools aanvalsplan weer.
Poolse officieren hebben de kaart afgeleverd
bij de Stichting. Binnen de strategie van het
Warschaupact was het de bedoeling dat het
Poolse leger de voorhoede zou vormen van een
aanvalsgolf, waarbij ook atoombommen ingezet
zouden worden. De Polen zouden direct na de
inzet van die wapens optrekken naar het westen
met grote kans dat ze in de fallout – een echt
koudeoorlogswoord – terecht zouden komen.
Het is heel twijfelachtig of een ondergelopen
IJsselvallei daartegen geholpen zou hebben.
Als ooit een Pool dit artikel leest, zou ik hem
heel graag eens hierover spreken.
Maar nu wegwezen hier. Snel verder naar het
zuiden.

Wandelparadijs Nederland –
te voet door alle provincies
John Jansen van Galen,
uitgeverij Balans, ISBN
9789460038518, € 22,50
John Jansen van Galen is een
fervent wandelaar. Al zestig jaar
trekt hij eropuit en al 45 jaar
schrijft hij over, zie ook in deze
Nieuwe Veluwe pagina 20. De
wonderlijkste persoon die hij ooit
ontmoette, was de vrouw die zei
dat je in Nederland niet kunt
wandelen, omdat het hier zo saai
is. Maar waar is het prettiger
wandelen dan in Nederland?, vindt
hij. Het landschap is oneindig
gevarieerd. Het openbaar vervoer
brengt je naar de mooiste
gebieden. En er is gelukkig bijna
altijd wel horeca in de buurt – want
natuur is mooi, maar je moet er
wel iets te drinken bij hebben.
Wie denkt dat Nederland er voor
de wandelaar niet op vooruitgaat,
is een zwartkijker of heeft zijn
ogen in zijn zak, aldus Jansen van
Galen. In Wandelparadijs
Nederland verkent hij alle twaalf
provincies te voet en brengt hij
met aanstekelijke geestdrift
verslag uit van zijn omzwervingen.
Het boek is rijk geïllustreerd en
bevat links naar meer dan
vijfhonderd wandelingen.

De bloemen van Jan Siebelink
Jan Siebelink, De Bezige Bij,
ISBN 9789403104805, € 24,99
Begin februari vierde Jan Siebelink
zijn tachtigste verjaardag met de
presentatie van liefst twee boeken:
een geïllustreerde editie van zijn
beroemde roman Knielen op een bed
violen met houtsneden van de
Arnhemse kunstenaar Klaas Gubbels
èn De bloemen van Jan Siebelink.
De jarige had geen feestelijker
cadeau aan lezend Nederland kunnen
schenken. De wonderschone
tekeningen van 109 planten en
bloemen – van aalbessenstruik tot
en met zwaardlelie – vormen een
flora van de stille getuigen uit het
oeuvre van de schrijver. Zoals de
witte chrysant, tevens de titel van
Siebelinks debuutverhaal in 1974.
De bloemen in herbarium zijn
herinneringen aan zijn jeugd op de
inmiddels legendarische kwekerij in
Velp. ‘Planten en bloemen zijn voor
mij betrouwbare tekens, bakens’,
schrijft Siebelink in het voorwoord.
‘Ze horen vanzelfsprekend bij het
decor dat ik optrek voor mijn
verhaal.’
De verzamelde bloemen in dit boek
heeft Siebelink voorzien van citaten
uit zijn werk en hier en daar aan
gevuld met herinneringen aan
zijn vader. ‘Een ode aan mijn stille
plantenrijk, misschien wel de ziel
van mijn schrijverschap.’

Wandelen in dae geest van
Jac. P. Thijsse
Wim Huijser en Rob Wolfs,
Uitgeverij Gegarandeerd
Onregelmatig,
ISBN 9789078641629, € 14,95
Er zijn in Nederland niet veel
gepassioneerder ambassadeurs
voor het wandelen in de natuur
geweest dan Jac. P. Thijsse.
Met deze wandelgids eren publicist
Wim Huijser en routemaker
Rob Wolfs – beiden auteurs van
Nieuwe Veluwe – de oprichter van
Natuurmonumenten in dertien
natuurwandelingen in de streken,
waarover Thijsse met zoveel
enthousiasme schreef. Leidraad
voor de ontwikkeling van deze
routes vormt de reeks geïllus
treerde plaatjesalbums van
Verkade, waarvoor Thijsse vanaf
het begin van de vorige eeuw
verantwoordelijk was.
De wandelingen voeren langs
Onze groote rivieren en De IJsel
bij De Steeg en door de Blonde
duinen. Even herleven Thijsses
wandelingen Langs de Zuiderzee
bij Elburg en Het Naardermeer en
kunnen we – net als hij toen – al
wandelend genieten van het land
Waar wij wonen. De wandeling
door de enclave Drie midden op
de Veluwe is een hommage aan
het album Eik en Beuk. En passant
worden we deelgenoot gemaakt
van de beweegredenen van
‘s lands grootste koekenbakker
om meer dan twee miljoen fraaie
albums over Neerlandsch mooiste
plekjes op de markt te brengen.

Tuinen van Paleis Het Loo
– Traditie en vakmanschap
Karlien Dijkstra, Renske Ek
en Willem Zieleman,
ISBN 9789462621732, € 22,50
Paleis Het Loo aan de rand van
Apeldoorn is aan het eind van de
zeventiende eeuw gebouwd als
jacht- en zomerpaleis van de
Oranjes. Het paleis wordt de
komende jaren vernieuwd, ver
beterd en verbouwd. Tot 2021 is
het gesloten. Maar de tuinen
blijven – tussen april en septem
ber – wel te bezoeken. Over de
barokke tuinen, symbool voor de
vorstelijke pracht en praal van de
Oranjes, verschijnt binnenkort
een fraai boek. Nog even geduld,
want hij ligt momenteel bij de
drukker.
In het boek komen de aanleg en
veranderingen in de tuinen en de
bijzondere bloemen, waterwerken
en tuinbeelden aan de orde.
Ook geven de auteurs een kijkje
achter de schermen: het onder
houd door de seizoenen heen èn
de mensen die in de tuinen
werken.
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