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NATUUR, KUNST EN
CULTUUR

Zomersneeuw bij Beelden op
de Berg

Nachtzwaluw het gaat weer goed
met deze mysterieuze vogel

De laatste brandtoren van de
Veluwe mijmert en spreekt

Landschapspijn in de oude enclave
Eschoten

Eeuwige verjonging

17.06 - 15.07 en 30.8 - 23.9
Zomersneeuw bij Galerie Wit

De elfde editie van Beelden op de Berg
in het arboretum Belmonte, draagt de
poëtische titel ‘Zomersneeuw’.
Flos Widschut, de curator van ‘Zomersneeuw’ presenteert als co-curator in
galerie Wit dezelfde tien kunstenaars
die werk maakten in Belmonte.
Sjoerd Buisman
Stéphane Cauchy
Karin van Dam
William Engelen
Lizan Freijsen
Anne Geene
Nico Parlevliet
René Roeten
Tanja Smeets
Aeneas Wilder

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

Daar lopen ze dan, hand in hand. Mijn jongvolwassen dochter met haar 82-jarige vriendin, haar vroegere oppasoma. Mijn dochter
aan het begin van haar leven, haar vriendin
volop genietend van wat het leven nog steeds
te bieden heeft. ‘Eeuwige verjonging’, grapt
mijn dochter. Ze doelt op hen beiden, maar
legt ook bewust een verbinding met het
thema van de expositie Beelden op de Berg in
het Belmonte Arboretum van Wageningen.
Ze hebben net de opening van de expositie
bijgewoond, waarbij het thema eeuwige verjonging werd toegelicht aan de hand van het
natuurverschijnsel zomersneeuw. Eendagsvliegen vliegen op zomerse avonden massaal
uit om na de paring te sterven. Dit geeft op
een zwoele zomeravond de impressie van
dwarrelende sneeuw. Het mooie poëtische
woord is nu de titel van de expositie.
Mijn dochter en oppasoma wandelen onafscheidelijk door het arboretum. ‘Ik kom
alleen voor de bomen hoor’, zegt oppasoma.

‘Die vind ik zó mooi.’ Ze geniet van de bijzondere vormen die de verschillende boomsoorten aannemen en kijkt intens om zich heen.
Kunst mag haar dan niet zo interesseren –
zegt ze – ze kijkt er ondertussen wel degelijk
naar en geeft er commentaar bij. Dat verbaast me geenszins. Zij was het die jarenlang
met mijn dochter thuis aan tafel tekende.
Natuurtaferelen, heel fijntjes nagetekend.
Daar moet je goed voor observeren. Met een
kop thee of water erbij kletsten ze heel wat
af, ze werkten ook heel geconcentreerd.
Geïnspireerd door dat tekenen, maakte mijn
dochter er serieuzer werk van. Aanvankelijk
had ze ambities voor de kunstacademie. Uiteindelijk koos ze een andere opleiding, maar
wel één met raakvlakken met natuur, kunst
en cultuur. Precies de thema’s van Nieuwe
Veluwe.
Natuur, kunst en cultuur hebben raakvlakken,
grijpen op elkaar in en versterken elkaar. In
deze editie van Nieuwe Veluwe laten we ook

weer zien. Kunst laat je uit andere ooghoeken
kijken en voegt waarde toe. Veel kunstenaars
gebruiken de natuur als inspiratiebron en
geven een extra dimensie aan wat we soms
zo gewoon en vanzelfsprekend vinden. Geniet
van deze zomerse editie vol natuur, kunst en
cultuur.
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.

zaterdag 21 juli, 10:00 uur

Planten- en vogelparadijs

Kees van Lohuizenpark

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.

Het Kees van Lohuizenpark is één
van de best bewaarde natuur
gebieden van Ede, ond meer
omdat het niet vrij toegankelijk
is. Het natuurontwikkelingsgebied

ligt namelijk binnen het terrein
van de rioolwaterzuiverings
installatie. Er komen circa 220
plantensoorten voor, waaronder
vele zeldzame. Aan vogels zijn
in de loop der jaren ongeveer
120 soorten waargenomen.
Kees van Lohuizen, toenmalig
adjunct technisch directeur van
de voorloper van het huidige
waterschap en bedenker van
het park, geeft voor abonnees
Nieuwe Veluwe en andere geïnte
resseerden een rondleiding. De
excursie begint met een presen
tatie en koffie in de excursie
ruimte. Daarna volgt een rond
leiding.
locatie:
rioolwaterzuiveringsinstallatie,
Dwarsweg, Ede
duur: 1,5-2 uur
max. 20 deelnemers
Aan deze excursie zijn geen
kosten verbonden

zaterdag 13 oktober, 13:30 uur

Excursie natuurvolgend
bosbeheer in Vierhouten
‘In rap tempo wordt gevarieerd
Veluws bos gekapt om weer
plaats te maken voor monotone
houtakkers. Met alle gevolgen
van dien voor de biodiversiteit.’
Aldus Jaap Kuper in de voorjaarseditie van Nieuwe Veluwe.
Om te laten zien dat bosbeheer
ook duurzaam kan zijn, geeft
Kuper een presentatie en veld
excursie over natuurvolgend
bosbeheer. Het principe heeft
hij ontwikkeld als voormalig
beheerder van Kroondomein Het
Loo. We bezoeken een voorbeeldlocatie natuurvolgend bosbeheer
en een locatie met kaalkap. De
tweede locatie is optioneel. Deze
is namelijk alleen met fiets bereikbaar. U kunt een eigen fiets
meenemen of vooraf reserveren

bij hotel Mallejan.
De bijeenkomst wordt georga
niseerd op initiatief van de GNMF
in samenwerking met Vrienden
van de Veluwe en Nieuwe Veluwe.
locatie en meer informatie volgt
bij opgave
duur: 2,5 uur
kosten: € 5,- te voldoen bij
aanvang
Opgave voor beide excursies:
redactie@nieuweveluwe.nl of
0317-425880.
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Adres
Generaal Foulkesweg 72
6703 BW Wageningen
t 0317 425880
e uitgever@nieuweveluwe.nl
Redactie
Ria Dubbeldam (GAW), redactie@nieuweveluwe.nl
Wim Huijser
Cecile van Wezel (GAW)
Hans van den Bos
Gerrit Breman
Hans Dijkstra (GAW)
Age de Vries, Tineke Brascamp (correctoren)
Klankbordgroep
Leden zitten op persoonlijke titel in het klankbord.
Annelies Barendrecht (publicist), Thijs Belgers
(Gelderse Natuur en Milieufederatie), Ad Germing
(natuurkenner, fotograaf), Michiel Hegener
(publicist, cartograaf), Arne Heineman (Natuurmonumenten), Patrick Jansen (voorzitter), Frits Storm
(IVN), Dirk van Uitert (Vrienden van de Veluwe),
Arjan Vriend (Landschapsbeheer Gelderland), Marc
Wingens (Gelders Erfgoed),
Rob Wolfs (WolfsWandelplan), Jan van IJzendoorn
(beeldend kunstenaar)

Upgraders in Art jaarexpositie

De eerste Gelderse biodiversiteitsrapportage laat zien dat de bio
diversiteit in de provincie gemiddeld genomen tot stilstand is
gebracht. Het referentiejaar is 1990. Zo is de biodiversiteit op heiden
en in bossen omgebogen in een stabiele situatie. Maar op de droge
zandgronden, zoals de Veluwe, en buiten natuurgebieden is nog geen
herstel. Dat komt met name door de neerslag van stikstof. Buiten de
natuurgebieden speelt vooral een voortschrijdende achteruitgang van
de natuurwaarde van graslanden, houtsingels, kleine bosjes, bermen
en sloten.
Kijkend naar diersoorten, dan is de trend bij zoogdieren en libellen
positief en bij vogels negatief. De vlinders zijn ten opzichte van 1990
stabiel, maar de helft van de soorten staat wel op de Rode Lijst.
Ondanks dat de afname van biodiversiteit bijna is gestopt, staat 40
procent van alle in Gelderland thuishorende planten en dieren nog
steeds op de Rode Lijst van bedreigde soorten. Er is dus een forse
opgave voor herstel, concludeert het rapport Hoe staat het met de
Gelderse natuur?
Tegelijk is natuurherstel een proces van jaren. Projecten op een groot
aantal plekken in Gelderland tonen aan dat het goed mogelijk is om
de biodiversiteit te herstellen. Voorbeelden zijn de vernatting van het
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Upgraders in Art is een opleiding,
geïnitieerd door Artez Arnhem,
voor mensen die verder willen
werken aan hun ontwikkeling als
beeldend kunstenaar. Elke
zaterdag komen de studenten bij
elkaar voor workshops installatie
kunst, videokunst, schilderen
etcetera, door docenten uit de
praktijk. De studenten van dit
jaar tonen hun werk van 1 tot en
met 11 juli. Een speciale editie,
want Upgraders in Art bestaat
15 jaar. De expositieruimte aan
de Bergstraat 23 in Arnhem
(tegenover het station) is
geopend van 13:00-17:00 uur

Werk van Barbara van Binsbergen, 2018

Oplossingen voor drukte op Posbank
Op regenachtige dagen is het nog goed toeven op de Posbank bij
Rheden. Maar bij mooi weer is het topdruk. Een paar miljoen
bezoekers heeft het gebied jaarlijks verwerken, wat tot chaotische
taferelen kan leiden. Al jaren wordt de vinger op de zere plek gelegd.
Tot een echte oplossing komt er het maar niet. Nu wil de nieuwe
gemeenteraad in Rheden er serieus werk van maken. De gedachten
gaan uit naar een museum of een andere attractie, maar of dat de
Posbank ontlast? Wellicht is het zinvoller om het gebied alleen toe
gankelijk te maken voor wandelaars en fietsers en als je met eigen
auto of de trein komt, ze verder te begeleiden met elektrische
pendelbusjes. Of maak eenrichtingsverkeer.
Ook toeristische plannen buiten de Posbank zijn welkom, vindt wet
houder Ronald Haverkamp, zoals het Apeldoorns Kanaal aantrekke
lijker maken. Hij roept ondernemers en organisaties op om met

Sjoerd Buisman in diverse exposities
Liefhebbers van het werk van
Sjoerd Buisman komen aan hun
trekken. Voor de buitenexpositie
Beelden op de Berg in Wage
ningen, maakte hij een nieuw
werk; in het nabijgelegen Galerie
Wit toont hij bestaande werken.
Het Kröller-Müller Museum wijdt
tot eind september een soloexpositie aan deze kunstenaar.
Buisman onderzoekt natuurlijke
groeiprocessen en maakt die
zichtbaar. In zijn Bomenproject

Nederland (1973-1975) fotogra
feerde hij bomen die verande
ringen hebben ondergaan onder
menselijke of natuurlijke invloed.
Hij ging niet specifiek op zoek
naar vergroeiingen, ze moesten
hem tijdens wandel- en fiets
tochten ‘in het oog springen’. Het
resultaat was een verzameling
van 240 foto’s met geschreven
aantekeningen.
Later begon hij zelf met manipu
laties van de natuur. Zo snoert

hij pompoenen in met een riem
en laat hij bomen en planten in
door hem zelf bepaalde vormen
groeien. Na zijn ingrepen zet de
natuur een groei- of herstel
proces in, waardoor het werk zich
voor de ogen van de toeschouwer
ontwikkelt.
Veel van Buismans werken zijn
gebaseerd op de phyllotaxis, de
spiraalvormige rangschikking van
bladeren of stengels van een
plant. De groeispiraal vertegen
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Nieuwe Veluwe verschijnt elk seizoen één keer. Wat doen de seizoenen met kunstenaars en andersom? Gabrielle de Nijs
Bik interviewde een jaar lang een kunstenaar over een jaargetijde. Dit is het laatste deel uit de serie kunstenaars en
seizoenen: een interview met Leon Tebbe over de zomer.

Balanceren

tussen nonchalance en zwoegen
Een massieve, diepdonkergroene
bosrand, een manshoge
zonnebloem waarvan een
hartvormig blad naar je toe
steekt, een dahlia van het type
spider die de ruimte in priemt,
ongeacht welk seizoen je deze
schilderijtjes van Leon Tebbe
bekijkt, je voelt de zomer. In
deze kunstwerken zie je dat dit
het seizoen is van volheid en
verzadiging; de vergankelijkheid
ligt op de loer.

tekst Gabrielle de Nijs Bik,
foto’s Hans van den Bos
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Het werk van Leon Tebbe maakt nieuwsgierig.
Het heeft iets aantrekkelijks, verleidt je tot
beter kijken en je komt er nooit helemaal achter
waar je nou precies naar aan het kijken bent.
Een tweede keer ontdek je weer iets heel
anders. Hoe hij dat voor elkaar krijgt is een
raadsel. Zijn schilderijen hebben vaak een
vreemd detail: een haas in een interieur, een
wonderlijke lichtval, een geometrisch, kunst
matig gekleurd vlak in een natuurlijke omgeving.
Maar dat verklaart de aantrekkelijkheid nog niet
helemaal. Gaat het hem wel om de bloemen, de
bosrand? Of probeert hij iets anders te vangen?
Tijd voor een gesprek met de kunstenaar in zijn
volkstuin aan de Arnhemse Cattepoelseweg:
wie is hij, hoe kijkt hij, hoe kiest hij zijn onder
werp en hoe gaat hij vervolgens te werk?
De volkstuin die hij samen met zijn vrouw tot
bloei brengt, is verstopt achter de bloeiende
meidoornhaag. Midden in de tuin heeft hij twee
comfortabele tuinstoelen tegenover elkaar
gezet en een parasolletje ertussen, de ideale
plek voor een gesprek. Zijn lichtgele linnen
jasje en zijn schoenen van geperforeerd leer
verraden dat hij op mooie, tijdloze spullen valt,
met een mediterrane snit. Uitbundig is het niet,
wel gesoigneerd. De zon schijnt volop en de
temperatuur hangt tegen het tropische aan.
‘‘s Zomers is het hier paradijselijk’, zegt Tebbe.
Naar buiten
Hij vertelt dat hij in de jaren zeventig is
opgeleid als docent beeldende vorming. Een
aantal jaar geeft hij tekenles op een middelbare
school, maar al snel komt hij tot de conclusie
komt dat dat niks voor hem is. Hij voelt zich
niet thuis bij de veel te grote klassen en bij
collega’s die hem op z’n vingers kijken.
Bovendien heeft hij het gevoel dat hij zelf net
komt kijken. Diep van binnen voelt hij dat hij
kunstenaar moet worden en zijn opleiding blijkt
daar een goede allround basis voor te zijn.
’s Zomers schildert hij regelmatig buiten. Als
een negentiende-eeuwse impressionistische
schilder neemt hij zijn ezel, doek en tubes verf
mee om ter plekke aan het werk te gaan. Hij
schildert nooit iets uit zijn hoofd en ook zeker
niet aan de hand van een foto. ‘Dan krijg je op
z’n best een goed nageschilderde foto. Het gaat
mij om de toegevoegde waarde van het
schilderen, hoe je de verf opbrengt, hoe je
stileert, dat maakt de kwaliteit.’ Tebbe heeft er
plezier in uit te leggen hoe hij werkt. ‘Ik kies
eerst zorgvuldig een plek in de tuin die ik wil

Links: Geraniums en Persicaria’s.
Rechts: Volkstuin.

schilderen. Dan ga ik kijken, heel goed kijken.
Niet alleen wat ik recht voor me zie, ik ben ook
geïnteresseerd in wat er zich in de periferie van
mijn blikveld afspeelt. Dan laat ik heel goed tot
me doordringen wat er gebeurt, maak opnieuw
een keuze en daarin breng ik ordening aan. Het
gaat me erom wat er dan gebeurt, tijdens het
schilderen. Welke visuele informatie komt er
binnen en hoe zet ik dat om in de motoriek van
het schilderen?’
Lantaarnpaal of wipkip
De elementen die Tebbe schildert zijn onver
wacht en origineel. Een zeegroene plastic
tunnel in een moestuin, een wipkip bij een
begraafplaats of een lantaarnpaal kan zomaar
pontificaal in zijn compositie terechtkomen.
Wij zijn geneigd eromheen te kijken, deze
onnatuurlijkheden weg te filteren. Tebbe niet,
hij wijst het onnatuurlijke niet af maar neemt
dat gewoon op in zijn schilderij. En toch gaat
het ook niet om de lantaarnpaal of de wipkip.
Zij zijn niet het onderwerp, maar eerder een
figurant om een sfeer te vangen, of, nog
afstandelijker, een oppervlak om het licht te
reflecteren.

‘De werkelijkheid is zo
overdonderend, daar
steken mijn schilderijen
maar povertjes tegen af’

NIEUWE VELUWE 2/18

7

Kom je een hoornaar tegen, schrik dan niet. De wesp is weliswaar

Hans van den Bos blogt
groot, maar ook weinig agressief. ‘Gewoonlijk kun je op een meter
dwarszit. Er zijn technieken die het buiten
werken vergemakkelijken: Tebbe heeft ontdekt
dat hij op tegels kan schilderen.
Het kleine formaat maakt het handzaam, de
harde ondergrond voorkomt dat hij een ezel
mee moet nemen, en de beperkte keuze aan
beschikbare onderglazuren maken het ook
alleen maar eenvoudiger, terwijl hij zijn vlotte
penseelstreek kan blijven hanteren. Tebbe wil
wel in 2 tot 2,5 uur klaar zijn met een werk en
dat lukt op deze manier. ’s Zomers bij mooi
weer is het te doen om buiten te schilderen,
’s winters trekt hij zich terug in zijn atelier. Daar
heeft hij alle omstandigheden onder controle: in
zijn atelier heeft hij een opstelling gemaakt met
een maquette, een soort kijkdoos waar hij zijn
eigen sfeer bouwt met poppenhuismeubeltjes,
luciferdoosjes en speelgoeddiertjes. De wanden
bekleed met afgekeurde prints uit een ver
verleden. De lichtinval regisseert hij met een
TL-lamp. Hier zet hij de werkelijkheid naar zijn
hand. Het levert interieurschilderijtjes op die
zowel intiem als vervreemdend werken.
Na afloop van het schilderproces buiten kan hij
nog niet beoordelen of hij tevreden is. Meestal
twijfelt hij enorm. Kan een enkele penseelstreek
wel een tak verbeelden? Hij heeft het gevoel dat
hij alles bij elkaar liegt en wie trapt daar nou in?
Na een paar dagen twijfel en af en toe kijken als
het werk thuis hangt, valt het vaak toch mee,
zo is zo langzamerhand zijn ervaring. Maar, zo
zegt hij ook: ‘De werkelijkheid is zo over
donderend, daar steken mijn schilderijen maar
povertjes tegen af.’ Hij lijkt het te menen.
Tebbe ziet kans om aan zijn beschouwende en
registrerende benadering iets toe te voegen.
Veel meer dan de objecten lijkt het hem om het
geheel te gaan, de sfeer die in de lucht hangt.
Hij moet een sensitieve man zijn, als je ziet hoe
hij meebeweegt met zijn omgeving, er letterlijk
onderdeel van wordt. Op een of andere manier
weet hij met zijn werkwijze een serene sfeer te
vangen, die de diepte ingaat en een
gevoeligheid blootlegt.

Interieur. (in de richting van een andere strategie)
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Ploeterend
Schilderen is niet alleen ontvankelijk zijn voor
wat er zich aandient, het is ook de fysieke
arbeid die daar op volgt, ploeterend door
dringen tot de werkelijkheid, worstelen met
penseel en verf. Tebbe benadrukt dat het hard
werken is onder de omstandigheden van snel
veranderend licht, reflectie van licht op het
doek, insecten die in de verf vliegen en wind die

Koorddanser
Zijn penseelstreek kan dan wel vlot zijn en
terloops lijken, het vergt veel regie en voor
bereiding, trotseren van omstandigheden of
creëren van omstandigheden, toestaan van
twijfel en toch weer doorgaan en jarenlange
oefening voor je zo trefzeker een sfeer neer kan
zetten. Die noeste arbeid zie je niets terug als
je naar zijn werk kijkt. De term “sprezzatura”
dringt zich op: een schijnbare moeiteloosheid
die tot levenskunst is verheven. Het woord is
niet voor niets in Italië uitgevonden, daar is
men er goed in: een verzorgd uiterlijk, maar
niet te, een kreukje of een kleine slijtage
zonder dat het koket wordt; een afgewogen
kleurencombinatie met een kleine dissonant.
Het moet een levenshouding zijn waar Tebbe
zich in herkent en die zich niet alleen in zijn
kleding uit, maar zeker ook in zijn schilder
kunst. Hij speelt dat spel als een koorddanser
die balanceert tussen nonchalance en zwoegen.
Het levert vlot geschilderde sprankelende
schilderijen op. En het resultaat is dat zijn werk
ook iets van de toeschouwer vraagt: een open
houding zodat het werk binnenin iets weet te
raken. Sommige schilders verstaan de kunst om
toeschouwers een andere blik op de dood
gewone werkelijkheid te geven. Leon Tebbe is
zo’n kunstenaar. Het mysterie van de diepere
werkelijkheid geeft zich via zijn schilderijen
bloot.

FAVORIET PLANT
FAVORIET DIER
HOORNAAR

foto Ronald Oost

afstand van een nest staan, zonder dat ze vervelend worden’, vertelt
wespendeskundige Jan Smit. ‘Ze geven bijna nooit overlast. Alleen
wanneer het nest verstoord wordt, zullen ze aanvallen. Ze komen
niet op onze terrasjes om van onze drankjes of zo te snoepen.’
‘Gelukkig, het gaat weer beter met de hoornaar, onze grootste wespen
soort. In de jaren 50 en 60 was hij bijna uit Nederland verdwenen, waar
schijnlijk door landbouwgiffen als DDT. De aantallen nemen sinds de jaren
90 weer toe. Met name in Oost- en Zuid-Nederland in bosrijke gebieden
en op de zandgronden. Dus ook op de Veluwe.
Verwar de inheemse hoornaar niet met de Aziatische soort, die een
opmars maakt in Europa, en waarover vorig jaar zomer commotie
ontstond. De paniek was sterk overtrokken. De Aziatische hoornaar is
helemaal niet zo angstaanjagend, hij is zelfs kleiner dan de inheemse
hoornaar. Het feit dat we deze soort toch niet graag zien komt vooral
omdat het voedsel van de larven van de Aziatische hoornaar voor een
derde uit honingbijen bestaat. Deze invasieve soort staat onder meer om
die reden op de Europese lijst van soorten die bestreden moeten worden.
Terug naar onze inheemse hoornaar, met zijn boeiende levenscyclus. Kom
je eind april-begin mei een heel grote hoornaar tegen (zo’n 35 millimeter),
dan is dat een jonge koningin die overwinterd heeft. Zij is op zoek naar
een geschikte nestplaats om een nieuw nest te beginnen, bijvoorbeeld
een holle boom, nestkast of weinig gebruikte schuur. Voor het nest
schraapt ze een dun laagje dood hout en kauwt dat tot pulp, vermengd
met water. Op de nestplaats smeert ze dat uit en zo ontstaat er een laagje
papier. Laag voor laag bouwt ze het nest op, tot er een klein half bol
nestje is ontstaan. Hierin maakt ze een paar broedcellen van papier.
In elke cel legt ze een eitje.
De larven die na vijf dagen uitkomen, voert ze met insecten, hoofdzakelijk
vliegen. Van haar prooien bijt ze de kop, poten, vleugels en achterlijf af en
voert ze alleen het borststuk. Hierin zit veel spierweefsel ofwel eiwitten;
groeistof voor de larven. Wanneer de larven na twee weken volgroeid zijn,
spinnen de larven een deksel op hun broedcel en gaan ze verpoppen.
Ongeveer twee weken later komen er werksters uit. Intussen bouwt de
koningin verder aan het nest en legt ze nieuwe eitjes. De jonge werksters
helpen de koningin bij de nestbouw en het verzorgen van de larven.
Zelf “tanken” volwassen hoornaars alleen maar sap van gewonde bomen.
Intussen groeit het nest en het aantal werksters door. Tussen half augus
tus en half september is het nest op zijn hoogtepunt, met tussen de
400 à 700 werksters. Dan worden er grotere cellen gebouwd, voor nieuwe
koninginnen en mannetjes. Mannetjes ontstaan uit onbevruchte eitjes,
werksters en koninginnen uit bevruchte. Wanneer deze geslachtsdieren
uitkomen, is dat tevens het einde van het oude nest. De oude koningin
is op en gaat dood, onder de werksters ontstaat mede hierdoor chaos.
Daarbij komt dat het aanbod van insecten afneemt en de larven, die er
nog zijn, verhongeren. Langzamerhand sterft het nest uit. De nieuwe
koninginnen en mannetjes paren, waarna de mannetjes op den duur ook
doodgaan. Alleen de nieuwe koninginnen overwinteren op een verborgen
plek. In april van het volgende jaar komen ze tevoorschijn, en begint de
cyclus opnieuw.’

Jan Smit is voorzitter van de sectie Hymenoptera (vliesvleugeligen) van de Nederlandse
Entomologische Vereniging
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Het aantal fietsers, wandelaars
en paardrijders op de Veluwe
groeit. Met overvolle paden
tot gevolg. De drukte is niet
alleen irritant, het leidt ook

Opinie

Wat een drukte op de Veluwe!

tekst Bert Middeldorp, foto Hans Dijkstra/gaw.nl

tot onveilige situaties.
Bert Middeldorp van de
Fietsersbond Apeldoorn schetst
oplossingen voor het fiets
verkeer. Het is vooral een
kwestie van geven en nemen.

In het zomerseizoen is het topdrukte op Veluwse
fietspaden. Bij de Posbank, rond Radio Kootwijk,
van Ede, via de Mossel naar Otterlo, enzovoort.
Het aantal recreanten en toeristen mag groeien,
maar het is niet de enige verklaring.
Het Fietsknooppuntennetwerk is een daverend
succes. De Veluwe is daarmee ontsloten voor
iedereen die de weg niet goed kent. Je hoeft
alleen maar de knooppunten op te schrijven en
fietsen maar. Vorig jaar is bovendien bij elk
knooppunt een knooppuntenbord geplaatst.
Ben je verdwaald, dan vind je gemakkelijk een
alternatieve route. Nog een reden waarom het
fietsverkeer groeit: de e-bike. Ook senioren
kunnen dieper de Veluwe intrekken en verder
durven met fietsnavigatiesystemen naar plekken
te gaan waar je ze voorheen niet zag. Met name
in de weekenden en tijdens de vakantieperiode
kan de drukte groot zijn.
Wielrenners en mountainbikers
Wielrenners en mountainbikers zijn in de ogen
van velen de grootste boosdoeners. Ze ver
plaatsen zich geregeld in omvangrijke pelotons
en hun tempo ligt vaak hoog. Ze verstoppen
fietspaden en mensen schrikken ervan. Clubs
zijn zich daar geregeld van bewust. Sommige
treffen maatregelen, zoals de Apeldoornse
wielervereniging De Adelaar. De vereniging
werkt met wegkapiteins. Die zorgen ervoor
dat hun groep in een passend tempo rijdt en
proberen gevaarlijke situaties te voorkomen
door continu het overzicht te houden. Daarnaast
mogen wielergroepen uit hooguit veertien
renners bestaan. Recreatieve fietspaden door
het bos worden zoveel mogelijk gemeden.
Zo kan het dus ook.
Vermijd spitsuren
Zelf ben ik lid van Fietsgilde Apeldoorn. Van mei
tot in oktober maken we wekelijks een recrea
tieve fietstocht in groepen van maximaal twintig
personen onder leiding van een vertellende gids.
Wij hebben niet veel last van overvolle fiets
paden, omdat we uitsluitend doordeweeks en
alleen tussen 10:00 en 16:00 uur fietsen. Drukke
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wegen en fietspaden vermijden we zoveel
mogelijk.
Lang niet iedereen kan tijdens daluren op pad
gaan. Hoe houden we het fietsen dan wel leuk
en veilig? Overal tweerichtings fietspaden van
3,5 meter breed is niet haalbaar, niet fraai en
ook niet overal in de natuur toegestaan.
We moeten het doen met de ruimte die er is.
De betonnen fietspaden zijn al wat breder dan
de oudere schelpenpaden. Ze fietsen comfor
tabel maar hebben vaak een gevaarlijke rand.
Het beton ligt snel 10 tot 15 centimeter hoger
dan de omringende grond. Als een fietser plots
moet uitwijken en het fietspad afgaat, is de kans
op vallen groot. Ook omdat het terrein vaak
oneffen is. Wilde zwijnen wroeten graag naar
voedsel naast de fietspaden, wat gaten naast en
zandhopen op het fietspad geeft. Hier zullen we
rekening mee moeten houden; zwijnen kunnen
we nu eenmaal niet opvoeden. Maar als wij voor
tegenliggers moeten uitwijken: eerst afstappen
en dan pas het fietspad af!
Tips voor senioren
Veiligheid heeft grotendeels te maken met
oplettendheid. Daarom organiseert de Fietsers
bond speciale dagen over veilig fietsen voor
senioren. We leggen onder meer uit dat onver
harde wegen met grind of mul zand minder
geschikt zijn voor e-bikes met een motor in
het voorwiel. Met name in bochten en tijdens
afdalingen gaan mensen nog wel eens trappen,
waardoor het voorwiel kan slippen en de fietser
ten val komt. Vooral mensen die voor het eerst
een e-bike aanschaffen, kennen niet alle
eigenschappen van zo’n fiets. Een goede
voorlichting door de fietsenverkoper is op zijn
plaats. De Fietsersbond adviseert mensen om
een e-bike eerst uit te proberen. Vaak heeft de
fietsenwinkel een demonstratiemodel dat een
paar dagen gebruikt mag worden. Maak dan
tochtjes die u van plan bent te maken.
Wat kunnen we zelf doen?
Rekening houden met elkaar, je aan verkeers
regels houden, een bel gebruiken, vriendelijk

blijven… Het is niet voor iedereen vanzelf
sprekend, maar wel noodzakelijk. Groepen
fietsers hebben vaak de neiging midden op het
fietspad stil te blijven staan, vooral bij knoop
puntborden. Eén persoon bestudeert het bord,
de rest kijkt toe en blokkeert de doorgang.
Mijn advies: stop altijd naast het fietspad en
op een veilige plek.
Belangrijk is dat fietsers ongeveer dezelfde
snelheid hebben. Daarom mogen er geen
bromfietsen/scooters op de fietspaden komen,
maar dat weet lang niet iedereen. Een verzoek
aan e-bikers, wielrenners en mountainbikers is:
pas je snelheid aan aan andere fietsers. En voor
alle fietsers geldt: houd rekening met langzamer
fietsende ouders met kinderen. Jonge kinderen
fietsen niet altijd even stabiel.
Suggesties voor de overheden
Op plekken waar veel fietsers oversteken, bij
voorbeeld waar knooppuntroutes de provinciale
weg kruisen, zou de provincie veilige oversteken
kunnen maken. Denk aan oversteken in twee
gedeeltes, waarbij de fietser telkens een weg
helft oversteekt. Op het tussenliggende gedeelte
moeten voldoende fietsers kunnen wachten.
Gemeenten kunnen drukke lokale wegen ver
beteren door er een fietspad naast te leggen.
Colonnes oldtimers of andere auto- en motor
clubs zorgen geregeld voor kritieke situaties.
Met met name de achterste auto’s rijden vaak
te hard rijden om de rest bij te houden en rijden
rakelings langs fietsers. Af en toe handhaven
kan geen kwaad ook bij fietspaden (met een
rechthoekig blauw bord met de tekst ‘Fietspad’)
die het verboden terrein zijn voor scooters en
bromfietsen.
De Veluwe is een prachtig gebied om te
wandelen en te fietsen. Laten we elkaar de
ruimte geven om ervan te genieten.

Bert Middeldorp is lid van Fietsersbond
Apeldoorn en van Fietsgilde Apeldoorn
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Safari
op de

tekst en foto’s Hans van den Bos

Midden-Veluwe

Twee jaar geleden kwamen de eerste wisenten naar de Veluwe. Nieuwe
Veluwe popelt van ongeduld om het terrein bij Radio Kootwijk eindelijk eens
te bezoeken en te ervaren hoe het de wisenten vergaat.
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Onderweg naar Kootwijk voel ik die prikkelende
spanning die hoort bij een bezoek aan een
gebied waar ik nooit eerder was. Immers, het
wisentengebied is alleen te bezoeken via een
geplande excursie. Het ligt grotendeels op het
terrein van Infanterie Schietkamp (ISK)
Harskamp, waar Defensie vaak schietoefeningen
houdt. De relatieve rust van het afgesloten
terrein zal het voor veel diersoorten aantrekke
lijk maken. Maar wat zal de begroeiing zijn:
vooral hei, bos of toch open zand? Al kan ik me
slecht voorstellen dat deze typische bosdieren
tot een zandbak veroordeeld zijn. En het belang
rijkste, zal ik het geluk hebben om straks oog in
oog te staan met Europa’s grootste landzoog
dier? De voortekenen lijken ongunstig: op deze
snikhete dag zullen de langharige, donker
gekleurde dieren eerder de koelte van bos
zoeken dan zich blootstellen aan de brandende
zon op het open veld. En als de wisenten zich
hebben verstopt kan het wel eens een lange
zoektocht worden.
Mijn gids staat op het vaste verzamelpunt voor
wisentexcursies, bij de receptie van vakantie
park De Berkenhorst in Kootwijk. Voordat onze
safari start moeten we eerst een kwartiertje
fietsen. Jan Ritzer is vrijwilliger voor Stichting
Wisent op de Veluwe. Hij coördineert onder
andere de inzet van de natuurgidsen. Zelf gaat
hij ook regelmatig met belangstellenden het
wisentengebied in. Terwijl we door het bos en
later over de hei bij Radio Kootwijk fietsen
strooit hij met wetenswaardigheden over deze
bijzondere plek. Bijvoorbeeld dat we nu over
het traject van het vroegere spoorlijntje naar
het zendstation rijden.
Afgesloten
Bij het ISK-terrein stuiten we op een gesloten
hek. Gelukkig bezit Ritzer de sleutel. Hij heeft
goede contacten met de beheerders van
Defensie. Op basis van het oefenrooster en
afspraken met Staatsbosbeheer stelt Ritzer het
excursieprogramma voor het wisentengebied
op. Vanzelfsprekend zijn er geen excursies
tijdens oefenperioden.
Het door wisenten begraasde terrein is vier
vierkante kilometer groot – dat voelt, als je er
rondstruint, aanzienlijk omvangrijker dan het
klinkt. Een weinig opvallend hekwerk van
dertien kilometer lengte, bestaande uit smalle
houten palen met daaraan drie draden en twee
stroomdraden, blijkt voldoende om de grote
dieren binnen te houden. Dit 130 centimeter
hoge, maar ijle hek illustreert prima de nuchte

Gids Jan Ritzer bij een door wisenten ‘gestripte’
lijsterbes.

re en de op ervaring gestoelde houding van de
terreinbeheerders. Als je dan weet dat er
decennia geleden heftig werd gediscussieerd
over forse – en dus kostbare – hekwerken
die volgens sommigen voor de wisent vereist
zouden zijn…
Aan de hand van een kaartje schetst Ritzer
hoe het begrazingsgebied in elkaar steekt. Het
westelijk deel is grotendeels bebost, met zowel
loof- als naaldbomen. Het oostelijk deel is open
en bestaat vooral uit zwak glooiende velden
pijpestro, wat heide en hier en daar een
dennenbosje.
Wengebied
Eerst lopen we naar het zogenaamde wen
gebied, een gevarieerd begroeide enclave met
veel beschutting van zeventien hectare. Ik weet
niet wat me meer verbaast: de frisgroene weide
met groepjes grazende zwijnen die ons lang
negeren, of de prachtig bloeiende meidoorn
hagen. Het gras is hier zo groen, begrijp ik,
omdat de weitjes tot een jaar of zestig geleden
als akker werden gebruikt. Nog steeds is de
bodem voedselrijker dan de omgeving. Daarom
is het de favoriete stek van zwijnen en in
mindere mate van edelherten. ‘In de zomer
kleurt het veld prachtig geel door het massaal
bloeiend Jacobskruiskruid’, zegt Ritzer terwijl
we ons met weer een ander groepje varkens
vermaken. Het hobbelige veld waarop ze
stoeien noemt hij ‘vlak’, want pas in het najaar
wordt het omgewroet.
‘Nieuw aangevoerde wisenten worden hier los
gelaten’, wijst Ritzer, ‘om ze na hun transport
enkele weken tot rust te laten komen en om ze
aan hun leefgebied te laten wennen. Want alles
is nieuw voor ze: het klimaat, het voedsel, de
afrastering.’ Nu staan de binnenhekken open en
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een dennengroep door, een donkerbruin silhouet
scherp afsteken tegen het zongebleekte pijpe
stro. En ja hoor, daar staat de wisentstier, als
een bison op de prairie. Dichterbij gekomen
zien we geleidelijk meer dieren boven de
graspollen uit verschijnen. Ze scharrelen in een
laagte. ‘Waarschijnlijk in een van de drie voor
hen gegraven plassen, zegt Ritzer. ‘Want ze
moeten natuurlijk wel kunnen drinken.’ De vol
wassen stier en later ook de andere vier dieren
zoeken hoger terrein op. Ze komen steeds beter
in zicht. Bij het laatste dier zien we duidelijk de
nog natte poten van het baden. Ze zien er fit en
weldoorvoed uit.
Al lijkt het plantendek van een afstand uit oud
en verdord pijpestro te bestaan, toch zien we
de wisenten grazen. Als we beter naar de
begroeiing kijken zien we naast en bovenop de
oude pollen mals, groen gras. Het kan niet
anders of dit is wat de dieren nu aantrekt.

Om te voorkomen dat wisenten de kwetsbare ondoorlatende laag onder Gerritsflesch lek trappen, is het ven uitgerasterd.

‘Een belangrijke doelstelling
is ook om dit gebied met
zijn dieren en planten aan
mensen te laten zien’

kunnen alle dieren in en uit. Bij het volgende
groene veldje flitsen de twee koekoeken die we
al eerder hoorden roepen vlak voor ons langs.
Het lijkt erop dat dit hun thuis is. Ritzer: ‘Ook
voor het regelmatige medisch onderzoek
worden de dieren naar het wengebied gelokt.’
Als we via een ander openstaand hek de wen
ruimte verlaten zie ik eindelijk duidelijke sporen
van wisenten: forse pootafdrukken op een
veelgebruikt zandpad, lijsterbesstammen
waarvan flinke repen bast zijn geschraapt, en
veel grote keutels. Al wandelend zijn we dicht
bij Gerritsflesch gekomen. Dit natuurlijke
meertje is een markant element in het droge
en hoge landschap op de Midden-Veluwe. De
biologische waarden en de beschermingsstatus
(Natura-2000) is daarom ook hoog. In het
zurige, voedsela-rme water leven geen vissen,
maar des te meer kikkers en libellenlarven,
vertelt Ritzer. ‘Daardoor is het ven ook in trek
bij dodaars en boomvalk, omdat zij graag
larven en libellen eten.’ Het ven ligt zo’n twintig
meter boven het grondwater. Het geheim van
dit hooggelegen ven is de door ijzeroxide
gevormde schilletje in de bodem. Ritzer:
‘Die laat geen water door zolang de circa vier
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millimeter dunne ijzeren laag niet beschadigd
wordt. Om die reden worden de zware wisenten
door rasters van het kwetsbare ven
weggehouden.’
Leidkoe met gps
Na alle sporen willen we de wisenten ook wel
eens zien. Het verrast me hoe lastig het is door
de hoogteverschillen, bosjes en boomgroepen
om dit terrein te overzien. Mijn gids stelt voor
naar de plek te lopen waar de dieren enkele
uren geleden waren. Dat weet hij omdat hij elke
vier uur een signaal ontvangt met de gpscoördinaten. De leidkoe draagt een zender in
haar halsband. Zij is de baas in de kudde en
bepaalt waar er gegeten, geslapen en gedronken
wordt. Hij waarschuwt me wel: als we pech
hebben, hebben de dieren sinds het laatste
signaal een flinke afstand afgelegd. We maken
een omtrekkende beweging om Gerritsflesch,
komen langs een dassenburcht en gaan het
koele groene loofbosje uit. Ineens staan we
op het brandende zand van een kale stuifduin.
Daarachter begint de hei. Van de wisenten nog
steeds geen spoor…
Dan zie ik in de verte, tussen de stammen van

Snoeiers én grazers
‘In het begin bezochten ze zeker niet elk terrein
deel’, vertelt Ritzer terwijl wij af en toe wat
passen richting de dieren zetten maar vooral
hén in onze richting laten lopen. ‘Ze bleven lang
hangen in het beboste westelijke deel met
kleine open plekken. Blijkbaar voelden de
wisenten zich daar het beste thuis. Heel gelei
delijk verkenden ze hun leefgebied. Het duurde
wel driekwart jaar voordat ze het oostelijk
gelegen waterpunt gevonden hadden. Pas sinds
vorig jaar juli, toen de twee dieren uit Polen
toegevoegd zijn, bezoekt de kudde regelmatig
het open terrein waar ze vandaag grazen.’
Wisenten hebben een karakteristiek eetgedrag,
dat afwijkt van dat van runderen, paarden en
herten. Ze zijn zowel snoeier als grazer. Dit
verraadt hun lievelingsbiotoop: het halfopen
bos, met veel geleidelijke overgangen van
bosjes, via struwelen naar grasland.
‘Op Kootwijk eten de wisenten in het zomer
halfjaar twijgjes; ze snoepen daarnaast veel
jong blad en jonge grasscheuten. ‘s Winters
staat vooral boomschors op het menu.’ Het valt
Ritzer op dat ze soms zelfs dennen strippen.
‘Het is mooi dat de wisent veel Amerikaanse
vogelkers eet – dat hadden we van tevoren ook
gehoopt – en het doet ons deugt dat ze van de
meidoorn afblijven.’
Ontwikkeling van de kudde
Omdat niet iedereen het vertrouwen had dat de
Veluwe voldoende voedsel biedt, is voorzichtig
gestart met drie volwassen dieren: een stier en

De (bijna) volwassen stier van de kudde wisenten.

twee koeien. Ritzer: ‘Helaas is de stier al snel
gestorven. Wel is er een stiertje geboren en
vorig jaar zijn er twee jonge dieren uit Polen
bijgekomen: een koe en een stier. Daardoor
bestaat de kudde momenteel uit twee volwas
sen koeien, een bijna volwassen stier en twee
jonge dieren.’
Op het oog lijkt er voldoende ruimte en voedsel
om de kudde te laten groeien. Wat is eigenlijk
het doel? Ritzer: ‘Het project is gestart om de
nog steeds bedreigde wisent een extra gebied
te geven, waar de dieren met minimale ver
zorging relatief vrij kunnen leven. Gelijktijdig
verrijkt deze inheemse soort de Veluwe.
Daarnaast geeft wildernisbeleving de streek een
recreatieve impuls.’ De stichting Wisent op de
Veluwe werkt nauw samen met onder andere
Staatsbosbeheer, die het terrein beschikbaar
stelt en Rewilding Europe, de eigenaar van de
dieren. Afgesproken is om het vijf jaar op deze
oppervlakte uit te proberen. Ritzer: ‘Daarna
evalueren we samen en bespreken hoe we
verder gaan.’
Exclusieve beleving
Een belangrijke doelstelling is ook om dit gebied
met zijn dieren en planten aan mensen te laten
zien, vertelt Ritzer. ‘Wekelijks organiseren we
gemiddeld drie excursies. De mensen zijn
razend enthousiast.’ Hij schat dat dit jaar bij
80 procent van de excursies wisenten zijn
gezien. ‘Het is echte natuurbeleving, die verder
gaat dan het zien van een machtig zoogdier dat

duizend jaar afwezig was. Wat hier ook zo leuk
is: op een excursie kom je verder niemand
tegen. Niemand, drie uur lang! Maar wel dieren:
meestal wisenten en raven, soms edelherten en
gegarandeerd wilde zwijnen. Je komt op plekken
waar je niets hoort, geen treinen, geen auto’s,
hooguit af en toe een vliegtuig hoog in de lucht.’
Toch zit het de natuurliefhebber dwars dat deze
excursie zo weinig bekend is, en daardoor nog
exclusiever dan de bedoeling is.
Hoe dat komt? Volgens Ritzer hadden ze in het
begin wat last van negatieve publiciteit.
‘Sommigen waren bang dat het gebied over
lopen zou worden door busladingen toeristen.
Daarom hebben we misschien te weinig gedaan
om deze excursie bekend te maken, om mensen
werkelijk enthousiast te maken.’
Er zijn weliswaar boekingen van hotels en
recreatieparken, en er komen schoolklassen,
maar bij velen in de streek is het onbekend.
Er zijn campings die het leuk vinden om onze
excursie aan hun gasten aan te bieden, maar er
zijn er ook die liever droppings en volleybal
toernooien organiseren. Te vaak ervaart hij dat
mensen in de toeristische sector niets hebben
met natuur en volslagen onbekend zijn met het
omliggende buitengebied.
Excursie
Ook nieuwsgierig geworden en geïnteresseerd
in een bezoek aan de wisenten?
Surf naar: https://wisentopdeveluwe.nl/
reserveren
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John Jansen van Galen zet zijn
briefwisseling voort met wandelvriend
en boswachter Henk Ruseler. Jaren
geleden ontmoetten ze elkaar na een
radio-uitzending van Met het oog op
Morgen. Een vriendschap ontstond.
Sindsdien maken ze samen wandel
tochten. John doet dat vanuit
Amsterdam, waar hij sinds de jaren
zestig woont. Henk maakte een
omgekeerde beweging. John groeide op
in Velp en ging in Amsterdam studeren;
Henk verruilde als negentienjarige de
Randstad voor zijn geliefde Veluwe
waar hij sindsdien als boswachter
werkt.

Wilt en bijster land
Amsterdam, maart 2018

Otterlo, april 2018

Amsterdam, april 2018

Otterlo, mei 2018

Beste Henk,

Hallo John,

Beste Henk,

Hallo John,

Toen ik je verleden week belde was je net een uur
terug uit Belize. ‘Hoe was het?’, vroeg ik gretig en
jij zei: ‘Ging wel.’
Ging wel? We ‘re talking jungle, man! Dat moet
voor jou als man van het bos toch het ultieme
genot zijn? Maar tegelijk snapte ik het wel. Ook ik
maakte in Suriname wandelingen door het oerwoud
en ja, het eerste kwartier, is het fascinerend, die
ondoordringbare muur van groen om je heen, de
verzadigde vochtige lucht, de enorme lianen, de
schrille vogelgeluiden…. En dan denk je opeens
onwillekeurig: ik zou wel eens om mij heen willen
kijken.
‘Er staat buiten Nederland nu niets meer op mijn
verlanglijstje’, zei je door de telefoon. En je begon
meteen over een van de laatste wandelingen die
wij samen maakten, door Midden-Delfland, door
uitgestrekte rietlanden en weiden vol roodbont
vee, langs verweerde oude hoeven, onder mans
hoge berenklauw. Ja, daar kon je nog eens om je
heen kijken!
Eerlijk gezegd heb ik dat ook op de Veluwe. Ik mag
graag door het bos lopen, door de grillige wouden
van de Kroondomeinen of de Onzalige Bossen bij
mijn geboortedorp, maar het moet niet te lang
duren. Ik wandelde met Corrie eens ten zuiden van
Putten. Indrukwekkend zware dennenbossen, maar
wel almaar hetzelfde dennenbos, waar bovendien
weinig groeit op de ondergrond, zodat zij zich ook
niet kon vermeien met haar geliefde bloemetjes.
Gaandeweg bemerkten we bij onszelf een zeker
ongeduld, een wrevel. Wanneer kregen we nou
weer eens uitzicht? De mooiste paden liggen altijd
langs bosranden, met aan de andere kant de
weiden of de golvende hei.
Hoe is dat met jou? Ik ken je als groot liefhebber
en kenner van bomen, je heet niet voor niks
‘boswachter’. Wat stond je tegen in het oerwoud
van Belize, waardoor je het beoordeelde als
‘ging wel’? Ik ben benieuwd!

Ja, iedereen die terug van vakantie komt hoort
natuurlijk te zeggen dat zijn reis geweldig was. Ook
al viel het, zoals in mijn geval, misschien wat tegen.
Als kritische en bewuste reiziger heb ik geen lange
bucket list, met verre, ooit nog te bezoeken oor
den: ik ben niet zo’n ‘postzegelverzamelaar’! De
reis naar Belize werd mij aangeboden en de hoofd
bestemming, een bezoek aan het door Burgers Zoo
ondersteunde Shipstern Natuurreservaat, sprak
mij als natuurbeschermer erg aan. En het was
beslist de moeite waard om dit project met eigen
ogen te zien. Ik vertel je daar tijdens onze volgen
de wandeltocht graag meer over.
Net als jij hou ik ervan om van mij af te kunnen
kijken. De droge kustbossen van Shipstern zijn
relatief jong; het gebied was namelijk na de orkaan
Janet in 1955 volledig verwoest. Ik vond er dus
geen woudreuzen maar wel één dichte jungle waar
je amper doorzichten had. Gelukkig bestaat het
gebied ook uit lagunes met zoute savannes aan de
randen. Deze zijn bedekt met halfopen mangrove
bossen en hier kon van je afkijken. Dat was pas
genieten!
Ook bij terugkomst van deze reis realiseer ik mij
meer en meer dat wij zonder twijfel in de mooiste
stad van de wereld wonen. Want John, ons land is
toch niet meer dan een postzegel op deze blauwe
planeet? Een sterk verstedelijkt gebied waar wij
met zorg mee om moeten gaan. Vanaf het Lim
burgse heuvellandschap tot aan de weidse Wadden
vinden we van oost naar west een ongekende
variatie aan dorpen, steden en wondermooie land
schappen, waaronder de Hoge Veluwe, mijn
‘achtertuin’.
Jij vertelde mij telefonisch dat je voornemens
was in het Limburgse te gaan wandelen. ‘Waar in
’t bronsgroen eikenhout, ’t nachtegaaltje zingt en
over ‘t malse korenveld, ’t lied des leeuweriks
klinkt.’ Dit volkslied begint bijkans jeugdsentiment
te worden, want helaas gaat het niet goed met
deze soorten. Heb jij deze beide zangers met hun
gouden keeltjes nog gehoord?

Inderdaad, leeuwerik noch nachtegaal gehoord of
gezien in het bronsgroen eikenhout. En al waren
ze er geweest, dan had ik ze niet meteen herkend.
’t Is moeilijk met vogels, ze zitten nooit lang genoeg
stil om in een gidsje na te kunnen gaan hoe ze
heten. Met bloemen is het gemakkelijker, al ben ik
daar ook geen kei in. Mijn verloofde wel, dat weet
je uit ervaring. Zij wijst bloemetjes aan en benoemt
ze. Ik schrijf de namen op, ook in druk, zodat
mensen soms denken dat ik een hele Piet ben in
het ‘op naam brengen’ van flora.
Wel zag mijn schoonzusje de eerste zwaluw en
toen was het lente!
Met je typering van Nederland als mooiste stad ter
wereld kan ik het niet eens zijn. Voor mij is het
grote wonder van ons land, dat de wandelaar er
zich, hoe dichtbevolkt het ook is, eenzaam kan
voelen in een nagenoeg leeg landschap. Stap in
Dieren uit de trein, of in Breukelen, middenin de
Randstad. Als je daar met je rug naar het dorp op
pad gaat, sta je in een ommezien aan de rand van
bossen of veenweidegebied, die zich uren voor je
uitstrekken. Elke boer groet er de voorbijganger,
omdat er zo weinig van zijn.
Hoe lang nog? Ik woon vlak bij het Landsmeerder
veld, in Waterland, wijd open en groen land, vlak
naast de A10. Maar gisteren stond er een kaartje
in de krant waarop een bouwkundig professor het
rood had gekleurd: er kan daar gebouwd worden,
want het is niet beschermd.
Zelf schreef ik al eens in de krant dat dit onver
mijdelijk zal zijn, maar dat ik er geen spandoek
tegen zal verven. Want wie ben ik om anderen het
woongenot te misgunnen dat ik heb? Zelden zoveel
bitter commentaar op een artikel gehad als toen.
Sindsdien zit ik ermee in mijn maag: hoe moet dit?
Leeglaten of volbouwen, allebei: voor volgende
generaties?
Is dit nu wat ze tegenwoordig ‘landschapspijn’
noemen?

Na onze lange struintocht over de Hoge Veluwe ben
ik voldaan in mijn tuin neergestreken. Je weet dat ik
mijn prachtige werkterrein graag met anderen deel
en dan is het fijn te zien hoe Mizzi, Chris en jij van
deze wandeling genoten. Het bleef die avond lang
warm en de tuinvogels zongen hun hoogste lied.
Subliem was de afsluiting van deze dag toen bij het
laatste licht een concert van de rugstreeppadden
aanving. Soms dwaalden mijn gedachten even weg
en hoorde ik hun geluid niet, maar zag ik in mijn
verbeelding de kudde moeflons hun spoor weer over
het Deelense Veld trekken. Ik voelde wederom de
hitte boven zandverstuiving ‘de Pollen’ waar wij de
kartetskogeltjes, de loden kogeltjes van een
kartetsgranaat, als blauwe bessen van het stuifzand
plukten en dacht aan jouw beschouwing over het
veranderende landschap.
Amper honderdvijftig jaar geleden was een groot
deel van het Park nog oefenterrein van de Gele
Rijders, de bijnaam van het Korps Rijdende Artillerie
uit Arnhem. Op oude kaarten staat de rooilijn,
waarlangs het gebied voor die artillerie boomvrij
moest worden gehouden. Stel je eens voor wat er
was gebeurd als Anton Kröller die duizenden
hectares niet had gekocht. Dan hadden de
agrarische domeintjes waarvan wij restanten
doorkruisten, kunnen uitgroeien en was er tussen
Otterlo en Hoenderloo wellicht lintbebouwing
ontstaan!
Gelukkig kunnen wij er uren dwalen door een
museum van landschappen en ervaren daar geen
zogenaamde ‘landschapspijn’. Jij praat daar nogal
wegwuivend over, maar ik vraag mij vaak bezorgd
af hoe de toekomst eruit ziet voor de hele Veluwe.
Zeker, er is veel goeds bereikt, maar kijk eens naar
de toename van bungalowparken, het nog ongeken
de effect van toekomstig vliegverkeer, stallenbouw
in agrarische enclaves, hoge wildrasters langs
provinciale wegen! Laten we hopen dat huidige en
toekomstige generaties het landschap niet enkel
zien als decor voor hun activiteiten maar net als wij
houden van dit ‘wilt en bijster land’ met zijn mooie
vergezichten. En ja, wat mij betreft graag afgewis
seld door dichte bossen.

Met groet,
John

Groeten,
Henk

Tot op onze wandeling!
John

Groeten,
Henk

Henk Ruseler
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Interview Breunis van de Weerdt, burgemeester
van Nunspeet

‘Meer toeristen kan, maar zeker

geen verdubbeling’

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

Burgemeester Breunis van de Weerdt is geboren en getogen
op de Veluwe. In Ede om precies te zijn. Twee jaar geleden
verhuisde hij naar Nunspeet om er burgemeester te worden.
Nieuwe Veluwe maakte een afspraak voor een interview over
de thema’s van de Veluwe. En toen verscheen hij begin april
in een tv-uitzending van De Monitor over illegaal wonen op
recreatieparken.

Om gelijk met de deur in huis te vallen: hoe groot is het
probleem van permanente bewoning?’
‘Het valt in Nunspeet mee. Recreatieterreinen met alleen arbeids
migranten kennen we niet. Op onze parken wonen met name
knelgevallen: mensen in scheiding, westerlingen die hier al jaren
permanent wonen, arbeidsmigranten en jonge stellen die geen huis
kunnen vinden of betalen. Al wordt er in Nunspeet gebouwd, we
hebben een bouwachterstand van tientallen jaren. Dit halen we niet
zomaar in, zeker niet in de aantrekkende economie. De woning
markt loopt vast.’
Wat is er tegen permanente bewoning?
‘Dit soort parken zijn niet aantrekkelijk genoeg voor toeristen. Een
aantal recreatieondernemers is onvoldoende in staat geweest om
tijdig te investeren in vernieuwing. Huisjes raakten verouderd en
een deel wordt nu voor de vaste inkomsten permanent bewoond.
Voor je het weet loopt de toerist uit onze gemeente weg.’

18

NIEUWE VELUWE 2/18

Wat te doen?
‘Voor de mensen die al vóór 2000 permanent op een vakantiepark
verblijven, geldt een gedoogbeschikking. Komt het huisje vrij, dan
wordt dat weer als echte recreatiewoning verhuurd. Ondertussen
handhaven we strenger op illegale bewoning, maar echte knel
gevallen zullen we niet zonder pardon uit een recreatiewoning
jagen. Voor hen hebben we de pauzewoning geïntroduceerd:
5 procent van recreatiewoningen mag permanent bewoond worden,
mits de recreatieondernemer dat vooraf meldt bij de gemeente
meldt. Een pauzewoning is voor maximaal drie jaar en de bewoner
mag hooguit een jaar blijven.’
Om recreatieparken te moderniseren is het programma Vitale
Vakantieparken opgezet. Elf Veluwse gemeenten, waaronder
Nunspeet, participeren daarin. Uit een inventarisatie blijkt dat
20 tot 25 procent van de Veluwse parken excellent is, 60 tot
70 procent perspectief heeft en 10 tot 15 procent een andere
functie verdient.
Hoe staat het met de vitaliteit van de Nunspeetse parken?
‘We zijn bezig met een inventarisatie en gaan daarvoor in gesprek
met de ondernemers. Samen bekijken we de mogelijkheden voor
vitalisering. Dat is maatwerk. Een voorbeeld. Om permanente
bewoning van vakantiehuisjes te voorkomen heeft de gemeente
altijd de grootte beperkt. Maar de vraag naar grotere vakantie
woningen groeit, vooral buiten het hoogseizoen. Dan komen er
families die samen in één huis willen. De gemeente bestudeert
of we een ontheffing kunnen verlenen aan de goede recreatie
ondernemers, zodat ze woningen voor 10 tot 12 personen kunnen
bouwen. Op dit soort zaken zet de gemeente in: up to date maken
van vakantieparken, zodat de toerist vindt wat ie vraagt.’
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Begeleidt de gemeente al parken bij hun modernisering?
‘De gemeente is concreet met een park bezig, waar in het verleden
permanente bewoning deels is gedoogd. Sterker nog, burgers
kregen soms de suggestie het daar maar te proberen. Dat begrijp
ik wel. Als er een huilende moeder aan de balie van de gemeente
staat, wat doe je dan? Wij hebben niet zomaar een huurhuis en de
woningstichting ook niet. Met het vakantiepark bespreken we de
toekomstplannen en welke investeringen daarvoor nodig zijn. Om
een lening van de bank te krijgen kan het helpen als we nog een
aantal jaren permanente bewoning via pauzewoningen toestaan.’

we voelen niet de behoefte tot een fusie. De vraagstukken zijn ook
niet van dien aard dat we een zware ambtelijke top nodig hebben.
We redden het prima.’
Voelt u zich Veluwenaar?
‘In Ede was ik meer op de Gelderse Vallei georiënteerd. Voor de
Veluwe in het algemeen geldt dat inwoners met de rug naar de
Veluwe toe staan; de economie bevindt meestal aan de randen.
Maar nu ik in Nunspeet woon, voel ik me toch Veluwenaar. Ik
herken veel van de Veluwse cultuur. Veluwenaren zijn vriendelijk
maar ook op zichzelf. Ze lossen liever zelf problemen op dan dat ze
anderen om hulp vragen. Achter voordeuren komt daarom soms
stille armoede voor. Positief aan die zelfredzame mentaliteit is dat
het bijzonder ondernemerschap oplevert. Nunspeet is sterk in
maakindustrie. Sommige bedrijven maken unieke specialistische
producten die de hele wereld overgaan.
Het is prettig wonen op de Veluwe. Net als in Ede strijken in
Nunspeet veel mensen van buiten de regio neer voor werk; vaak
hebben zij weinig tot niks met de Veluwse christelijke cultuur. Toch
willen velen na hun pensioen niet terug naar het westen. Op hun
blote knieën niet. Ze zijn geworteld. De zondagsrust hoeft voor hen
niet per se, maar de rust vinden ze wel fijn.’

‘De gemeente Nunspeet is met 3500 hectare
de grootste gemeentelijke natuureigenaar
van Nederland’
Zijn er parken die ermee stoppen?
‘Ja, die zijn er ook. Ligt zo’n terrein middenin de natuur, dan willen
we dat teruggeven aan de natuur. Een ander recreatiepark kan dan
extra ruimte krijgen, zoals is gebeurd bij Vierhouten. Twee of drie
gedateerde campings zijn omgevormd tot natuur (het Mosterdveen)
en bungalowpark Samoza kreeg ruimte om uit te breiden. Dat is nu
een vitaal park voor zes- tot achtduizend recreanten.’
Naast vitale vakantieparken zet de provincie in op de Veluwe als
meest favoriete binnenlandse vakantiebestemming. Die titel is dit
jaar terugveroverd. Streeft Nunspeet naar meer toeristen?
‘We zien liever meer kwaliteit dan kwantiteit. Meer toeristen kan,
maar zeker geen verdubbeling. Dat zou problemen opleveren.
Nunspeet heeft jaarlijks al 1,3 miljoen overnachtingen op een
totaal van 27.000 inwoners. Op mooie dagen is het dorp overvol.
Zelfs in de winter is het levendig. Zo ben ik voor mijn benoeming
als burgemeester eens op een februariochtend naar Nunspeet
gereden. De fiets ging achterop de auto omdat mijn vrouw en ik de
omgeving wilden verkennen. Maar het regende pijpenstelen en zijn
maar in het dorp gaan wandelen. In Ede centrum zou je op zo’n
regenachtige winterdag een kanon kunnen afschieten. Hoe anders
was het in Nunspeet.
Het dorp en de omgeving geniet echt grote bekendheid. Als wet
houder van Ede moest ik in Den Haag geregeld uitleggen waar Ede
ligt, maar Nunspeet kent bijna iedereen. Ik krijg nu reacties als:
mijn ouders hadden hier een huisje, ik ben hier op schoolkamp
geweest of we gingen er vroeger op vakantie.’
Van de Weerdt is geboren en getogen in Ede en heeft een lange
opmerkelijke carrière met het burgemeesterschap als huidig
hoogtepunt. Hij doorliep de lagere agrarische school in Ede en de
lagere bosbouwschool in Putten. Daarna studeerde hij bos- en
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natuurbeheer bij hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Hij werkte
in groenaanleg en -onderhoud en landbouw. Parallel had Van de
Weerdt een politieke carrière via de SGP: twee keer Provinciaal
Statenlid, wethouder van Ede en fractievoorzitter SGP Ede.
Had u ooit gedacht burgemeester te worden?
‘Als kind in ieder geval niet. Als mijn opa en oma me vroegen wat ik
wilde worden, dan zei ik: boer. Ik kom uit een agrarische familie.
Mijn vader was halftijds boer. Mijn carrière lag aanvankelijk in het
verlengde: bosbouw, cultuurtechniek, landbouw, aannemerij. De
‘harde’ sector. Het sociale domein vond ik maar soft gedoe. Tot ik
wethouder van Ede werd, en onder meer vrijwilligerswerk en
mantelzorg in de portefeuille kreeg. Ik leerde inzien dat het een
belangrijke wereld is. Als locoburgemeester genoot ik ervan om
een kop koffie te drinken met bijvoorbeeld een jubilerend echtpaar.
Dit lag me! Daarnaast ontwikkelde ik bestuurlijke kwaliteiten. En
dan staat er ineens een advertentie in de krant. Anderen atten
deerden me erop: is dat niet iets voor jou?’
U verruilde de grote gemeente Ede op de zuidelijke Veluwe
voor een veel kleinere gemeente op de Noord-Veluwe.
Waarin verschillen beide gemeenten?
‘Een middelgrote gemeente is een verademing. Hoewel de provincie
aanstuurt op grotere gemeenten, is er veel voor kleinere eenheden
te zeggen. Je staat dichter bij de burgers en de burgers waarderen
de inzet van de gemeente meer. Ze kennen er altijd wel iemand.
De drempel om het gemeentehuis binnen te stappen is lager. Nee,

Speelde het bij uw benoeming een rol dat u christelijke
geloofsovertuiging heeft en uit de regio komt?
‘Dat was van invloed. Het profiel voor de functie burgemeester van
Nunspeet is anders geformuleerd dan bijvoorbeeld voor Zutphen.
Een kandidaat hoeft niet per se kerkelijk te zijn om burgemeester
van Nunspeet te worden, maar het is wel handig dat je van
binnenuit kennis hebt van het kerkelijk leven. Dat acclimatiseert
gemakkelijker. Ik ben in Nunspeet prima op mijn plek.’
Het tijdschrift Nieuwe Veluwe heeft natuur als hoofdthema.
Waarin onderscheidt de Nunspeetse natuur zich?
‘De gemeente Nunspeet is met 3500 hectare de grootste gemeen
telijke natuureigenaar van Nederland. We hebben zelfs meer natuur
in eigendom dan gemeente Ede (rond 3000 hectare). Een sub
stantieel deel is heide; ons unique selling point. Toeristen komen
daarvoor. Nu is de huidige beheertrend om heidevelden minder
eenduidig te maken. Dat is goed voor de biodiversiteit. Om toeris
ten toch te laten genieten van de paarse heide, heeft gemeente
raad unaniem het volgende voorstel aangenomen: de eerste 100
meter heide langs fietspaden gaan we plaggen en ook de schaaps
kudde laten we er grazen. Het kost een paar ton, maar door dit
maatwerk voldoen we én aan de natuurdoelstellingen van
Natura2000 én doen we onze toeristen een plezier. In deze
gemeente leeft de heide zo dat er stemmen opgaan voor een
tweede schaapskudde.
Hoe komt het dat Nunspeet zo’n bekendheid heeft
verworven als vakantiebestemming?
‘Nunspeet werd door de aanleg van het spoor eind negentiende
eeuw goed bereikbaar voor rijke stedelingen en kunstenaars uit
met name Den Haag en Amsterdam. Het dorp trok de aandacht

door het gevarieerde landschap op de overgang van bos, hei, natte
gronden naar de voormalige Zuiderzee. Ook het leven dat hier
armer was dan in omliggende hanzenstadjes als Harderwijk en
Elburg werkte in ons voordeel. Die armoede werd als iets roman
tisch gezien. Het was de tijd waarin de ongerepte natuur een grote
aantrekkingskracht uitoefende op de gegoede burgerij en kunste
naars. Door hun komst ontstonden er pensions en kwam er allerlei
andere nering, waar het dorp van profiteerde.
Kunstenaars hadden het niet altijd breed. Kom ik bij een familie
voor een vijftigjarig huwelijk, dan zie ik vaak een schilderij van
zo’n kunstenaar in de kamer hangen. Als ik ernaar vraag is het
antwoord: mijn vader was melkboer, bakker of loodgieter en de
kunstenaar betaalde met een schilderij. Zo hangen er nog
honderden kunstwerken in Nunspeetse huizen.’

‘Als wethouder van Ede moest ik in Den Haag
geregeld uitleggen waar Ede ligt, maar
Nunspeet kent bijna iedereen’

Hoe benut Nunspeet tegenwoordig dit kunstenaars
verleden?
‘We zijn inmiddels een erkende kunstenaarskolonie, naast
Oosterbeek, Domburg, Laren en Bergen. Het kunstenaarsverleden
tonen we sinds vier jaar in het Noord-Veluws Museum, een fan
tastische aanvulling op het toeristische aanbod van natuur en
landschap. Ook zijn er nog steeds vele kunstenaars in en rond
Nunspeet actief. Uniek voor een klein dorp als het onze is dat er
een zelfstandige kunstacademie is. Een aantal kunstenaars heeft
de Vrije Academie Nunspeet opgericht als werkplaats. Binnenkort
bestaat de academie vijftig jaar. Om dit jubileum te vieren stelt
het Noord-Veluws Museum tot en met 23 september twee werken
van alle kunstenaars-docenten van de afgelopen vijftig jaar
tentoon. Van traditionele tot moderne kunst.
Maar hier zijn we ook trots op: in september exposeert de
beroemde illustrator en tekenaar Marjolein Bastin in het museum.
Lang geleden heb ik nog als medewerker van een groene
aannemer een vijver bij haar toenmalige huis in Wekerom
aangelegd, voor de vogels die ze schildert. We zien elkaar
binnenkort weer, beiden in een andere setting. Tegenwoordig
woont Bastin deels in Amerika. Ook daar is ze populair. We hopen
dat de expositie in het Noord-Veluws Museum de aandacht van
Amerikaanse bezoekers trekt.
Zo werkte het wel bij de expositie Licht op landschap - kunste
naarskolonies in België. Vele Belgen kwamen voor de 150 geëxpo
seerde schilderijen die niet eerder in zo’n grote tentoonstelling
over Belgische kunstenaarskolonies bijeen waren gebracht.’
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Dorpen en steden op en langs de randen van de Veluwe zijn zo uitgegroeid, dat
er weinig is terug te vinden van ‘vroeger’. Bepaalde kleine vestigingsplaatsen zijn
nog betrekkelijk ongestoord. Zo’n plek is Eschoten, een gehucht tussen Otterlo en
Wekerom. Hoewel, ook hier is de moderne tijd begonnen. Als je het verleden
bestudeert en zelf de veranderingen sinds de oorlog hebt meegemaakt, roept dit
soms wat heimwee op. Heimwee naar vroeger, door sommigen tegenwoordig
‘landschapspijn’ genoemd.

Eschoten,

een oude kern
op de Veluwe

tekst Martin Hijink, foto’s Guy Ackermans
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Op de Veluwe werd enkele eeuwen geleden
vooral landbouw bedrijven op de enggronden in
en direct rond de dorpen. De tussenliggende
woeste gronden, opgedeeld in een zestigtal
marken of buurten, vormden grote eenheden
van vaak 1000 tot 2000 hectare en soms meer.
Deze gebieden, veelal in gezamenlijk beheer
van buurtgenoten, leden nogal eens aan over
exploitatie door vee, met name schapen. Bij
een veetelling op de Veluwe op gezag van de
hertog van Gelre in 1526 werden meer dan
honderdduizend schapen geteld.
Opmerkelijk is dat je op de eerste Gelderse
kadasterkaarten van 1832 veel wegen en paden
tussen de dorpen en gehuchten aantreft.
Overigens namen bewoners gewoonlijk de
kortste en gemakkelijkste weg. Dat kon toen
nog. De buurtgronden waren vrij toegankelijk
en struinen was gemakkelijk, al kwamen er in
de loop van de negentiende eeuw betredings
verboden voor mens en dier voor (afgepaalde)
stuifzanden. Deze verboden het gevolg van
provinciaal beleid om onder andere het onder
stuiven van doorgaande wegen tegen te gaan.
Stuifzand dat met rust wordt gelaten groeit
vanzelf dicht, was de gedachte. Eerst komen er
mossen, buntgrassen en zo verder. Geleidelijk
wordt het stuiven gestopt. De uitvoering van de
stuifzandbeteugelingsmaatregelen was opge
dragen aan de buurten of particuliere eigenaren.
Bij nalatigheid konden flinke boetes of gevange
nisstraffen volgen.
Vrij struinen voorbij
Nu zijn de buurten verdwenen en resterende
woeste gronden in handen van natuurbescher
mingsorganisaties, Defensie, gemeenten of
particuliere grootgrondbezitters. Er zijn hoofd
verbindingswegen ontstaan, eerst, vaak in de
negentiende eeuw, verhard met grind en later
door straatstenen en asfalt. Het bosareaal is in

ruim een eeuw verdrie- of verviervoudigd. Veel
natuurterreinen zijn achter rasters verdwenen.
Het wild kan zich sinds de laatste decennia weer
via aangelegde ecoducten, tunneltjes en derge
lijke redelijk vrij bewegen in een groot deel van
het Centraal Veluws Natuurgebied. Vrij struinen
is voor mensen eigenlijk niet meer mogelijk.
Wandeldominee Ottho Heldring zou zijn dagen
lange voettocht van 1840 met zijn vriend Graadt

Jonckers over de Zuid-Veluwe niet kunnen
herhalen.
Toch zijn er nog stukjes Veluwe die deels de
sfeer van voorgaande eeuwen ademen.
Bijvoorbeeld bij Eschoten, een oude neder
zetting op circa 1,5 kilometer ten noordwesten
van de kerk van Otterlo. Hier zijn nog veel oude
structuren terug te vinden. Rond 1400 staat
Eschoten al op oude kaarten aangegeven en in
de veertiende eeuw wordt er gesproken over
Eeschoten, Eeschooten of Escaeten. Het was
een kerkelijk leengoed (van St. Marie te
Utrecht). Een zekere Borchart van Eeschoten
kreeg vrijheid om er schapen te houden, een
schaapskooi te zetten en ook permissie om
bijen te houden. De geheel gerestaureerde
schaapskooi in Eschoten heeft een eeuwenoude
voorgeschiedenis.

Eschoten bij Otterlo rond 1832 op basis van een bewerking van de eerste kadasterkaart van dit deel van
Gelderland. De enclave was aan de noordelijke en zuidwestelijke zijde geheel omgeven door heide (paars).
De heiden zijn tussen 1910 en 1930 ontgonnen.
Lichtgroen: landbouwgronden, westelijk vooral weiden en oostelijk de enggronden met akkerbouw
Donkergroen: houtwallen
De vorm van de enclave is nog steeds redelijk goed in het landschap te vinden, al zijn de vele kleinere percelen
vaak samengevoegd tot grotere.
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treffen wij op de zerk de inscriptie: ‘Judith van
Broeckhuyzen, overleden 18 mei 1623’.
Ingebeiteld zijn de wapens van Van Broeck
huyzen (een bundel pijlen) en van Deelen (twee
ramskoppen). In de loop van de achttiende
eeuw raakt het huis Eeschoten in verval en
wordt het afgebroken.
De schaapskooi bij de hoek Westengerdijk/
Eschoter Engweg beschouw ik maar als het
centrum van het gehucht. Van de havezate is
niets terug te vinden. Er staan enkele huizen/
bedrijven. Het patroon van de belangrijkste
wegen eromheen, is eeuwenlang onveranderd
gebleven. Het geheel biedt een rustige aanblik.

Havezate Eeschoten
In de volgende eeuw werkt de familie Van
Eeschoten zich op tot de ‘riddermatigen’: hun
bezittingen en aanzien hebben dan het niveau
bereikt om tot het ridderschap te worden
gerekend. In 1466 trouwt ‘erfdochter Geertruid
van Eeschoten’ met Steven van Deelen, een lid
van de belangrijkste landadelfamilie in deze
omgeving. De gebouwen worden uitgebouwd tot
een havezate. Met het woord ‘havezate’ wordt
een versterkte, soms tot een burcht uitgebouw
de boerderij aangegeven, nogal eens omgeven
door een gracht. Een oud document (vermoe
delijk van rond 1500) spreekt over de ’steenen
kamer’. ‘Steen’ wordt in het oud-Nederlands (nu
nog in Vlaanderen) ook gebruikt voor ‘kasteel’.
Van Eeschoten is een pentekening bewaard
gebleven, die er met toren en gracht indruk
wekkend uitziet. Overigens zegt dit niet alles,
daar in de zeventiende en achttiende eeuw
rondtrekkende tekenaars tegen betaling wel
eens tekeningen verfraaiden. Bij bodemonder
zoek in 1972 in verband met nieuwbouw werd
een gracht aangetroffen.
Op enkele oude kaarten van de Veluwe wordt
Eeschoten vermeld, maar ook de naam
Broukhuyze duikt op. In de loop van de zestien
de eeuw trouwt een Van Delen op Eeschoten
met Wylt van Broeckhuyzen. De kaartenmaker
hecht deze familienaam aan het gehucht. Op
het enige graf in de oude kerk van Otterlo
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Gewone landbouwenclave
Eschoten was een gewone landbouwenclave,
zoals die op meer plaatsen van de Veluwe
voorkwamen. De vroegste bewoners hebben
zo’n vestigingsplaats met zorg gekozen, name
lijk op de grens van wat hoger naar lager
gelegen gronden. Aan de oostzijde op de wat
hoger gelegen gronden lagen de akkers voor
rogge, boekweit en andere gewassen. De lager
gelegen en nattere gronden aan de westzijde,
in feite al een deel van het stroomgebied van de
Valkse beek, was meer geschikt als weidegrond.
De oude enggronden zijn nog puntgaaf, onder
andere langs de Eschoterengweg. Enkele eeuwen
geleden was de eng gemakkelijker terug te
vinden, omdat zij dicht rond of bij de huizen lag
en omgeven was door woeste gronden met
langs de randen vaak moeilijk doordringbare
heggen en soms ook wallen om wild en vee uit
de akkers te houden. Doordat in de laatste
anderhalve eeuw de omliggende gronden
grotendeels zijn ontgonnen, zijn de verschillen,
zelfs voor een geoefend oog, niet of veel moei
lijker vast te stellen.
Het grootste verschil zit tegenwoordig onder
gronds. Het profiel van de oude enggronden in
deze omgeving bestaat uit een bovenlaag van
60 tot 80 centimeter vruchtbare zwarte grond.
Dat komt omdat deze gronden eeuwenlang zijn
bemest met mest van de veestapel (aanvanke
lijk vooral schapen) gemengd met heideplaggen.
Per hectare werd jaarlijks of tweejaarlijks vaak
wel tweehonderd (paarden)vrachten van het
mestmengsel opgebracht. Omdat er na vertering
van de mest stabiele humus overbleef, zijn de
engpercelen vaak wat hoger en boller.
Aangrenzende zandwegen kwamen wat dieper

te liggen. Door verharding van wegen en andere
(weg)werkzaamheden zijn de glooiingen lang
niet overal meer te zien.
Over de heide naar school
Door de huidige maïsteelt, die in de tweede
helft van de vorige eeuw de teelt van oude
gewassen als rogge en boekweit heeft ver
vangen, zie je in de zomer weinig van het
verleden terug. Wel zijn in een droge zomer
soms nog flinke hoogteverschillen van het
gewas zichtbaar. De maïs op oude, vruchtbare
enggronden staat er vaak veel beter bij.
Overigens worden deze verschillen bij berege
ning afgevlakt. Verder zijn bij Eschoten net als
op zoveel Veluwse engen grote veestallen tot
dichtbij opgerukt.
Tot na de laatste wereldoorlog was er nog heide
in de buurt. Oude bewoners vertellen dat zij
vroeger over de hei naar de Ericaschool in
Otterlo liepen. Ook de naam Lange Heideweg,
die pal langs de noordkant van Eschoten loopt,
getuigt van vroeger tijden.

Eeschooterpad
Vrij struinen kan niet meer in Eschoten, maar
er is wel een mooie wandeling te maken. Het
Eeschooterpad, een van de mooiste en langste
klompenpaden op de Veluwe, biedt veel afwis
seling. Dit pad van circa 15 kilometer loopt in
een cirkel rond de kerk van Otterlo en deels
door Eschoten. Het toont de vele landschappe
lijke veranderingen van de laatste decennia.
Die zullen ongetwijfeld doorgaan, wat we er ook
van vinden. Met wel of geen (landschaps)pijn
ofwel de heimwee naar het kleinschalige en
meer gevarieerde landschap.
Vooral als je nog het kleinschalige hebt
meegemaakt, weet je goed waar je aan lijdt.
Nostalgische gevoelens spelen een rol in
discussies over het bewaren van waardevol
(landschappelijk) erfgoed. Maar je kunt nu
eenmaal in de tijd niet alles onveranderd laten.
Daarover voeren vele gemeenten en streken
discussies om te laten uitkristalliseren welke
landschappelijke elementen we als belangrijk
erfgoed beschouwen. Welke we moeten

bewaren en welke niet. Wat dat betreft is het
boek Parels van de Edese landschappen – langs
klompenpaden en fietsknooppunten een mooie
aanzet. De gemeente Ede laat ermee dat ze
waarde hechten aan het behoud van waarde
volle landschappen en dat ze zich er samen met
de bewoners voor wil inzetten. Bezinning op
betekenis en belang blijft nodig en nuttig. Een
permanente opdracht.
Martin Hijink woont in Otterlo. Hij is lid van een
plaatselijke geschiedeniswerkgroep en de
Vereniging Oud Ede. Hij heeft veel artikelen
geschreven over de plaatselijke geschiedenis
van de Zuid-Veluwe en is auteur/medeauteur
van enkele uitgaven van Historische Berichten
van de gemeente Ede.
De routebeschrijving van het Eeschooterpad is
verkrijgbaar bij café-restaurant De Waldhoorn
in Otterlo, tevens een startpunt van het pad.
De route is ook te downloaden van
www.klompenpaden.nl of te bewandelen met de
App Klompenpaden.
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Beelden op de Berg
Anne Greene verbleef ter voorbereiding van
haar bijdrage Arboreta voor de expositie
Beelden op de Berg in Wageningen als
artist-in-residence op de Campus van
Wageningen University. Zij is geïnteresseerd
in plantenfysiologie en wilde onderzoek doen
naar bomen. Geene toverde haar werkplek
op de Campus om tot een testomgeving waar
kleine zaailingen werden gekoesterd en bomen
op sterk water werden gezet. De zaailingen
doen je de relativiteit van tijd beseffen.
De manier waarop Geene processen in
de natuur bestudeert doet denken aan
biologisch onderzoek, maar haar wijze van
indelen en categoriseren verraadt haar
beeldende achtergrond. Tijdens Beelden op
de Berg presenteert Geene in een kweekkas
voorstellen voor verschillende arboreta.
Meer over Beelden op de Berg zie pagina 28 en
op www.beeldenopdeberg.nl.
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Tanja Smeets, The porous tree.
Links: Karin van Dam, Pit.

De elfde editie van
Beelden op de Berg
in Wageningen
draagt de poëtische
titel Zomersneeuw.
Harry Harsema,
bestuurslid van
de organiserende
stichting, maakt een
rondgang langs de
tien tentoongestelde

Zomersneeuw, de kringloop van het leven
tekst Harry Harsema, foto’s Hans Dijkstra, Guy Ackremans en Daphne de Bruijn

werken in de
entourage van
het bomenpark
Belmonte
Arboretum op de
Wageningse Berg.

Zomersneeuw. Het is een indrukwekkend
zomers natuurverschijnsel. Eendagsvliegen
komen massaal uit het water om te paren,
eitjes te leggen en dan dood te gaan. De
aantallen witte vliegen zijn zo groot, dat de
paringsdans wel op het dwarrelen van sneeuw
lijkt. Het is een tot de verbeelding sprekend
beeld, misschien ook wel omdat het maar van
korte duur is. De volgende morgen ligt er een
dikke laag van vliegenlijkjes op de grond.
Augustus is de beste maand om het fenomeen
waar te nemen. Je moet ervoor bij de grote
rivieren zijn, zoals de Nederrijn. Tot in de jaren
dertig van de vorige eeuw was zomersneeuw
een algemeen voorkomend verschijnsel, maar
door het vervuild raken van de rivieren ver
dween de eendagsvlieg en daarmee ook het
spektakel. Maar ze zijn weer helemaal terug.
Dat zegt iets over de verbeterde ecologische
kwaliteit van de rivieren, maar dat terzijde.
Levensprocessen
Flos Wildschut, curator van de nieuwe editie van
Beelden op de Berg koos Zomersneeuw als titel
voor deze tentoonstelling die gaat over eeuwige
verjonging. Met dit thema is de link naar natuur,
wetenschap en Wageningen Universiteit gelegd.
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Deze koppeling is een vaste waarde van
Beelden op de Berg; de locatie voor de
vijfjaarlijkse tentoonstelling is immers sinds het
allereerste begin in 1976 het op de Wageningse
Berg gelegen Belmonte Arboretum – toen nog
als wetenschappelijke bomentuin eigendom van
de universiteit. En nu we dit jaar het eeuwfeest
van die universiteit beleven is de keuze voor het
thema eeuwige verjonging snel verklaard. Wie
dagelijks op de campus rondloopt wordt
geïnspireerd door de vitaliteit in het onderzoek,
in ideeën, in jonge studenten. Op de universiteit
gaat het over niets anders dan eeuwige
verjonging, zou je kunnen zeggen. Het studeren
op alles wat met de levensprocessen in de
natuur heeft te maken, is onlosmakelijk
verbonden met verjonging.
Hoe treffend zijn dan ook de regels die de hal
van het Schip van Blaauw sieren, het eerste
laboratorium (voor plantenfysiologie) van de
landbouwhogeschool: Ons blijft natuur / Als
wonder boeien / Uw telkens-bloeien/ en ’t
eeuwig groeien / van uur tot uur.
Moeder Natuur
Het thema van eeuwige verjonging raakt ons in
het leven van alledag, in ons streven naar oud

worden en jong zijn, in het kiezen van de juiste
voeding, de cosmetica, de mode. In het
verwerken van rouw bij het overlijden van
dierbaren. De herinneringen die voortleven,
daadwerkelijk. Troostvol.
Wildschut wijst in haar inleiding in de catalogus
bij de tentoonstelling op de kringloop van het
leven, waarin zich het eeuwenoude
alchemistische principe van behoud van materie
manifesteert: in een universum waar alles één
is, gaat geen energie verloren.
Op dit idee wees Ovidius ons al in zijn epos
Metamorfosen, dat hij in 8 na Chr. schreef: ‘De
vernieuwster aller dingen, Moeder Natuur, laat
elke vorm ontstaan uit andere vormen. Geen
enkel ding in dit heelal, geloof me, gaat teloor,
maar alles wisselt en vernieuwt. Men spreekt
van een geboorte als er iets anders aanvangt
dan er was, en sterven is ophouden met
hetzelfde-zijn. En toch, het groot geheel blijft
wel bestaan, al schuift er nog zoveel van hier
naar daar’.
Louise O. Fresco, voorzitter van de Raad van
Bestuur van Wageningen University & Research
wees in haar toespraak bij de opening van de
tentoonstelling op zaterdag 16 juni in het
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Het leek of ze bewogen, het leek of er een
groep vreemden over het veld trok. En het
waren slechts die losjes bij elkaar gebonden
stokken en dat kleine lapje leer. Ze namen bezit
van het veld en gaven het een nieuwe dimensie.
Tijdelijk, maar toch.
Kunst is het onzegbare. Het is verregaand
nutteloos. Je kunt het proberen te beschrijven
maar het onttrekt zich aan woorden. Je moet
het zien, en als je het ziet weet je nog niet wat
het precies is. Intrigerend, boeiend en
spannend.
Ouroboros
Toen en nu, nu ik op een avond in de week
voorafgaand aan de opening van de tentoon
stelling wat rondloop. Het zwarte paviljoen van
Nico Parlevliet in het bos, met zijn koperen
slierten die ruisen in de wind. Wat zegt het?
In de catalogus lezen we iets over de eeuwige
krachten van de zon en de wind, over de
geschiedenis van de plek en over de Tweede
Wereldoorlog die ook in het arboretum zijn
sporen naliet. Je kunt niet eens schuilen in het
paviljoentje want het is dicht. Het staat daar
maar, zoals de hoopjes takken van Sjoerd
Buisman er maar liggen, in een ander deel van
het bos. Ze zijn bijna achteloos gestapeld in
Stéphane Cauchy, Untitled.
Onder: Nico Parlevliet, Nocturne [in black and gold].

arboretum dat ze uitkijkt naar een tentoon
stelling die gaat over de toekomstige mens, die
waarschijnlijk verregaand zal leunen op
techniek. Het cyclische van eeuwige verjonging
– zoals de menselijke cellen maar doorgaan met
verjongen – is immers ook een proces van
vooruitgang?
Het onzegbare
En de kunst? Ik weet nog hoe ik vele jaren
geleden als jonge student voor het eerst in
aanraking kwam met Beelden op de Berg. Er
was een soort van relletje: een boom werd
ontdaan van zijn bast en stond in alle naaktheid
te glimmen. Of pijn te lijden, zo voelde dat.
Later bleek dat de boom toch geveld zo worden,
maar indruk maakte het wel.
Het meest trof me toen het kunstwerk dat de
titel Nomaden droeg: een stuk of tien con
structies van een paar stokken en lapjes leer
waren over een van de grasvelden verspreid.
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een driehoek, een vierkant en een cirkel. Een
verwijzing naar de Ouroboros, de slang die in
zijn staart bijt als ultiem symbool van het
cyclische in de natuur. Maar vooral is het net
iets anders dan wat snoeiafval alleen. Het
relativeert en het inspireert. Inspiratie,
misschien is dat wel een ultieme vorm van
eeuwige verjonging. Voor ons mensen althans.
In de woorden van Fresco is kunst zoiets als
het beschouwen van de werkelijkheid vanuit je
ooghoek. Het zorgt voor een andere manier van
kijken. Wetenschappelijke vernieuwing raakt
aan de kunst, de echte ontdekkingen zijn
immers ook maar al te vaak niet voorzien?
De kunst in het arboretum is verrassend en
verfrissend. Zoals Anne Geene met haar
bijdrage waarmee ze voorziet in drie nieuwe
arboreta op een minischaal. Ze maakt zich
zorgen over de verjonging van al die grote
bomen in het arboretum en zorgt daarom voor
een beginnetje en wel met een vrouwelijk
arboretum, en een mannelijke en een gender
neutrale variant. Volgens een bosbouwer die ik
sprak kan het niet, maar dat maakt niet uit.

Ze staan daar bij een kasje in de rododendron
vallei heel kwetsbaar maar ook heel over
tuigend.
Nieuwe hangplek
De kunstwerken van Zomersneeuw kregen in
samenspraak tussen de kunstenaar en de
curator een plek in het arboretum. Veel kunst
werken zoeken het oude bos op, alsof dat de
beste bescherming biedt in dit conceptuele
denken over verjonging. Tanja Smeets heeft er
aan de rand een oude esdoorn gekozen om haar
artificiële groeisels aan toe te voegen. Lange
blauwe slierten en zwarte krullen in de boom
moeten het tot een nieuw organisme maken.
Alsof de kunststof zich in de takken nestelt.
Het behoort met het karpet van Lizan Freijsen
tot de kleurige werken van Zomersneeuw. Het
tapijt ligt in het deel van het arboretum waar de
storm dit voorjaar flink heeft huisgehouden.
Rond de stronk van een opgeruimde kastanje
kreeg het een plek. Nu nog in fraaie kleuren
geel, oker en zachtgroen. Maar het zal ten prooi
vallen aan de schimmels en mossen en kruid
achtigen. Hier zal blijken wat de natuur in drie
maanden klaarspeelt.
Karin van Dam heeft daar niet op willen
wachten. Haar Pit ligt kant en klaar onder een
wijd vertakte hazelaar. Een zwart bolvormig
organisme van honderden buisjes van kunststof
maken letterlijk een pit, maar dan vervreem
dend groot. En: je kunt erin staan en waant je
dan.. ja wat? Het begin van iets nieuws? In de
geborgenheid van het donker en de zachtheid
van het gedempte licht en geluid moet je wel
dicht bij jezelf komen. En het frisse groen van
de bladeren boven je geven het gevoel van
toekomst.
Voor mij is dit een van de mooiste werken van
Zomersneeuw. Zo simpel en zo sterk. Het is
niet een constructie, het is zichzelf.
En het is een perfecte nieuwe hangplek voor
jongeren, bleek bij een rondgang in de avond.
Zo snel kan de jeugd zich dingen toe-eigenen.
Organische vormen versus geometrie
Leunen de werken van Smeets, Van Dam en
Freijsen op de organische vormen in de natuur,
die van René Roeten en Aeneas Wilder kiezen
juist de geometrie. Ik moet me niet verliezen
in speculaties over vrouwelijke en mannelijke
vormen van kunst, maar opvallend is het wel.

Lizan Freijsen, Veldwerk/Karpet.

‘Veel kunstwerken zoeken het oude bos op,
alsof dat de beste bescherming biedt in dit
conceptuele denken over verjonging’
Roeten maakte een ingenieuze structuur die
aan het moleculair niveau van de cel doet
denken, met het vermoeden van een eindeloze
herhaling. En Wilder bediende zich zoals zo
vaak van de vorm van het labyrint. Maar het
werkt hier fantastisch. Cirkels van bloeiende
planten liggen in het gras bij de appelbomen
aan het begin van het arboretum. De geometrie
houdt het werk bij elkaar en geeft het een
universele kracht. De schaal van de plant en die
van de kosmos – het klinkt wat hoogdravend
maar hier lijken ze bij elkaar te komen. Heel
tastbaar en met een weids perspectief. De
bezoeker gevangen in het nieuwe leven van
jonge planten.
Zo gaan klein en groot in deze tentoonstelling
samen. Fresco noemde in een adem het aspect
van de celdeling en het visioen van andere
planeten die zich ver weg ook verjongen. Ze
moet zich geïnspireerd weten door de metalen
constructie van Stéphane Gauchy. Die lijkt zich
met zijn dansende armen met zonnepanelen te
richten tot krachten achter de zon. Wat zit er
dan veel energie in ons universum, denk je als
je de armen ziet bewegen. Of is het de dans die

alles licht maakt? Hier is het onzichtbare bijna
zichtbaar, hier geloof je in de eenheid der
dingen, waar Ovidius het over heeft.
Zo simpel als het werk van Gauchy, zo inge
wikkeld lijkt het geluidskunstwerk van William
Engelen. Het laat via vier luidsprekers een
zangeres horen die reageert op weersveran
dering. Waarschijnlijk moet je het ingewikkelde
programmeerverhaal erachter niet te veel in je
opnemen, en je gewoon laten meevoeren door
de bezwerende zang die in de rozentuin bij het
Koetshuis klinkt. I never promised you a rose
garden, zingt ze op enig moment. Als de
weergoden het willen. Of Engelen, dat weet je
maar nooit.
Harry Harsema,
uitgever, landschapsarchitect en lid van het
bestuur van Beelden op de Berg
Beelden op de Berg
tentoonstelling Zomersneeuw
Belmonte Arboretum, Wageningen
t/m 23 september
www.beeldenopdeberg.nl
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Nachtzwaluw
herstelt zich
spectaculair

De nachtzwaluw is een wat mysterieuze vogel van de heidevelden, zandverstuivingen
en open dennenbossen. Omstreeks 1950 broedden er in ons land 2500 tot 3000
paren. Midden jaren zeventig was dit aantal geslonken naar 500 tot 600. Maar de
tellingen van 2013-2015 laten een verrassend herstel zien. Er zijn weer 2800 tot 3000
nachtzwaluwbroedparen, waarvan een groot deel op de Veluwe. Hoe is dit te verklaren?
tekst Koos Dansen, foto’s Mark Zekhuis (nachtzwaluw) en Koos Dansen (landschap)
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Tjurrrrrrrrerrrrurrrrrrrrrorrrrrrrrr… Op Bevrij
dingsdag hoorde ik om 21.55 uur op de Posbank
eindelijk de onmiskenbare ratel van de nacht
zwaluw. Zijn snorrende zang verspringt telkens
van toonhoogte. Ha, dacht ik, de eerste waar
neming van 2018 op de Veluwezoom. Maar toen
ik hem later thuis invoerde op waarneming.nl
bleek fervent vogelaar Dick van Dorp me met
twee waarnemingen iets westelijker een half
uur voor te zijn geweest.
Die ochtend had ik op waarneming.nl gekeken
in hoeverre de Veluwse nachtzwaluwen terug
waren uit Afrika. De eerste waren op 28 en
29 april op de Edese Heide gesignaleerd. Dan
zou de kans groot zijn om ze ook op de Veluwe
zoom aan te treffen, een van de beste nacht
zwaluwgebieden van ons land. Ik besloot
’s avonds vanaf de parkeerplaats bij het
Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten
een rondje Herikhuizerveld – in de volksmond
de Posbank – te lopen. Bij de start scheen de
zon nog volop en ik wandelde in westelijke
richting over landgoed Heuven langs de
schaapskooi naar boven, naar de wildobser
vatiepost. Deze kijkt uit over de akkers en
weilanden van de voormalige boerderij
Herikhuizen. Hier is het tijdens het avond
concert van merels, zanglijsters en roodborsten
een komen en gaan van niet erg schuwe reeën,
wilde zwijnen, dam- en edelherten. Daarna zoek
ik de Snippendaalseweg op en klim noordwaarts
verder tot vlakbij de Zijpenberg. Eerst hoor ik
nog een laat purrr-purrr van een kuifmees, dan
spits ik in de nevelig neerdalende schemering
extra mijn oren, omdat zich nu een nacht
zwaluw kan melden. Pas tegen tienen, als het
bijna donker is, hoor ik hem dan langdurig.
Tevreden wandel ik terug naar de bewoonde

wereld. Ineens zie ik over een paardenpaadje
een jonge das op me af komen schommelen.
Ondanks de bijna-duisternis is hij door zijn
panda-achtig zwart-witte vacht onmiskenbaar.
Ik blijf stokstijf staan. Als hij me tot op een
meter of drie is genaderd, zeg ik op vriendelijke
toon: ‘Hé dasje!’, zoals je tegen een aardig kind
of hondje praat. Ik kan niet zeggen dat hij
schrikt, maar hij verlegt wel direct zijn koers,
schuifelt op een paar meter langs me en
verdwijnt in het donker.
Nachtzwaluwexcursies
Ik volgde op 5 mei min of meer de route van de
jaarlijkse nachtzwaluwexcursie van de Vogel
werkgroep Arnhem. Die is altijd eind juni, als de
nachten nog korter en de nachtzwaluwen op
hun talrijkst en actiefst zijn. Ook dan begint de
avond met zwijnen en herten kijken, om tegen
zonsondergang aan te komen bij de hoge
Beekhuizenseweg, langs de noordrand van het
Herikhuizerveld. Vanaf deze openbare weg kun
je tijdens het vallen van de nacht legaal op
zowel gehoor als op zicht naar nachtzwaluwen
speuren. Ik herinner me een snorrende nacht
zwaluw evenwijdig op een dennentak als een
sprookjesachtig donker silhouet tegen een
paarsrode westelijke avondhemel. En ook
vliegende, biddende, naar opzij wegglijdende en
baltsende nachtzwaluwen, die hun vleugels
tegen elkaar kletsen. Af en toe roepen ze, een
nasaal krru-iet-krru-iet.
In de vlucht doet een nachtzwaluw denken aan
een torenvalk of koekoek. Hoewel hij een
grotere indruk maakt, meet de nachtzwaluw
van snavelpunt tot staarteinde slechts 24 tot 28
centimeter, niet veel meer dan een merel, die
ongeveer 25 centimeter lang is. Maar terwijl

een merel met gespreide vleugels niet verder
komt dan zo’n 35 centimeter heeft de nacht
zwaluw een spanwijdte van 52 tot 59 centi
meter.
Net zo min als de scholekster en de klapekster
tot de eksterfamilie behoren, is de nachtzwaluw
een echte zwaluw. Nachtzwaluwen vangen wel
insecten in de vlucht, hebben ook een kleine
snavel met een grote fuikbek en overwinteren
eveneens in Afrika. Maar terwijl een boeren- of
huiszwaluw door het luchtruim wervelt als een
nerveus straaljagertje, doet de nachtzwaluw
eerder denken aan een veel trager, elegant,
maar toch ook verrassend wendbaar zweef
vliegtuig, dat soepel zwenkend uit kan vallen
naar insecten.
Voedsel
Om meer aan de weet te komen over nacht
zwaluwen en hun wonderbaarlijke herstel praat
ik met onderzoeker Henk Sierdsema van Sovon
Vogelonderzoek. In het Jaar van de Nacht
zwaluw in 2007 en de drie jaar daarna nam hij
deel aan een onderzoek aan gezenderde nacht
zwaluwen en naar de voedselbronnen van de
soort. Als ik hem vraag wat zo speciaal is aan
deze vogelsoort, hoeft hij niet na te denken.
‘Het is hartveroverend zoals hij in het half
donker vanuit het niets naar je toe kan komen,
je om de oren vliegt, eerder nieuwsgierig dan
wantrouwend. Hij wil weten wie of wat je bent.
Misschien is hij benieuwd of jij ook op zoek bent
naar grote nachtvlinders. Nou, in mijn geval
was dat zeker zo.’
De onderzoekers telden en determineerden
grote nachtvlinders, het hoofdvoedsel van de
nachtzwaluw en vonden vooral soorten, die het
landelijk goed doen. Een duidelijke aanwijzing
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tekst Rob Wolfs, foto’s Guy Ackermans

Sonoor gesnor in
de schemering

voor verbetering van de voedselsituatie van de
nachtzwaluwen hier. ‘Overigens kunnen jonge
nachtzwaluwen nog niet gelijk grote nacht
vlinders behappen; zij krijgen de eerste dagen
kleinere prooien. De oudervogels jagen dan niet
op 5 tot 15 meter hoogte langs bosranden en
boomgroepen, maar laag boven open hei en
pijpenstrootjevegetatie, waar zich kleinere
insecten, zoals vliegen, muggen en micro
nachtvlinders ophouden.’
Maancyclus
Met hun grote ogen kunnen nachtzwaluwen
onder slechte lichtomstandigheden wel goed
zien, maar toch niet zo voortreffelijk als uilen of
als vleermuizen, die met ultrasone geluiden en
echolocatie als het ware ‘met hun oren’ kijken.
Als het echt pikdonker is kunnen nachtzwaluwen
niet jagen en lijden zij en hun kroost honger.
Twee bijzondere strategieën helpen hen hier
mee om te gaan. De eerste is om bij voedsel
gebrek hun lichaamsthermostaat lager af te
stellen. Hun energieverbruik gaat op een laag
pitje; een soort mini-winterslaapje, torpor
genaamd. Verder zijn er sterke aanwijzingen
dat een deel van de nachtzwaluwen na terug
keer uit Afrika niet lukraak begint te broeden,
maar de eileg en het uitkomen van de jongen
afstemt op de maancyclus, zodat zij bij het
opgroeien zoveel mogelijk profiteren van
maanlicht, waarbij zij ook midden in de nacht
kunnen jagen.
Oorzaken van het herstel
Hoe spectaculair het herstel van de
nachtzwaluw plaatselijk is, blijkt uit het aantal
getelde territoria op de Veluwezoom. In 1982
waren dat er nog maar 12, in 1988 alweer 60 en
in 2011 maar liefst 180. Volgens Sierdsema is er
niet één duidelijke oorzaak aan te wijzen. Het
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gaat eerder om een optelsom van factoren.
We noemen er een aantal. Natuurbeheerders
richten zich minder op uniforme paarse ‘VVVheidevelden’ en meer op structuurrijke heide
met geleidelijke overgangen, solitaire bomen,
boomgroepen en grillige bosranden; het terrein
waar nachtzwaluwen zich thuis voelen.. Ook het
behoud en weer creëren schrale, zandige
plekken kreeg meer aandacht. Dit is essentieel
voor de nachtzwaluw die zijn nest – dat nauwe
lijks een nest mag heten – op de kale bodem
legt. Soms op dennennaalden of (korst)mos en
vaak onder een vliegden met enige dekking
zoals dode takken. Gunstig is daarom ook dat
dankzij een afname van de ‘bemesting’ vanuit
de lucht met stikstof- en zwaveldioxides, het
vergrassen en met boomopslag dichtgroeien
van terreinen afnam.
Wat ook meewerkt: de lentes en zomers waren
de afgelopen decennia in doorsnee minder kil
en winderig. Dit is gunstig voor insecten zoals
nachtvlinders en kevers, en dus voor de
voedselvoorziening van nachtzwaluwen. In
warme zomers kan een paar twee legsels
maken van elk twee eieren, die als het meezit
beide tot een goede einde worden gebracht.
Soms neemt het mannetje het eerste nest met
al grote jongen onder zijn hoede, terwijl het
vrouwtje op het tweede nest broedt. Tenslotte
zijn de omstandigheden in overwinterings
gebieden na de grote droogte in de jaren
zeventig nu weer een stuk gunstiger geworden.
Nachtzwaluwen reageren niet altijd even flexibel
op herstel van vroegere leefgebieden of het
ontstaan van nieuwe. Maar is er één schaap
over de dam, dan volgen er snel meer. De
herkolonisatie van het Herikhuizerveld bijvoor
beeld kwam aarzelend op gang, maar toen
enkele paren de stap met succes hadden
gewaagd, ontstond er tussen 1999 en 2005 een

hele cluster, bijna een kolonie. Zulke clusters
met hoge dichtheden zijn ook bekend van
militaire oefenterreinen als Harskampsche Zand
en de Doornspijkse en Oldebroekse Heide. Dit
zijn landschappelijk geschikte schrale terreinen
met geringe nachtelijke menselijke verstoring.
Wat bovendien van belang is, is dat er niet teveel
grote grazers mogen rondlopen, want dat heeft
een negatief effect op de nachtzwaluwstand.
Houdt de nachtzwaluw stand?
Verheugend en bemoedigend is dit herstel van
de nachtzwaluwen. Maar op 18 januari 2018
berichtte de Vlinderstichting dat tweederde van
de grote nachtvlinders achteruit gaat en dat dit
onder meer komt doordat het op steeds minder
plekken nog echt donker wordt. Op 15 mei
kwam het EIS Kenniscentrum Insecten met een
Natuurbericht dat de in Duitsland alarmerende
achteruitgang van insecten eveneens geldt voor
het Brabantse natuurgebied De Kaaistoep.
KNNV Tilburg constateerde dat de aantallen
nachtvlinders tussen 1997 en 2017 met 54
procent zijn afgenomen. Zou ook dit gebied
teveel onder invloed staan van de ‘denaturi
satie’ van het platteland en is het herstel van
de nachtzwaluwen slechts te danken aan hun
isolement in grote, afgelegen, schrale gebieden.
Houdt dit betrekkelijke isolement stand of
ontkomen wij er niet aan uiteindelijk onze totale
leefomgeving weer natuurinclusiever te maken?
Wilt u deelnemen aan een nachtzwaluw
excursie? Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer
en Geldersch Landschap & Kasteelen organi
seren rond 1 juli veelal een excursie. Die van
Geldersch Landschap & Kasteelen vinden plaats
op 23 juni (Loenermark) en 29 juni (Wekeromse
Zand). Natuurmonumenten organiseert een
excursie op 29 juni (Planken Wambuis).

De Imbosch of Imbos bestaat uit grote bossen rond een vroegere nederzetting en uit aangrenzende heidevelden. In het gebied
grazen Schotse Hooglanders, die ervoor zorgen dat het gebied gevarieerd en open blijft. De heuvelachtige bos- en heide
wandeling van 17 kilometer door dit gebied gaat voor 95 procent over onverharde paden.

Trage Tocht

Imbos

We verlaten het geruis van de
snelweg en wanen ons ver van de
bewoonde wereld. De heidevelden
waren vroeger onder meer in
gebruik om bijen te houden. De
Imbos dankt daar haar naam aan.
Een im is een ander woord voor bij.
We wandelen over de eeuwen
oude Ringallee, ooit de grens van
heerlijkheid Rosendael en nu de
gemeentegrens van gemeente
Rheden. De brede zandweg vormt
voor een deel ook de overgang
van de Veluwezoom naar de
Loenermark.
Aan het eind van de wandeling
passeren we het Hessengat, een
heidevennetje dat ooit als drink
plaats gediend zou hebben voor
de paarden van de zwaar met

handelswaar beladen Hessen
wagens die op weg waren naar
West-Nederland.

Imbos
Rond de achttiende eeuw ont
stond in de directe omgeving van
het jachthuis de kleine neder
zetting Imbosch met het doel de
woeste grond te bebossen. Het
initiatief kwam van de kasteelheer
van Rosendael, Assueer Jan
Torck, die toentertijd eigenaar
was van de heerlijkheid Imbosch.
De ontginning bestond aanvanke
lijk uit enkele akkers en percelen
met grove den. De bosarbeiders
vestigden zich hier. Wat over is
van de nederzetting zijn een
Veluwse keuterboerderij uit 1840,
het jachthuis en een dubbele
bosarbeiderswoning uit 1765.
Vereniging Natuurmonumenten
laat de natuur in de Imbos zoveel
mogelijk haar gang gaan. Er is
kans dat je hier edelherten, wild
zwijnen of reeën tegenkomt.

Schotse Hooglander
In 1982 werden de eerste tien
Schotse Hooglanders uitgezet.
Inmiddels lopen er meer dan 200
roodbruine, langharige runderen

rond. Ze zijn ‘in dienst’ bij
Natuurmonumenten, Staats
bosbeheer en andere natuur
beheerorganisaties om natuur
terreinen open te houden.

Deze tocht van Rob Wolfs met gratis routebeschrijving en gpx-track kan gedownload
worden op www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tocht-imbos/12620/

parkeren
bushalte
drinken

Rheder- en Worth-Rhederheide
Op de Worth- en Rheder Heide
staat slechts hier en daar een
vliegden. Het middengedeelte van
de heide is hoog en vlak, terwijl
het naar de randen toe steeds
heuvelachtiger wordt. Het hoog
ste punt is de Elsberg met daarop
een uitkijkpunt. Het is een bekend
punt voor het waarnemen van
edelhert en ree. In het voorjaar
en zomer zijn er vogels als
roodborsttapuit, veldleeuwerik,
geelgors, boomleeuwerik en
boompieper te horen en te zien.
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Mijmeringen over de

Eiffeltoren
van de hei

tekst Wim Huijser, foto’s Hans Dijkstra/gaw.nl

Een brandtoren die mijmert en
filosofeert. Voor zijn alter ego Dick
Tiemens is het niet vreemd. Als
medeoprichter en bestuurslid van
Stichting Brandtoren Rozendaalse
Veld verkeert hij geregeld in een
gesprek op hoog niveau. Nog
altijd gaat het wel en wee van de
laatste brandtoren op de Veluwe
hem aan het hart en beklimt hij
als torenwachter de 34 meter
hoge toren om te horen hoe de
‘Eiffeltoren van de hei’ de wereld
beschouwt.

Op de Veluwe zijn brandtorens al een jaar of
veertig uit de tijd. Voor branddetectie staan
tegenwoordig heel andere technieken ten
dienste: vliegtuigen en meetapparatuur.
Niemand klimt meer de enig behouden brand
toren in om urenlang uit te kijken over het
Veluwse bos- en heidelandschap. Vanaf
34 meter hoogte (en daar komt de 100 meter
die het Rozendaalse Veld boven NAP ligt nog
bij) is het zicht weliswaar grandioos, maar
bovenin zwiebert het ook een beetje. Een toren
moet nu eenmaal een beetje met de wind
kunnen meebuigen om afbreken te voorkomen.
In zijn brief bij het Jaarverslag van de Stichting
Behoud Brandtoren Rozendaalse Veld laat
Arnhemmer en voormalig leraar, raads- en
statenlid Dick Tiemens daarover graag de toren
zelf aan het woord: ‘In het zuidwesten zie ik
mijn collega van Tennet, de flats op de
Wageningse Berg, pal west de schoorsteen
van de vroegere Enka-fabriek in Ede en in het
verlengde daarvan de zendmast van Lopik.
Verder met de klok meedraaiend zie ik de
kerktorens van Deventer, de witte pluimen
van de papierfabrieken in Eerbeek, de rode

36

NIEUWE VELUWE 2/18

hangbrug van Emmerich en het kerktorentje
van Hoog-Elten. Bij helder weer kijk ik 60 kilo
meter om mij heen en overzie ik dus een kleine
tien procent van Nederland. Vervelen doe ik me
dan ook geen moment.’
Eenzaam werk
De gloriejaren van de brandtoren op het Rozen
daalse Veld dateren van de periode 1949-1979
toen er in de risicovolle maanden brandwachten
in het huisje zaten om uitgerust met verre
kijker, gradenboog en telefoon de omgeving af
te turen, zich af en toe overgevend aan een
hazenslaapje. Het beheer en de organisatie van
de brandtorens op de Veluwe viel in die jaren
onder het Veluwse Bosbrandweer Comité dat
door bosrijke gemeenten was opgericht om bosen heidebranden op de Veluwe te voorkomen en
te bestrijden. Telecommunicatie was daarbij
onontbeerlijk. Om het contact met de brand
weer te onderhouden liep er – toen de brand
toren nog dienst deed – een telefoonlijn naar
Velp/Rozendaal, om aan te haken op de dichtst
bijzijnde ondergrondse telefoonverbinding.
‘Het was eenzaam werk als brandwacht’, weet
Tiemens die overigens zelf nooit brandwacht
was. Hij kent de verhalen uit de mond van
medebestuurslid Tijn van Veen. ‘Je kon daar
rustig zitten studeren en je kreeg er nog geld
voor ook. Als je een rookpluimpje aan de
horizon zag moest je op een tafeltje gaan staan
en je hoofd door een luikje naar buiten steken.
Op het dak stond de gradenboog, waarlangs je
verder moest kijken, om vervolgens per
telefoon de richting door te geven.’
In de zomer werkten ze van 6 uur s’ morgens
tot 10 uur ’s avonds volgens een strak rooster.
Maar er gebeurde vrijwel nooit iets. Er gingen

jaren voorbij zonder dat er een rookpluim werd
waargenomen. De doodsteek voor de brand
toren was de grote (aangestoken) brand op
7 juli 1976, die door de Veluwse brandtorens
werd gemist, omdat er op dat moment niemand
in de torens zat. Een pijnlijke misser. Tiemens:
‘Gevolg was dat men zich vanaf dat moment
begon te realiseren dat brandtorens eigenlijk
weinig zin hadden.’
Sloopvergunning
En zo werden de brandtorens op de Veluwe
gesloopt, op één na: de hoogstgelegen toren op
het Rozendaalse Veld. Toen medio 1989 met
krantenkoppen als ‘Brandtoren moet het veld
ruimen’ ook de sloop van deze toren werd
aangekondigd, kwam Dick Tiemens in het
geweer. ‘Er zijn in Nederland al zo weinig brand
torens en deze is de zoveelste die weg moet’,
schreef zijn 11-jarige dochter Vera aan de
burgemeester. ‘Ik vind dat hij moet blijven
staan.’ In haar brief met tekening vertelt zij dat
ze met haar vader, moeder en broer geregeld
langs de toren fietst en daar vaak stopt. Toen
begon het tij te keren. De sloopvergunning
werd stopgezet. Samen met Tijn van Veen en
Pieter van Veen (destijds burgemeester van
Rozendaal) richtte Tiemens de stichting op.
Daarop besloot het Veluwse Bosbrandweer
Comité de uitgespaarde sloopkosten (2499
gulden) te schenken en met het verkrijgen
van het opstalrecht kon de Stichting Behoud
Brandtoren Rozendaalse Veld van start gaan om
de toren te behouden. Het bleek allemaal niet
zo eenvoudig als gedacht, want de toren staat
op grond van de gemeente Rheden, terwijl het
gebied tot de gemeente Rozendaal behoort.
Eenmaal in het bezit van de toren zag men ook
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worden gezet: tien keer beter dan ooit tevoren.
Alliander financiert nog steeds het verfwerk en
de gemeente Rozendaal legt er jaarlijks wel
geteld nog 90 euro bij. Tiemens: ‘Sindsdien is
de toren vooral een markant uitzicht- en
oriëntatiepunt. Journalist John Jansen van
Galen hield er voor de VPRO ooit een ‘gesprek
op niveau’ over de Geërfden van Velp en
schreef daarover in zijn boek Geboortegrond.
Bezoekers kunnen veilig tot op 6 meter hoogte
komen om van het uitzicht te genieten en door
hardlopers is aan de voet van de toren een
picknickbank geplaatst. Sportieve Evenementen
Peter Oversteegen organiseerde al snel
activiteiten op en om de toren en geregeld
komen er groepjes die onder hun leiding de
toren bezoeken. ‘Dan moet je wel geduld
hebben, want er kunnen maar vier personen
tegelijk in het huisje.’

pas hoe slecht de staat van onderhoud was. In
de jaren van onbruik was de toren er – tot grote
schrik van de kersverse stichting – behoorlijk
op achteruit gegaan. ‘Heel naïef dachten we nog
dat we daar met een staalborstel en een paar
potten groene verf zelf iets aan konden doen’,
herinnert Tiemens zich. Maar toen ook het
houten huisje helemaal verrot bleek, besloten
de bestuursleden – op keurig geschept
briefpapier met logo – allerlei overheden,
bedrijven en instanties aan te schrijven. ‘Tot
onze verbazing vonden we gehoor bij de PGEM
(later NUON en tegenwoordig netwerkbedrijf
Alliander). Swelheim was daar destijds
flamboyant bestuursvoorzitter en die vond het
kennelijk leuk om iets met die toren te doen. Zo
kwam al heel snel de ene na de andere partij in
beeld die wilde meehelpen. Ik sta daar nog
steeds van te kijken.’
Tien keer beter
Special Airservices Teuge schonk 2750 gulden
en ook de Geërfden van Velp deden met 6000
gulden een duit in het zakje. Daarmee toog het
Adviesbureau voor Bouw Techniek uit Velp aan
het rekenen en tekenen. In januari 1991 werd in
opdracht van PGEM de hele toren uit elkaar
geschroefd en in vijf delen naar Nagron Steel in
Rheden gebracht, waar hij werd gerenoveerd.
Peppinck & van Doorn zandstraalde de delen en
stak ze in de verf. Acoma Dakbedekking uit
Duiven vervaardigde met aannemer van Wijnen
een gloednieuw huisje voor de toren, compleet
met luik en een eigentijdse bliksemafleider.
Anderhalf jaar later kon de toren weer in elkaar
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Volgende generatie
Met dertigduizend bezoekers per jaar is de
brandtoren zo’n beetje de grootste toeristische
attractie van de gemeente Rozendaal. ‘En dat is
niet overdreven’, meent Tiemens. ‘De fiets
paden komen daar samen en daardoor zijn er
altijd mensen.’ Zijn eigen liefde voor de toren
kent nauwelijks grenzen, hij overweegt zelfs om
een klapstoeltje bovenin te zetten. Maar inmid
dels zijn de strijders van het eerste uur rond de
zeventig. Dat betekent dat de toren een keer
moet worden overgedragen aan een jongere
generatie. ‘Het doel was “behoud” en dat is in
feite bereikt. Maar het zou mooi zijn als er in de
toekomst iemand is als ik die zich ermee wil
belasten. Er zijn verschillende mogelijkheden.
Maar ook de Geërfden van Velp of Natuur
monumenten zouden hem over kunnen nemen.
Je moet er een beetje liefhebberij in hebben.”
Zelf verleent Tiemens geregeld hand- en
spandiensten en leegt hij regelmatig de door
hem geadopteerde prullenbakken. ‘Voorlopig
ben ik er nog en die toren is voor mij nog
steeds aanleiding om te filosoferen.
Bijvoorbeeld over de zin van het bestaan.’
Op grote hoogte mijmerend komt ‘toren
fluisteraar’ Tiemens tot de conclusie dat het
leven helemaal geen zin heeft. ‘We moeten het
ons gewoon zelf naar de zin maken en zoveel
mogelijk van het leven genieten. En wat de
toren op het Rozendaalse Veld betreft: die valt
niet weg te denken. Ooit bestreed hij brand en
redde het leven van reptielen, muizen en
konijnen. Nu is het een baken, een herken
ningspunt. Mensen spreken er af of rusten er
uit. Kinderen leren onder geleide wat hoogte is.
Kortom: hij speelt een belangrijke rol in het
landschap en maakt het de mensen naar de zin.
Het zíjn moet hem genoeg zijn.’

Hans van den Bos blogt

Vrije natuur

Dood Hooglandrund in Nationaal Park Veluwezoom.

Het zijn verwarrende tijden voor iemand die hunkert naar een meer spontane en vrije natuur. Natuur die haar
eigen gang gaat – niet gemanipuleerd wordt door mensen met starre regels, strikte normen en doeltypencatalogi.
Met instemming zag hij de laatste decennia in het rivierengebied ondiepe plassen en geulen verschijnen, waar
langs al snel wild ooibos ontstond. Er vestigden zich zeearend, bever, otter, zilverreiger en bijna vergeten
riviervissen.
Met groot genoegen constateerde hij dat houtakkers geleidelijk evolueerden tot een aantrekkelijk en divers biotoop
voor ontelbare soorten planten en dieren. En – heel gewaagd – bomen mochten weer oud worden, zelfs sterven
en omvallen! Pardoes groeiden in open plekken eikels en beukennoten spontaan uit tot een nieuwe generatie
bomen.
Als kers op de taart mochten de kuddes grote grazers in de Oostvaardersplassen zich vrij ontwikkelen. Het was hier
niet langer de mens die besliste over het levenslot van hert, rund en paard, maar het was de natuur zelf. Vanaf
nu waren voedselsituatie, weer, genen, concurrentiekracht, ervaring en dom (on)geluk de factoren die de kuddes
reguleerden. Bijna zoals de natuur dat – voor de komst van de mens – al heel lang gewend was. Oké, er zaten aan
dit ecologische experiment wat onhandigheden ingebakken: het terrein was wel erg kaal en klein, ook ontbrak er
een roofdier dat de kuddes in beweging hield. Ondanks deze systeemfoutjes floreerden de kuddes én het gebied.
Van heinde en verre kwamen liefhebbers en deskundigen zich vergapen. Ook het grote publiek vond het prachtig:
de bioscoopfilm Nieuwe Wildernis was een tophit.
Op dit moment, nauwelijks vijf jaar later, ziet de situatie er aanzienlijk minder zonnig uit. Net nu de bewoners van
het rivierengebied gewend zijn aan het ruigere karakter van het landschap trekt Rijkwaterstaat met motorzagen
de rivieren langs. Ruim baan voor het water! De jonge bosjes en struwelen moeten weg: zij verminderen de
veiligheid.
Ook met de rust in veel bossen is het gedaan: planken en palen telen is weer in. Daarom zijn bosbouwers meer
dan voorheen druk met kappen en planten, niet alleen in productiebossen. En helaas, door de subsidie op
houtsnippers en de populariteit van de houtkachel is bijna al het hout verkoopbaar.
Maar de meeste moeite heb ik met de wijze waarop provincie Flevoland de stekker uit het begrazingsexperiment
van de Oostvaardersplassen getrokken heeft. Hebben de door Facebook opgeklopte emoties van het volk werkelijk
meer impact dan de door ecologen aangevoerde feiten, of kwam deze volksopstand de bestuurders eigenlijk wel
goed uit?
Tot slot, een geheim dat ik onder voorwaarden met u deel: de wolf verblijft nu permanent in ons land. Het maakt
mij erg blij. Wilt u het niet aan het volk vertellen?

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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natuurgebied. Waar dat is, maken we niet
bekend. ‘Alle vier de locaties houden we angst
vallig geheim. De soort is zó zeldzaam, dat hij
op de Rode Lijst 1 staat in de categorie Ernstig
bedreigd. Ofwel hij staat op het punt van ver
dwijnen. Verstoring moet te allen tijde worden
voorkomen.’
Overigens is de plant helemaal niet zo gemakke
lijk te verstoren. ‘Vind ’m maar eens’, vertelt
Wouda. ‘Zelfs voor ons is het lastig. De plant
staat onopvallend tussen het gras. Alleen als de
plant bloeit vind je ’m.’

Reddingsoperatie voor

de knollathyrus
tekst en foto’s Ria Dubbeldam

Knollathyrus: het is een extreem zeldzame plant met maar acht
vindplaatsen in heel Nederland. Vier ervan zijn op de Veluwe. Ecoloog
Gert Jan Blankena uit Loenen en amateur-bioloog Harry Wouda uit
Ermelo ontfermen zich over de planten. Hun aandacht gaat speciaal
uit naar één groeiplaats. Daar hebben de knollathyrussen een
afwijkend grasachtig blad. Die komen nergens anders voor.
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Het plan is om naar de groeiplaats van de
smalbladige knollathyrus te bezoeken als de
planten in bloei staan. Doorgaans is dit in de
loop van mei. Wanneer Gert Jan Blankena ter
voorbereiding begin mei een kijkje neemt,
ontdekt hij tot zijn verbazing dat de planten al
bijna uitgebloeid zijn. Wat nu? Zou de ‘gewone’
knollathyrus nog wel bloeien? Harry Wouda
bekijkt snel een andere vindlocatie. Gelukkig,
daar zijn de plantjes later in bloei gekomen.
Weliswaar staat hier niet de smalbladige variant,
maar nog steeds is het héél bijzonder. Want wie
heeft er ooit een knollathyrus gezien? En dus
gaat de tocht op 11 mei naar een bijzonder

Bijna overdreven zorg
Samen struinen we door het natuurgebied op
weg naar de knollathyrussen. ‘Dat ik me zo druk
kan maken om zo’n plantje’, vertelt Blankena
lachend. ‘Waarom doe ik dit! En toch intrigeert
het me. Dat heb ik wel meer met zeldzame
planten. Ik heb er een bijna overdreven zorg
voor.’ De ecoloog deelt deze passie met amateur-
bioloog Wouda.
Al struinend voeren ze de spanning op. Telkens
blijven ze staan. ‘Kijk. Hier op deze plagplek zie
je overal addertong, een kleine varen, opkomen.’
We lopen verder. Overal staan polletjes roze
bloeiende heidekartelblad, een halfparasiet die
van grassen profiteert, en geel bloeiende
stekelbrem. Blankena wijst naar de intens
blauwe bloempjes van liggend vleugeltjesbloem.
‘Mooi hè?’ Het zijn allemaal bijzondere, zeld
zame planten, maar niet zo zeldzaam als knol
lathyrus. We slingeren verder door het zompige
gebied. Een wild zwijn schrikt van ons en
verdwijnt in een bosschage.
Leemkuilen
Eindelijk, daar staan ze: enkele knollathyrussen
met rozige, blauwige bloempjes en soms een
peultje. Ze vallen inderdaad nauwelijks op in het
gras. De planten staan alle op een steile wand.
‘Is dat vaker zo?’, vraagt Wouda aan Blankena.
Ja, eigenlijk wel, maar of dat iets typerends is
voor de soort, durft Blankena niet te zeggen.
Wel typerend is dat de soort alleen op lemige
bodems voorkomt. Daarvan heeft de Veluwe
veel. Het leem werd op de Veluwe afgezet
tijdens de één na laatste ijstijd toen dit deel van
het land verborgen lag onder een dik pak ijs.
Daar waar het leem aan de oppervlakte komt, is
het in het verleden deels afgegraven. Enkele
voormalige leemkuilen zijn nu fraaie, natte
natuurgebiedjes met zeldzame planten.
Blankena pleit ervoor af en toe weer in leem
kuilen te graven. ‘Dan ontstaan er opnieuw open

plekken voor de nieuwvestiging van bijzondere
plantensoorten. Veel leemkuilen veranderen
namelijk geleidelijk aan in bos.’
Balans zoeken
Dat dichtgroeien dreigde ook op de enige vind
plaats van de smalbladige knollathyrus. Wouda:
‘Drie jaar geleden, toen ik de plek samen met
plantenecoloog Eddy Weeda vond, stonden de
planten wat verborgen in de vegetatie, een
lastige plek voor knollathyrus om zich te hand
haven. Gert Jan en ik vroegen de beheerder
van het gebied of we er zorg voor mochten
dragen en begonnen een reddingsoperatie. We
treden op als een soort reeën: snoependerwijs
halen we ’t gras en de boompje eromheen weg.
Het is al snel te donker voor deze plantensoort.’
Blankena: ‘Maar we verwijderen ook niet teveel
vegetatie om te voorkomen dat wilde zwijnen
de planten vernietigen. Varkens maken hun
eigen paadjes. Eén zo’n paadje loopt akelig
dicht langs onze plantjes. Als we te veel
struiken weghalen, kunnen de varkens nog
dichterbij komen.’
Vegetatieve vermeerdering
Wat de plantensoort zo kwetsbaar maakt, leggen
Wouda en Blankena uit, is hun moeizame ver
meerdering. Er kan geen kruisbestuiving meer
plaatsvinden. Daarvoor zijn de afstanden
tussen de vier Veluwse groeiplaatsen te groot.
Blankena: ‘Eerst moet er een insect op de
bloem landen, het stuifmeel meenemen en dat
ook nog zo’n 25 kilometer verderop afleveren.’
Maar kunnen de planten op dezelfde locatie
elkaar dan niet bevruchten? Wouda: ‘Nee, wat
je ziet is één moederplant met enkele vegetatief
vermeerderde planten (klonen) eromheen. Op
de plek waar we nu staan is de moederplant al
minstens dertig jaar oud.’ Blankena: ‘De vege
tatieve vermeerdering gaat langzaam en de
knollen zijn bovendien uitermate kwetsbaar.
Wilde zwijnen vinden ze heerlijk.’
Raadselachtig
Knollathyrus was in Nederland nooit een veel
voorkomende plant, maar nu lijkt het afwachten
tot de laatste sterven. Naast de Veluwse
groeiplaatsen is er één vindplaats bekend bij
Nijmegen en drie in Drenthe. Voorheen kwam
de plant ook voor in Limburg, Twente, NoordBrabant, Achterhoek en het IJsseldal. Wouda
pakt het standaardwerk Nederlandse Oecolo
gische Flora uit 1987 van Eddy Weeda erbij
‘Voorkomen beperkt tot West- en Midden-

Links: knollathyrus, de gewone variant. Rechts:
heidekartelblad, een zeer zeldzame halfparasitaire
plant. In het midden van de foto een bruine kikker

Ecoloog Gert Jan Blankena uit Loenen en amateurbioloog Harry Wouda.

Europa tot Midden-Scandinavië. Alhoewel
Nederland centraal ligt in het verspreidings
gebied, is hij hier nooit algemeen geweest.
Bovendien vertoont hij een zeer sterke
achteruitgang.’ De achteruitgang is raadsel
achtig. Vermoedelijk heeft het te maken met
inspoeling of inwaaiing van meststoffen, schrijft
Weeda. De soort verdraagt geen bemesting.
Sinds de uitgave van de Nederlandse Oecologi
sche Flora is de soort verder achteruit gehold.
Weeda, Wouda en Blankena houden elkaar op
de hoogte over de vindplaatsen en stand van de
knollathyrussen. Zo weet Weeda te melden dat
op een van de vindplekken de knollathyrus
enkele tientallen jaren geleden met houtschors
uit Midden-Europa is aangevoerd. Wie weet is
dit een oplossing: herintroductie.
Amateur-bioloog Harry Wouda brengt een
boek uit over natuurgebied Leemputten
bij Staverden, in de volgende editie een
bespreking in de boekenrubriek.
Gert Jan Blankena heeft zijn mooiste verhalen
die hij eerder in De Stentor publiceerde,
gebundeld in Veluwe buitengewoon, € 19,50,
bestellen via http://veluwebuitengewoon.nl
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tekst en foto’s Bert Maes en Peter Veen

Honderd jaar geleden kocht familie Van Beuningen, een Rotterdamse
familie van ‘havenbaronnen’, het Elspeterbos. Een mooie aanleiding voor
een monografie over de opmerkelijke geschiedenis en de natuur van dit
oeroude bos. De auteurs ‘herontdekten’ malenboeken met historische
informatie vanaf 1595 en voerden een gedetailleerde veldinventarisatie uit
in de oude boskernen en houtwallen. Het leverde een schat van kennis op
over het bosgebruik door eeuwen heen. Bert Maes en Peter Veen laten zien
hoe sporen daarvan nog steeds zichtbaar zijn.

Sporen in het oeroude Elspeterbos
Beukenboombos.

Links: Overzicht van de ligging van
de beuken- en eikenbosdelen van het
Elspeterbos.
Rechts: Overzicht van de beukenbossen
en de geplotte zomer- en wintereiken.
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Het Elspeterbos is met circa 500 hectare de
grootste aaneengesloten oude boskern op de
Veluwe met oorspronkelijk inheemse bomen en
struiken. Je kunt er meer dan een dag in puur
oud bos rond lopen. Waar kan dat nog in ons
land! Een oude boskern houdt in dat het al
eeuwenlang bos is. Bomen en struiken hebben
zich er spontaan na de laatste ijstijd gevestigd.
Natuurlijk is het mogelijk dat in het verleden
ook bomen zijn aangeplant, maar dat gebeurde
dan wel met zaad van inheemse populaties.
Het bos is daarmee een waardevol nationaal
biologisch erfgoed dat ook internationaal van
belang is. Niet voor niets is het Elspeterbos op
de internationale lijst van genenmateriaal voor
de beuk geplaatst. Het is een levende geneti
sche bron, want beukenzaden blijven hooguit
drie jaar vitaal en kunnen daarom niet in het
internationale genencentrum op Spitsbergen
in het ijs bewaard worden voor de toekomst.
De beukenzaden uit het Elspeterbos kunnen
worden benut voor de opkweek van plantgoed
voor natuurbossen en -reservaten.
Hakhoutbeuken
In het Elspeterbos springen de beuken met hun
kronkelige stammen en grillige en verbrede
stamvoeten in het oog: een dansend bos wordt

dit wel genoemd. De grotere bomen zijn zo’n
honderd tot driehonderd jaar oud en hebben
een geschiedenis als hakhoutbomen. Ze werden
om de 7 à 12 jaar tot net boven de stambasis
van de stoof gekapt. De stobben werden daarbij
zorgvuldig gespaard voor de latere uitloop. Het
hout werd gebruikt als brandhout en geriefhout
(hout voor gebruik in en rondom het huis), en
voor gereedschappen. De schors ging naar
leerlooierijen.
Beukenhakhout is een weinig bekend verschijn
sel. Onderzoekers gingen er in het verleden
zelfs vanuit dat hakhout bij beuken niet voor
zou komen. Inmiddels zijn, ook buiten de
Veluwe, meerdere voorbeelden van beukenhak
hout aangetroffen. Het Elspeterbos is een fraai
voorbeeld.
Hier en daar herinneren meerstammige beuken
aan de oude hakhoutstoven. De meeste beuken
werden echter omgevormd tot spaartelgen.
Eén van de stammen van de boomstoof werd
gespaard en opgeleid tot een opgaande boom.
Zo ontstond er een bos met bomen, die soms
tot meer dan 30 meter hoog reiken. Door hun
ouderdom vallen ze echter ten prooi aan allerlei
houtzwammen, zodat ze langzamerhand wel
zeldzamer worden.

Grillige stammen en meerstammigheid verraden het
hakhoutverleden van de beuken.

Ook eiken
In het Elspeterbos staan ook heel wat eiken in
het beukenbos: zomer-, winter en hybrideeiken. We hebben er meer dan tweehonderd
aangetroffen. Rond 1950 waren het er ongeveer
twee keer zoveel. Door kap en lichtgebrek zijn
ze langzamerhand verdwenen. In tegenstelling
tot beuken behoren eiken tot de lichtminnende
boomsoorten.
De eiken in de beukenopstanden hebben ook
een hakhoutverleden. In de loop van de acht
tiende eeuw ontstond er een grotere belang
stelling voor eikenhakhout. Dit kwam door de
hoge prijzen voor eikenschors (eek) als looistof
voor de leerindustrie. In het verleden bestond
het hakhoutbos dus uit beuk, zomereik en
wintereik. Overigens zullen ook andere kleinere
bomen, zoals sporkehout en wilde lijsterbes,
in het hakhout hebben gegroeid.
Het eikenhakhout is in de loop van de negen
tiende eeuw omgevormd tot spaartelgen.
De bomen hebben vrijwel allemaal een onregel
matige, soms meerstammige vorm en een
verdikte voet. Als er een boom omvalt, komen
de resten van de hakhoutstoof boven de grond:
een zichtbare herinnering aan het hakhout
verleden.
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Eikenspaartelgenbossen
Behalve gemengde beuken-eikenbossen waren
er na 1750 ook steeds meer aparte percelen
met uitsluitend eikenhakhout. Die werden vanaf
1945 met een omvormingssubsidie omgevormd
naar eikenspaartelgenbossen. Hakhout bracht
niets meer op, er zat geen toekomst meer in.
Het zijn mooie opgaande bossen geworden met
een ondergroei van onder andere bosbessen en
adelaarsvarens. Een klein aantal bosjes is nog
rond 1990 gehakt. Ze functioneren als blad
akkers –blad- en takvoer voor reeën en edel
herten – en rustplekken voor het wild. De eiken
spaartelgenbossen zijn vrij eenvormig, maar
verspreid komt er sporkehout, hulst, ruwe berk,
wilde lijsterbes en wilde kamperfoelie in voor.
Een oud middenbos
Het Elspeterbos was overigens geen puur hak
houtbos. Het bestond uit een mix van hakhout
bomen en zogenoemde overstaanders – beukenen eikenbomen die gespaard zijn bij de houtkap
om ook bouwhout en plankenhout beschikbaar
te hebben en kwaliteitshout voor de verkoop.
Ook bleven er zo zaadbronnen voor de natuur
lijke verjonging. In de achttiende eeuw werden
gemiddeld vijftig zware eiken- en beukenbomen
gekapt en verdeeld over de eigenaren (maal
mannen). Dit historische bostype met zowel
hakhout als opgaande bomen noemen we
middenbos. Het bestaan van een middenbos is
hier een bijzondere ontdekking! Zeker in tijden
dat bomen schaars waren, was dit een aantrek
kelijke vorm van bosbeheer, waarmee de maal
mannen zich verzekerden van een continue
jaarlijkse opbrengst, voor eigen gebruik en
verkoop.
We weten niet precies wanneer het middenbos
beheer algemeen werd. Na de hervestiging van
boeren na de Grote Volksverhuizing rond 800
of daarvoor al zullen bossen in beheer zijn
genomen voor houtwinning en bosbegrazing.
Opvallend is wel dat er in het bos meerdere
grafheuvels en grafvelden liggen uit de bronsen ijzertijd. Er moet een lange periode geweest
zijn in de latere prehistorie, waarin delen van
het bos een meer open karakter had.

Boven: Eiken in het beukenbos. Midden: Eikenspaartelgenbos.
Onder: Eikenhakhout, voor het laatst gehakt omstreeks 1990.
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Wallen en veedriften
Het Elspeterbos is een prachtig cultuurhistorisch
document door het nog zichtbare historische
bosbeheer, de grafheuvels en grafvelden. In het
bos liggen ook veel boswallen waarmee vee en
wild tegen werd gehouden om vraatschade te

voorkomen. Het bos was kostbaar en
van levensbelang voor de bevolking.
De waarschijnlijk uit de middeleeuwen
stammende dubbele wal met greppel, die
de traa genoemd werd, liep rondom het
gehele Elspeterbos. De traa had een
functie als toegangspad naar het bos, als
brandgang, als veedrift naar de heide en
als stapelplaats voor de opslag van gekapt
hout.
We zien dergelijke wallen ook bij andere
bossen op de Veluwe. Ze werden beplant
met eiken- en beukenhakhout. Aan de
dorpskant waar het bos aan de akkers
grenst, kunnen ook heggen hebben gestaan
van meidoorns en andere struiksoorten
met doorn en stekels. Mogelijk dat enkele
oude meidoorns die nog op de wallen staan,
een relict van zo’n haag zijn.
Naast de wallen van de traa, zijn er binnen
het bos nog diverse boswallen die bosdelen
scheiden en ook beschermden tegen vraat
door vee of wild. Van één van de wallen bij
de Gortelseweg is bekend dat die in 1697 is
aangelegd. De wal staat bekend als vreewal
(vree = heining), een naam die verwijst
naar de bescherming van het aangrenzen
de bosdeel tegen vraat van vee.
Malenbos
Het Elspeterbos is een zogenaamd malen
bos, een gemeenschapsbos, vermoedelijk
al in de twaalfde eeuw. De maalmannen
hadden op enig moment in de geschiedenis
rechten verworven op het bos. In de
boeken van de goederen van de graaf van
Gelre is vastgelegd dat er van oorsprong
zeven hoeven in Elspeet rechten hadden
op het bos. De boeren op de hoeven
richtten rond 1100 een maalschap op dat
verantwoordelijk was voor het beheer van
het Elspeterbos. Bijzonder is dat de kerk
en de pastoor ook rechten verkregen. In
totaal waren er dus negen malen, die
jaarlijks meededen in de houtdelingen
ofwel verdelingen van het hout. De pastoor
en later de predikant bleken voor zo’n 20
procent van hun inkomen afhankelijk te
zijn van de verkoop van dit hout.
Voor het dorp was het een belangrijke
inkomstenbron en het leverde belangrijke
producten: brandhout, geriefhout, veevoer,
bladstrooisel voor de stalbodem en als
mest, bosbessen en vooral wild. Het bos

en de bomen werden eeuwenlang gebruikt en
beheert, waardoor we het nu als een waardevol
cultuurhistorisch erfgoed beschouwen. De
malenboeken van Elspeet beginnen in 1595 en
lopen door tot 1884, toen de gezamenlijke
maalmannen van het maalschap Elspeterbosch
het bos omzetten in een naamloze
vennootschap, waarbij de malen een aandeel
kregen in het bos. De betekenis als dorpsbos
was in feite voorbij. In 1917 deden ze het bos in
de openbare verkoop, omdat waarde van het
bos voor het dorp niet meer in verhouding
stond met de inspanningen. De familie Van
Beuningen, een Rotterdamse familie van
‘havenbaronnen’, werd de nieuwe eigenaren.
Eerder had de koninklijke familie al
belangstelling getoond, maar vooral de aandeel
houders hadden geen vertrouwen in een goede
afloop. Het bos zou dan hermetisch worden
afgesloten voor de jacht, waardoor de oude
plaatselijke gebruiken van brandhout verzame
len en bosbessen plukken onmogelijk zouden
worden. De familie Van Beuningen bood boven
dien een hoger bedrag.
Beheer en behoud van malenbossen
De toekomst van het Elspeterbos en andere
oude Veluwse bossen is niet gemakkelijk. Het
aantal eiken neemt af door kap en lichtconcur
rentie. Ook spontane uitzaai van naaldbomen
als Douglasspar en Japanse lariks is vaak niet
gunstig voor eiken en andere lichtvragende
boom- en struiksoorten. Het kappen en verwij
deren van dood hout verarmt op sommige
plaatsen de soortenrijkdom (biodiversiteit mag
ook). biodiversiteit?. Ook voor de kruidlaag is
het huidige bosmilieu niet gunstig. Typische
bosplanten zoals dalkruid, fraai hertshooi,
gewone eikvaren en witte klaverzuring vinden
alleen langs de bosranden en bospaden nog
mogelijkheden om te overleven (zie Nieuwe
Veluwe 4, 2017). De bodemkwaliteit is niet
optimaal. Bladeren van beuken verteren
langzaam en daarbij komt nog de depositie van
meststoffen, met name stikstof, vanuit de
landbouw die de vitaliteit van bomen aantast.
Ook wildschade, vooral van de wilde zwijnen en
reeën, is een probleem. Ondertussen heeft het
terughoudende beheer van de eigenaar wel
geleid tot één van de best bewaarde en groot
ste oude beuken-eikenbossen in ons land.
Meer aandacht voor de oude boskernen, meer
dood hout in het bos, het terugdringen van de
zwijnenpopulatie en het vrijstellen van de eiken

Bewoner van het Elspeterbos: vliegend hert.
foto Henk Sierdsema/Stichting Saxifraga

zijn de aanbevelingen voor het prachtige bos,
waar de bomen nog dansen. De Veluwe met
inbegrip van het Elspeterbos werden door de
overheid aangewezen als een Natura 2000-
gebied. Curieus genoeg en ten onrechte vallen
karakteristieke boomsoorten van Nederlands
bos niet onder de beheerdoelstellingen van
Natura 2000. Aan de terreinbeheerders, de
nazaten van George van Beuningen, rust de
taak om de erfenis uit het verleden zo te
beheren dat het veelzijdige bos duurzaam in
stand blijft. De bereidheid daarvoor is zeker
aanwezig. Met onze aanbevelingen hopen we
handvatten voor een beter beheer te hebben
aangedragen.
Het boek Het Elspeterbos: Verleden, heden en
toekomst van een historisch malenbos, ISBN
9789082706901, € 21,95 (excl. verzendkosten)
van de ecologen en cultuurhistorici Peter Veen,
Bert Maes en Emma van den Dool is te bestellen
bij Peter Veen, veeneco@gmail.com.
Wilt u het Elspeterbos bezoeken? Rob Wolfs
heeft een Trage Tocht uitgezet die onder andere
door dit bijzondere bos voert. Zoek op
www.wandelzoekpagina.nl Trage Tocht Elspeet 2.
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Passie Wandelstoksnijder

tekst en foto Annelies Barendrecht
Gewoon een rondje lopen door het bos is er niet bij voor
Barnevelder Rogier Vogelzang. Al twintig jaar speurt hij
op de Veluwe naar takken, wortels en stronken waar hij
wandelstokken of pelgrimsstaven van kan maken. Dat doet
hij inmiddels professioneel een dag per week, in opdracht.
Het is maatwerk, geen stok is hetzelfde. ‘Een wandelstok is
een maatje, hij moet passen bij de gebruiker.’
Voor we het Wekeromse Zand opgaan, laat Vogelzang een selectie
van zijn stokken zien. Verschillend in kleur, houtsoort, glans en
afmeting. In één stok staat psalm 119 ingebrand; hij heeft er een
jaar aan gewerkt. Zijn eigen stok is eenvoudig: stoer, van eiken
hout. Simpel, zoals hij zelf ook is, legt hij uit. Hij vond het hout,
oorspronkelijk een flinke boomwortel, op een stapel snoeihout. In
de tijd dat hij nog boomchirurg was en veel in aanraking kwam met
bomen in alle soorten en maten én met afvalhout. Nog steeds
vormt afvalhout van hem bekende hoveniers de voornaamste basis
voor zijn stokken.
Als kind, opgegroeid in Twente, was hij al gefascineerd door bomen
en natuur. Niet verwonderlijk dat hij de opleiding tot boomchirurg
volgde. Hij leerde alles over boomsoorten en hun individuele
kenmerken. ‘De es en de sleedoorn bijvoorbeeld zijn de Ferrari‘s
onder de houtsoorten. Een stok uit dat hout gaat generaties mee.
Wilgen en populieren daarentegen zijn onbruikbaar, het hout is veel
te zacht.’
Jongeren interesseren
Zijn lichaam protesteerde tegen het fysiek zware werk van
boomchirurg en dus moest hij wat anders gaan doen. Hij werd
onderwijzer. Vier dagen per week geeft hij les aan de hoogste
klassen van een basisschool in Barneveld. Als het maar even kan
probeert hij zijn leerlingen te interesseren voor de schoonheid van
de natuur. ‘Er zijn zoveel kinderen die nooit in het bos komen, die
veel te weinig buiten spelen. Zij zullen de natuur moeten bescher
men, maar dat kan alleen als ze er een band mee hebben. Vandaar
ook dat ik regelmatig workshops wandelstok snijden voor kinderen
geef. Bijvoorbeeld in Museum Nairac in Barneveld. Ik lever het hout
en vertel dan dat elk stuk hout een verhaal heeft. Het is gevormd
door wat het heeft meegemaakt tijdens zijn leven.’
Hij wijst op zijn eigen stok. ‘Je kunt zien dat de boom zijn koers
heeft moeten verleggen om verder te groeien. Het staat symbool
voor het leven. De stok is gevormd door alles wat hij tegen is
gekomen.’ Zijn wandelstok zal hem overleven, stelt hij vast. Wat
overigens niet geldt voor alle stokken. ‘Het is maar net wat voor
hout je gebruikt. Eiken- en beukenhout is onverwoestbaar, maar
ook zwaar. (Met een blik op de interviewster). ‘Voor jou zou een
stok uit dat hout veel te zwaar zijn. Beter is een lichtere houtsoort,
zoals berkenhout.’

in een kluwen wortels en stronken. Kinderen hebben er een hut van
gemaakt. ‘Te ver heen’, oordeelt hij. ‘Het hout moet in goede staat
zijn om er een stok of staf van te kunnen maken, daarom maak ik
voor 80 procent gebruik van snoeihout. Dat is vaak nog levend
hout van goede kwaliteit. Eerst laat ik het hout een jaar drogen,
vochtig hout kan kromtrekken of scheuren. Pas na een half jaar is
hout droog genoeg om de bast te verwijderen. Daarna droogt hij
sneller.’ Na een jaar wordt de stok geleidelijk bewerkt tot stok of
staf. Schaven, snijden en als laatste een afdekkende was- of
laksoort. Vaak bijenwas voor een natuurlijke glans.
Specifieke wensen
Elke opdrachtgever heeft zijn wensen. Amerikanen houden in het
algemeen van versierde stokken, Nederlanders geven vaak de
voorkeur aan een minder bewerkt exemplaar. Lengte, gewicht,
de omvang van de hand, het speelt allemaal mee in een op maat
gemaakte stok. De vraag naar wandelstokken en pelgrimsstaven
neemt toe, ervaart Vogelzang. Zozeer dat hij een dag minder les
is gaan geven om op woensdag te kunnen werken voor zijn bedrijf
Crea Natura. Thuis liggen honderd potentiële stokken in verschil
lende stadia van het droogproces om bewerkt te worden. ‘Het
maken van een wandelstok is tijdrovend. Voor mij is het een soort
meditatie, ik kan me er helemaal in verliezen.’

‘Met een stok voel ik me
een soort reiziger’
Bewuster wandelen
Wandelen met een stok vertraagt, zegt Vogelzang in antwoord op
de vraag waarom iemand met een stok zou willen lopen. ‘Het doet
iets met je. Ik krijg er een vakantiegevoel van, voel me een soort
reiziger. Je loopt bewuster, langzamer; het geeft cadans. Mensen
die met een stok lopen, willen vaak struinen, kuieren. Op hun
gemakje genieten van de natuur. Denk maar aan pelgrims. Die
willen het leven stilzetten. Lopen met je eigen stok in de natuur is
een ervaring.’
Er schuilt iets van een filosoof in hem, stelt hij vast. Het liefst zou
hij met kleine groepjes mensen willen gaan wandelen. Natuurlijk
met stok of staf. En dan onderwijl diepzinnige gesprekken voeren.
‘Vertragen, luisteren, naar de natuur en elkaar. Samen iets beleven
wat je in het jachtige, alledaagse leven niet zo gauw ervaart.’

Een jaar drogen
Eenmaal aan de wandel op het Wekeromse Zand wijst Vogelzang op
de grillige vormen van de wortels van grove dennen, de voor
naamste boomsoort in het glooiende landschap van zandduinen.
Sommige wortels liggen bloot, wel een meter boven de grond.
‘Erosie heeft het zand weggespoeld, de wind doet de rest. Ik heb
een enorm ontzag voor de wind.’ Vogelzang port wat met zijn stok
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Sprengkop van de Zyp.

noorden van de grote vijver, een spaarbekken
oftewel molenwijer, zijn de aanzetten te zien
van de grote rechthoekige vijvers die er nu nog
steeds zijn. Spiegelvijvers worden ze genoemd.
Op de kaart van De Man uit circa 1810 zijn ze
klaar. In het begin van de negentiende eeuw
raakte die formele rechthoekige aanleg van
parken en tuinen, zoals die op de kaart van
Leenen te zien is, uit de mode. In het nieuwe
parkconcept werden vloeiende lijnen geïntro
duceerd.

De Zyp
tekst en foto’s Gerrit Breman

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. Aangekomen op
de zuidelijke Veluwe fietst hij
omhoog langs het beekje de Zyp
in het dal Zypendaal.

Bij Arnhem heb ik om eerlijk te zijn opnieuw
gesmokkeld. Zypendaal ligt eigenlijk te ver van
de waterige rand van de Veluwe om erlangs te
fietsen zonder van het oorspronkelijke plan af
te wijken. Het was mijn bedoeling om over de
Sint Jansbeek te schrijven, die zo mooi nieuw
door de binnenstad van Arnhem loopt en in de
Rijn uit komt. Maar over die beek stond vorig
jaar nog een mooi artikel van Hans van den Bos
in de zomereditie van Nieuwe Veluwe. De Zyp
dan maar. En dat ‘dan maar’ betekent niet dat
het een tweede keus is. Integendeel: zonder
bovenloop (de Zyp) is er geen benedenloop
(Sint Jansbeek). Voor die bovenloop heb ik een
speciaal fietstochtje gemaakt.
Viswater en wijers
De bronnen van de Zyp liggen op een prachtige
plaats: een smal dal dat op drie plaatsen is
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ingesloten door zandige hellingen van de stuw
wal. Alleen naar het zuiden zou je vrij uitzicht
kunnen hebben. Dat was tenminste zo in de
zeventiende eeuw toen het dal in de aandacht
kwam van de Arnhemse elite. In de achttiende
eeuw kwam het dal – en de omringende gron
den – in het bezit van Hendrik Willem Brantsen,
stadssecretaris van Arnhem. De vijvers ten
noorden van het huis waren visvijvers en het
stromende water werd gebruikt om water
molens aan te drijven. Kort na de aankoop van
het landgoed met de buitenplaats liet Brantsen
een kaart van zijn aanwinst maken. Hij nam
daarvoor landmeter Willem Leenen in de arm.
In 1753 was de kaart klaar. Leenen werkte ook
voor de stad Arnhem. Daarvan zal hij hem
gekend hebben. Behalve de twee visvijvers ten
noorden van het huis staat op die kaart ook de
loop van de beek naar het zuiden. Juist ten

Park op de schop
Midden negentiende eeuw was Zypendaal nog
steeds in het bezit van de familie Brantsen.
Willem Gerard baron Brantsen (1831-1899) had
hart voor het gebied dat al zo lang in het bezit
van zijn familie was. Ten noorden van de Zyp,
bij de Schaarsbergen op de hoge droge stuw
wal, liet hij grote stukken grond ontginnen.
Daar ontstond het dorpje Schaarsbergen. Ook
de omgeving van het huis, waar hij geboren
was en ook zou sterven, liet hij opnieuw aan
pakken. Hij zocht voor het ontwerp niemand
minder aan dan de bekende landschapsarchitect
Petzold. Het is niet uitgesloten dat hij het
inhuren van zo’n beroemdheid ook wat aan zijn
stand verplicht was. Zijn benedenbuurman,
baron van Heeckeren op Sonsbeek, had als
landschapsarchitect een telg uit de Zocher
familie in de arm genomen.
Carl Eduard Petzold (1815-1891) was in Duits
land bekend door de aanleg van een heel bij
zonder landschapspark in Engelse landschaps
stijl: het Pücklerpark bij Bad Muskau. Dat park
strekt zich uit over de Neisse, de grensrivier
tussen Polen en Duitsland. Petzold kreeg voor
zijn ideeën over parkaanleg veel ruimte van zijn
opdrachtgever. Hij nam de rivier op in het park
door kleine zijstrangen te laten graven en
eilandjes te laten ontstaan. Polen en Duitsland
zijn op die plaats op een heel natuurlijke wijze

met elkaar verbonden. Het park kwam later in
bezit van prins Frederik van Oranje, de tweede
zoon van koning Willem I. Die was zo enthou
siast over Petzolds ideeën dat hij hem ook in
Nederland aan het werk zette. Die connectie
met het koningshuis wist Petzold goed te
benutten. Hij noemde zich Königlich prinzlich
Niederländische Park- und Gartendirektor in
Muskau. Petzold reisde veel door Europa om
parken en tuinen te bestuderen.
Alles klopt
Met de blik van de architect neemt hij ook het
Nederlandse landschap waar met de beboste
‘heuvelruggen’ en de prachtige uitzichten van
de Zuid-Veluwe. Dit deel van de Veluwe kan in

zijn ogen de vergelijking met Engeland met
gemak doorstaan. Hij komt ook op Zypendaal
en roemt de aandacht die Brantsen voor het
landgoed heeft.
Vanuit Zuypendaal had je een fantastisch
uitzicht:
‘Von diesen nenne ich namentlich Zypendaal bei
Arnheim, von diesen Hohen man das ganze
Rheinthal bis Nymwegen ubersieht …’ Dat hij
vanaf Zypendaal uit kon kijken tot aan Nijmegen
is nu moeilijk voor te stellen, maar in zijn tijd
was het landschap nog woest en leeg. Voor een
landschapsarchitect viel er veel te doen en was
er veel eer te behalen.
Water was voor Petzold bij zijn tuinontwerpen
een belangrijk ontwerpelement. Wat hem boeide
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Boeken
02 | OTELAAR, BARNEVELD

03 | VOORTHUIZEN

04 | KOOTWIJKERZAND

05 | DEN TREEK-HENSCHOTEN

06 | STROE

07 | RENKUMS BEEKDAL

08 | MOSSEL

09 | BOESCHOTEN

10 | STOUTENBURG

11 | ERMELOSE HEI

12 | LANDGOED APPEL

13 | LANDGOED OLDENALLER

14 | HET LEESTEN

15 | POLDER ARKEMHEEN

OP PAD MET JOLANDA | OVER DE VELUWE & DOOR DE VALLEI

01 | WEKEROMSE ZAND

OP PAD MET JOLANDA
OVER DE VELUWE & DOOR DE VALLEI

Wandel in de voetsporen van de Romeinse soldaten die tweeduizend jaar geleden
gelegerd waren op de Veluwe en ontdek wat ze aten; ervaar wat vogelaars zien in
de Arkemheense polder en ondervind waarom bergwandelaars graag trainen op het
Wekeromse Zand.
Ga Op pad met Jolanda door het prachtige en diverse gebied van Veluwe en Vallei:
vijftien originele wandelingen uit de gelijknamige rubriek in de Barneveldse Krant
gebundeld in een handzame gids, mét interviews, tips en interessante natuurweetjes.
De routes variëren van 2 tot 16 kilometer en zijn uitgezet
door gepassioneerd natuurliefhebber en buitensporter
Jolanda Denekamp. www.denekamptaalentrails.nl
ISBN: 978-90-828525-0-9

Jac. P. Thijsse –
Natuurbeschermer en
schrijver
Dik van der Meulen, KNNV
Uitgeverij, ISBN 9789050116565,
€ 12,95

was het spiegeleffect daarvan. Hij modelleerde
daarom de al bestaande vijver in sierlijke
rondingen om het huis. In zijn ideeën over de
tuin- en landschapsarchitectuur, komt Petzold
steeds weer terug op zijn pièce de résistance,
het park bij Bad Muskau. Het gaat natuurlijk
veel te ver om Zypendaal daarmee te verge
lijken. De schaal van het huis aan de Zyp is wel
even wat anders dan het imposante kasteel aan
de Neisse. Dat wist Petzold natuurlijk ook wel.
Bij het Pücklerpark stond alles in de schaduw.
Petzold schrijft over Gartenkunst ofwel hoe je in
zijn parken moet wandelen: langzaam, met
mooie kleren aan, langs de paden die zo zijn
aangelegd dat ze via de fraaiste zichtlijnen langs
indrukwekkende uitzichtpunten meanderen.
Alles klopt en ligt precies op zijn natuurlijke
plaats. Op het juiste moment trekt een prach
tige boomgroep de aandacht, een struik dekt
een schuurtje af, een grasveld met bloemen
schept kleur en ruimte. Alles lijkt natuurlijk,
maar vrijwel niets is het. De natuurlijke water
tjes worden zorgvuldig gecultiveerd, wegen
lopen in lome bochten die, wonderlijk genoeg,
op het juiste moment uitnodigen om even te
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‘Omgeven door schilderachtige
boomgroepen is het huis op zijn best’
rusten. Voor natuurlijk evenwicht moet je wat
doen.
Even een paar zinnen van Petzold om tijdens
een langzame wandeling op te kauwen – en
hardop te lezen. Even onthaasten.
‘Der Gartenkünstler hat sich zu bestreben,
dass die Schönheiten, welche uns die Natur in
so reichen Maasse zur Enthüllung und zur
Benutzung darbietet, auch sichtbar und
geniessbar werden, er muss den Besuchenden
mittels der Wege, zu den angenehmsten
Stellen, an die lieblichsten Orte führen, und
seine Aufmerksamkeit auf solche Gegenstände
lenken, die wegen ihrer Mannigfaltigkeit, ihrer

Neuheit, wegen ihres Kontrastes oder Ihrer
Harmonie das Gemüth am meisten fesseln und
ihm Genuss verschaffen.
Aan Huis Zypendaal geeft hij in zijn boek Die
Landschafts-Gärtnerei aparte aandacht.
Samengevat zegt Petzold erover: ‘Als een huis
niet echt groot en imposant is, heeft het niet
veel zin om het van een grote afstand te laten
zien. Dat geldt ook voor Zypendaal. Dan kan
het huis het best getoond worden als je er
dichtbij bent, na een bocht in de weg. Omgeven
door schilderachtige boomgroepen is het huis
op zijn best.’

In zijn tijd was Jac. P. Thijsse
(1865-1945) razend populair en
verwierf hij grote bekendheid met
zijn Verkade-Albums, waarvoor
mensen plaatjes spaarden en in
de albums konden plakken. Maar
hij was ook medeoprichter van
Natuurmonumenten en mede
auteur van de Geïllustreerde flora
van Nederland. Zonder Jac. P.
Thijsse was Nederland een ander
land geweest. Een land met min
der natuur en, nog erger, minder
liefde voor het onbedorven land
schap. Het Naardermeer en ande
re beroemde natuurgebieden,
houtwallen, vogelvriendelijke
weilanden, kronkelende beken en
zelfs het Amsterdamse Bos danken
we aan Thijsse. Hij was de grond
legger van de natuurbescherming
in de Lage Landen.
Dik van der Meulen schreef een
indringend portret van een
minzame maar onverzettelijke
natuurpropagandist, natuur
kenner zonder weerga én bege
nadigd schrijver. Het boekje Jac.
P. Thijsse – Natuurbeschermer en
schrijver maakt deel uit van de
Heimans en Thijsse Reeks over
belangrijke personen en gebeur
tenissen uit de geschiedenis van
de Nederlandse natuurbescher
ming.

Natuurbescherming als
hartstocht
Frank Saris, uitgeverij ISVW,
ISBN 9789492538222, € 39,95
Na het mooie, bescheiden boekje
over Jac. P. Thijsse is er nu ook een
kloek boek over een andere natio
naal bekende en invloedrijke
natuurbeschermer: Victor Westhoff
(1916-2001). De jonge Westhoff
raadpleegde geregeld de ervaren
Thijsse over allerlei zaken. Maar
terwijl Thijsse meer een man was
van de praktijk, ontplooide Westhoff
zich als wetenschapper, denker en
dichter. Als geen ander bracht deze
bioloog na de oorlog een doorbraak
teweeg in het denken over natuur
bescherming en natuurbeheer. Hij
was pionier en koploper in uiteen
lopende vakgebieden als planten
sociologie, vegetatiekunde en natuur
behoud en schreef invloedrijke
boeken over planten in het Neder
landse landschap. Als autoriteit op
het terrein van de natuurbescher
ming zijn zijn denkbeelden over het
ingrijpen van de mens in zijn
omgeving nog steeds van groot
belang. Het voortbestaan van onze
natuur ging Westhoff na aan het hart,
niet alleen omdat zij een eigen recht
op leven heeft maar ook omdat zij de
hoogste en meest directe bron van
schoonheid vormt. Hij schreef
hierover vele bloemrijke gedichten.
Een uniek mens van wie tot op heden
nog geen biografie was verschenen.
Die omissie vult Natuurbescherming
als hartstocht op.

15 AFWISSELENDE WANDELROUTES

Op pad met Jolanda over de
Veluwe & door de Vallei – 15
afwisselende wandelroutes
Jolanda Denekamp, ISBN
9789082852509, www.
denekamptaalentrails.nl,
boekhandel Romijn, Barneveld,
TIP (VVV) Garderen en
Voorthuizen, Readshop Lunteren,
€ 17,50
Wandel in de voetsporen van de
Romeinse soldaten die tweeduizend
jaar geleden gelegerd waren op
de Veluwe en ontdek wat ze aten;
ervaar wat vogelaars zien in de
Arkemheense polder en onder
vind waarom bergwandelaars
graag trainen op het Wekeromse
Zand.
Jolanda Denekamp bundelt
vijftien wandelingen die eerder in
de Barneveldse Krant verschenen,
in een handzame gids mét inter
views, tips, natuurweetjes en
foto’s van amateur-natuurfoto
grafen van IVN Barneveld.
De natuurliefhebber, buiten
sporter en freelance journalist
zette originele routes variërend
van 2 tot 16 kilometer uit door
bos, heide, zandverstuivingen,
natte gebieden met sprengen en
vennetjes, de polders bij Nijkerk
en nieuwe natuur van Landgoed
Otelaar.
‘Mensen van de gebaande paden
af laten wijken, dat is het doel’,
zegt Denekamp die de gids in
eigen beheer uitgeeft. ‘Het leuke
aan wandelen is dat je nooit weet
wie of wat je tegenkomt.’

#OUTDOORWAGENINGEN
Ilonne bongers, Arnold van
Vliet, Instagrammers,
Uitgeverij Blauwdruk, ISBN
9789492474186, € 12,50
En wij maar denken dat het
internet het papier verdringt!
Dit boekje laat zien dat het ook
andersom kan: van digitaal naar
papier. Dit boekje in blokformaat
is bij gratie van het platform
Instagram gemaakt waarop
mensen hun foto’s delen.
Het veelzijdige landschap van
Wageningen, met zijn ring
slangen en ransuilen, zijn
uitzichten en spectaculaire
hoogwater wordt het hele jaar
rond door Instagrammers
vastgelegd en gepost met
#outdoorwageningen. Het
initiatief voor #outdoorwage
ningen komt van een Wagening
se die haar liefde voor het
buitenleven van Wageningen wil
delen. Steeds zijn de laatste
foto’s van de Wageningse natuur
te zien: rivierenlandschap, de
Veluwse stuwwal eßn Gelderse
Vallei in alle seizoenen. Al snel
ontstond de wens om toch ook
een boekje te maken van al die
mooie landschappen die
Instagrammers met de camera
of de telefoon vastleggen. En
daar ie dan, een boekje met een
bijzondere Zwitserse bindwijze,
waardoor het boekje zo openvalt
dat de foto’s beter te bekijken
zijn. Genieten maar van al die
verrassingen in de natuur in
eigen omgeving.
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