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Een Observatienummer van hoop

Grote sponszwam (foto: Ans Homburg)

Alhoewel we ons nog steeds mid
den in een tweede hevige golf van
de Corona-crisis bevinden, presen
teren we hier een bijzondere afleve
ring van Observatie zoals reeds
aangekondigd in nummer 1. Je zou
het een nummer van hoop kunnen
noemen, omdat we allemaal snak
ken en verlangen naar ‘een veilig
normaal’ waarin we elkaar weer
kunnen ontmoeten om te genieten
van onze gezamenlijke passie de
natuur in meest brede zin.
Deze aflevering van Observatie de
monstreert de veelzijdigheid van
onze leden. Vele leden hebben ge
volg gegeven aan het verzoek van
mijn mede-redactieleden Ans Hom
burg en Marianne Vos om een bij
drage te leveren voor Observatie.
Allereerst een woord van dank aan
Ans en Marianne voor hun moeite
en energie, die ze de afgelopen
maanden gestoken hebben in het
benaderen van de schrijvers en het
verzamelen van hun bijzondere bij
dragen.
In Corona-tijd is het meer bewust
genieten van je eigen tuin een aan
gename bezigheid en luxe. Zo
neemt Francine Obers jullie mee
naar haar tuin waar twee hoge
eiken een toevluchtsoord zijn voor
vogels. Vergelijkbaar is ook het
plezier dat Rudolf de Korver be
leeft aan de bloemen in zijn volks
tuin en het voorrecht je eigen ge
kweekte groente te eten waaronder
Yacon. Dat laatste sluit mooi aan
bij een van de hobby’s van Pierre
Wielders die zich nu tijdens zijn
pensioen, behalve met de teelt van
Yacon, ook kan uitleven met beeld

houwen en fotograferen. Bijzonder
is het verhaal van Lothar Rutten,
die verslag doet over de transfor
matie van een ‘duf veldje’ in een
weelderig tuintje, waarbij de tuin
het startpunt is om te quizzen met
planten.
Observatie als de naam van ons
contactorgaan is indertijd niet zo
maar gekozen. We vinden het altijd
fijn om te kunnen berichten over
waarnemingen en ervaringen in de
natuur. Maria Beelen laat jullie
kennismaken met de relatie tussen
de Bonte specht en de Rode bos
mier, een niet direct voor de hand
liggende gedachte. Pieter Althuizen
neemt jullie mee tijdens zijn sei
zoensontdekkingstochten in het
Heijkersbroek en Harry Senden en
José Scheenen hebben hun natuur
beleving op papier gezet van een
heerlijke wandeling in het Leudal.
2020 was niet alleen het jaar van
Corona, maar ook van een enorme,
vernietigende brand in natuurge
bied de Meinweg. Dat trof niet al
leen de natuur ter plekke maar
zorgde ook voor een grootscheepse
evacuatie van de bewoners van
Herkenbosch, dit alles beleefd en
met jullie gedeeld door Ap
Woudstra.
Toch heeft deze Corona-crisis met
al zijn ellende ook iets positiefs:
veel mensen zijn de kleine dingen
van het leven meer gaan waarderen
en het is goed dat we vele zaken
wat meer lijken te relativeren. Dat
is het thema van Els Spaanderman.
Een prachtig verhaal is ook dat van
Rob van Eendenburg, hoe hij door

een samenloop van omstandighe
den, tot het duiken is geraakt en
zijn daaruit voortvloeiende fascina
tie voor het onderwaterleven.
Pierre Theunissen vertelt over paw
paw, een vrucht die wisselende re
acties qua eetbaarheid oproept en
tenslotte geeft Ernest van Hout een
indruk van zijn overpeinzingen op
gedaan tijdens zijn bedevaartstocht
van Florence naar Rome.
Dit nummer van Observatie de
monstreert de grote verscheiden
heid aan belevingen, ervaringen,
grote en kleine momenten, maar
bovenal ondanks Corona, de leven
digheid van onze vereniging. Coro
na krijgt ons er niet onder! Na deze
periode zullen we ongetwijfeld weer
samen gaan genieten van dat wat
ons allemaal weer bindt: onze be
wondering voor natuur en omge
ving. Ook al zal het nog even duren
voordat het fysiek weer mogelijk is,
geniet vooral van deze Observatie.
Dank voor jullie geweldige bijdra
gen.
Ook al moeten we nog even vol
houden, probeer van de kleine din
gen te genieten of zoals Lin Yutang
zegt:
Als je een volkomen nutteloze mid
dag op een volkomen nutteloze ma
nier kunt doorbrengen, heb je ge
leerd hoe je moet leven!
Jullie ervaringen en observaties
blijven welkom; we vullen er graag
een volgend nummer mee!
Jan Hermans
Voorzitter Landschapsvereniging
De Kringloop
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Beduidend betere cijfers in coronatijden
door Lothar Rutten
Ik heb me altijd verbaasd over
mensen die, als ze door wat voor
reden dan ook thuiszitten, zich ver
velen en niet weten wat te doen; ik
ken dat niet en verveel me niet 1, 2,
3. Toen ik in de 1ste coronagolf
niet meer naar school kon om les te
geven vond ik de tijd die ik, naast
de dagelijkse uitdagingen rondom
het nieuwe lesgeven had, heerlijk.
Niet meer op uur en tijd opstaan,
eten, naar je werk, overleggen, etc
etc. Nee, het ging veel organischer;
dat doen wat op dat moment goed
voelt. Ik kon me daar heel goed in
vinden en kreeg er energie van.
‘s Morgens, als ik online met de
kinderen van groep 6 aan het werk
was, keek ik naar mijn achtertuin
waar een droevig mossig grasveldje
van 3x3 meter ligt. Er groeiden zo
links en rechts zowaar nog 8 peen
tjes tussen! Een jaar of 10-12 gele
den had ik, in een vorig huis en ‘vo
rige leven’, al het plan om een in
heemse wilde plantentuin aan te
leggen. De ruimte in mijn hoofd en
de ruimte in tijd gaven me nu de
ideeën en energie om er aan te be
ginnen.
De 5 delen van de Nederlandse Oe
cologische Flora doorgebladerd en
online gezocht naar inheemse plan
ten om mijn idee te realiseren. 3
zones moesten het worden; van
laag naar hoog. Welke kleuren
moeten erin om zo veel mogelijk
soorten insecten te bedienen? Waar
kan ik mijn plantengoed halen? Te
kenen, zoals ik het ken van Gerard
van Maasakkers 6e nummer van
zijn cd ‘Achterland’, maar dan met
mijn fijnmechanische achtergrond;
nauwkeurig als altijd. Noodzakelijk
is dat natuurlijk niet, maar voor
mij te leuk om het niet te doen. Ik
geniet enorm van processen en op
deze manier doorloop ik in hoofd
en lijf het stap voor stap.
Zat ik dan alleen maar binnen de 4
muren en aan de keukentafel? Nee
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hoor! Op het eind van de middag
vroeg mijn 16-jarige dochter
Amber me bijna dagelijks om 1
rondje te gaan wandelen. Sinds we
in Valkenswaard wonen hebben we
een kaart met wandelroutes die aan
elkaar verbonden zijn door num
mers. Elke dag een andere route
van 4 tot 5 km met als doel alle cij
fers van de gemeente Valkenswaard
te bewandelen. Onze voorkeur had
25-24-22-23-24-25. Op onze toch
ten hebben we prachtige vader-
dochter gesprekken gevoerd die ons
weer meer inzicht gaven over ons
zelf, wat deze nieuwe omstandighe
den in Coronatijd met je doen en
waar je staat. Daarnaast natuurlijk
ook rondkijkend wat er zoal in het
wild groeit en wat ik eventueel in
mijn tuin wil hebben; 4 kwam ik
langs de Dommel tegen; die wil ik
voor het Oranjetipje. 20, omdat ik
het zo gezellig vind om de hommels
daarin te horen zoemen, 2, omdat
het me herinnert aan de prachtige
wandelingen in De Doort, 5, 3, 6….
Kletsend en luisterend, kijkend en
waarnemend; de dag was weer zo
voorbij! Van ontwerp naar graven,
van kwekerijbezoek naar planten.
En zo werd het zomer en keek ik
naar mijn achtertuintje dat er heel
anders uitzag. Het grootste genie
ten was toch wel dat er nog nooit
zoveel leven in de tuin was als dit
jaar; vliegen, hommels, bijen, vlin
ders, kevers, libellen, maar ook vo
gels en muisjes.
Een ander groot genieten was dat
alle routes in het dorp bewandelt
zijn wat me een mooi totaalbeeld
heeft gegeven van mijn woonomge
ving. Daarnaast heeft het ons uitge
daagd om een grotere kaart met
meer gebieden te kopen om zo onze
blik van de omgeving te verrijken.
Mijn ‘coronacijfers’ hebben me dan
ook positiever gestemd dan menig
andere cijfers die ik voorbij zag
komen. De natuur geeft liefde,
ruimte, schoonheid, verwondering

en stemt me positief. Neemt niet
weg dat ook mensen in mijn directe
omgeving hard getroffen zijn en ik
daar niet licht aan voorbij wil gaan.
Ik heb me hier willen richten op be
duidend betere cijfers in coronatij
den.
NB ik heb in dit verhaal bewust al
leen de cijfers benoemd. Dit om de
titel sterker weg te zetten, maar
zeker ook om uw fantasie te prik
kelen zodat u in uw hoofd ‘kunt
planten’ wat u zelf denkt dat er zou
kunnen staan. Wilt u toch graag
weten wat er in mijn tuintje staat?
Stuur me dan een mailtje en ik
stuur u mijn aanplantplan toe.
Lothar Rutten
De Meule 3
5554 KD Valkenswaard
lothar.rutten@gmail.com

Een bloemenkind
door Rudolf de Korver

De Yacon heeft twee soorten knol
len: grote, op Zoete aardappel lij
kende wortelknollen en kleine
broedbolletjes die aan de basis van
de plant vast zitten en tot het vol
gend jaar bewaard worden voor de
vermeerdering. De grote wortel
knollen hebben een heerlijke, zoete,
knisperfrisse smaak en zijn vooral
erg lekker om rauw te eten. Ze be
vatten veel inuline, een zoetstof die
een prebioticum is en waar de
darmflora gek op is. Ook zijn de
wortelknollen goed te bewaren
omdat deze niet kunnen uitlopen
zoals bijvoorbeeld aardappels.
Door bewaring worden ze alleen
maar zoeter.
Ik ben benieuwd hoe lang het nog
gaat duren voordat deze plant meer
bekendheid krijgt. Wie gaat hem
telen en promoten? Want de Yacon
is een wortelknol die eigenlijk op
iedere fruitschaal thuis hoort.

Yacon op voorgrond (foto: Rudolf de Korver)

Van het eerste huis in Dordrecht
waar wij woonden, kan ik mij niet
herinneren hoe het er binnen uit
zag. Maar ik weet wel welke bloe
men er in de tuin stonden. Dus de
schoonheid van bloemen en plan
ten heeft mij altijd gefascineerd.
Toen ik acht jaar was, ging ik met
mijn vader naar de zadenwinkel
van Vreeken. Tegenwoordig geniet
deze naam landelijke bekendheid,
want het is nu de winkel met het
grootste assortiment aan zaden van
bloemen en groenten. We kochten
siermais, sierkalebassen, Oost-Indi
sche kers en nog wat andere bloem
zaden. Dit mocht ik allemaal zelf
planten bij mijn oma in de tuin.
Het resultaat was geweldig en van
de kalebassen en de siermais heb
ben we nog lang kunnen nagenie
ten.

Nu is mijn hobby nummer één nog
steeds tuinieren, zowel bij mijn huis
als in de volkstuin. Ik eet iedere
dag groenten van eigen tuin en vind
het erg leuk om ieder jaar wat nieu
we dingen uit te proberen. Dus als
ik mijn familie in Dordrecht be
zoek, ga ik graag ook even naar
Vreeken om er in de winkel rond te
snuffelen en natuurlijk ook wat te
kopen. Sommige noviteiten heb ik
na één jaar wel gezien. Andere blij
ven een paar jaar. Maar er zijn er
ook die vast in het assortiment blij
ven. Eén van die groenten is de
Yacon, ook wel appelwortel of Bo
liviaanse zonnewortel genoemd.
Deze plant komt oorspronkelijk uit
de Andes. Hij is familie van de
aardpeer en de zonnebloem. Het is
een prachtige plant die wel twee
meter hoog kan worden en min
stens één vierkante meter nodig
heeft om goed te kunnen groeien.
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Asimina of Pawpaw: een bitterzoete herinnering
door Pierre Theunissen
Het geslacht Asimina bestaat uit
bomen en struiken met grote enkel
voudige, gaafrandige, meestal han
gende bladeren en grote eetbare
vruchten. De meest algemene soort
is Asimina triloba. Dit is tevens de
meest winterharde. Het thuisland is
Amerika en de soort komt daar
voor van Florida tot in Ontario
(Canada). De bloemen verschijnen
in mei, vaak verscholen onder het
blad en zijn hangend. De kleur is
meestal roestbruin. Ze zijn klok
vormig, ongeveer drie centimeter
groot en hebben 2 x 3 kroonblade
ren. De bloemen worden niet door
bijen of hommels bezocht, zoals bij
de meeste fruitgewassen het geval
is, maar door aasinsecten zoals aas
vliegen en aaskevers. De reden is de
zwak gistende geur die de bloemen
verspreiden.
De vruchten zijn groene, morfolo
gische bessen, ze zijn onregelmatig
gevormd en kunnen tot wel 500
gram wegen. In Ohio is jaarlijks
een Pawpaw festival. In 2019 had
de winnaar een vrucht van 728
gram; de grootste wilde vrucht ooit
in de VS!
Ze zijn eetbaar, maar dat wil niet
zeggen dat ze ook altijd lekker zijn.
Mijn eerste kennismaking met de
vruchten, jaren geleden in Arbore
tum Bokrijk, was geen succes. Ik
zie hoe een groep Pawpaw struiken
vol met vruchten te pronken staat.
Ze worden vaak in groepjes aange
plant, omdat kruisbestuiving de
vruchtzetting bevordert.
Ik proef een vrucht en laat alles su
biet vallen. Foei, wat is die vrucht
bitter! Ik dacht, die is nog niet rijp,
ik moet later in het jaar nog maar
eens terugkomen. Eind september
weer naar België, weer naar Arbo
retum Bokrijk. Weer proeven en
weer dezelfde bittere ervaring. Ik
dacht slim te zijn en nam er een
paar mee naar huis, om ze te laten
narijpen. Af en toe proefde ik
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ervan, maar de vruchten bleven bit
ter en dus echt niet te genieten.
Enkele jaren later reed ik in okto
ber naar Arboretum Wespelaar in
België, samen met Marianne Vos
en John Hannen. We vonden daar
ook een groepje Pawpaw struiken.
De grond eronder was bezaaid met
vruchten. Ik was sceptisch, maar
John had in een onbewaakt mo
ment de moed gevonden om in een
door Marianne aangeboden stukje
geschilde vrucht te bijten. Ik vroeg
hoe het smaakte en John reageerde
met ‘lekker, het lijkt op banaan’.
Vol ongeloof proefde ook ik voor
zichtig een partje Pawpaw en waar
achtig! De smaak was voortreffe
lijk! Met z’n drieën hebben we
heerlijk gesmuld van deze onver
wachte verrassing. Zo’n groot ver
schil in smaak – van bitter tot zoet
- komt alleen bij wilde planten
voor.

Asimina triloba (foto: Pierre Theunissen)

Amerikaanse en Italiaanse kwekers
hebben intussen selecties gemaakt
met vruchten tot ruim 500 gram.
Door de zachter wordende winters
neemt de belangstelling voor de
teelt toe. In supermarkten zul je de
vruchten nooit aantreffen, want ze
zijn slechts beperkt houdbaar en
moeilijk te vervoeren door hun
kwetsbaarheid. Voor hobbytuin
ders is de Pawpaw een prima keuze,
want het is van lente tot en met de
herfst een bijzonder aantrekkelijke
plant om naar te kijken. Eerst ver
schijnen de onopvallende, maar bij
zonder mooie bloemen. De bloe
men worden opgevolgd door de
groene, overwegend peervormige
vruchten. Tenslotte volgt het af
scheid van de zomer door een schit
terende, goudgele herfstbladeren
pracht van de struik, die aan de
oorspronkelijke bewoners van de
VS, de Indianen, zijn bijzondere
naam dankt: Pawpaw.

Een wandeling in het Leudal
door José Scheenen-Dings en Harry
Senden
Op een mooie, zonnige herfstna
middag wandelden we in het Leu
dal. De temperatuur was nog ruim
20 graden. We vertrokken vanaf de
parkeerplaats van Staatsbosbeheer
nabij Elisabethshof. We hadden de
bedoeling vooral naar paddenstoe
len te kijken. We staken de ‘Lange
Paad’ over, na eerst gekeken te
hebben of op de oude eik op de
hoek van dit pad de Biefstukzwam
stond. Dat was niet het geval. We
liepen vervolgens richting de Zel
ster.
We vonden hier veel Botercollybi
a’s en Valse hanenkammen.
Het was ontzettend druk deze mid
dag in het bos; enerzijds vanwege
de herfstvakantie en het mooie
weer en dan speelde de coronacrisis
natuurlijk ook nog een rol. De weg
langs de Zelster volgend zagen we
links Witte klaverzuring en rechts
een helling waar we onder andere
lariksen zagen. Hier in de buurt
stonden mooie Gele ringboleten.
Op enig moment kun je stijgend
rechtdoor en dan zie je vanuit de
verhoging de Zelster beneden lig
gen. Een mooi stukje natuur, waar
bij je je in het buitenland kunt
wanen. Hier staan ook mooie Dou
glassparren, met hun naar citroen
ruikende naalden.
Wij besloten rechtsaf te slaan en
kwamen aan een stukje nieuw bos,
waar een paar jaar geleden heel veel
uitgezaagd is. Er zijn toen jonge
boompjes aangeplant, zoals Kriek,
Vuilboom en andere soorten. De
stammetjes zijn tegen vraat be
schermd met een wit omhulsel,
zodat het van veraf net een solda
tenkerkhof lijkt. Enkele jaren gele
den hoorde je hier nog veel zangvo
gels, maar op het moment moet je
echt geluk hebben om er een te
horen en te zien. Er komt nu veel
meer loofhout in het bos, maar
waar blijft het Goudhaantje en de
paddenstoelen, die in symbiose
leven met naaldhout?

Hier vonden we op een zijpaadje
een schitterend mooie Grote spons
zwam. Alleen al deze vondst maak
te de wandeling de moeite waard.
Veel dennen, die oppervlakkig wor
telen, zijn verzwakt door de afgelo
pen droge zomers; insecten krijgen
dan een kans om de boom aan te
vallen. En dan verdorren ze en wor
den afgezaagd.
Langs de ‘Lange Paad’ liepen we
terug. Op een stapel boomstammen
vonden we de Pronkhertenzwam,

die hadden we nooit eerder gezien.
Bijzonder om zo’n paddenstoel dan
te vinden. Dat zijn toch echte ca
deautjes!
Nog even een opsomming van de
soorten, die we tijdens de wande
ling zagen:
Geelwitte russula, Zwartpurperen
russula, Regenboogrussula, Krul
zomen, Zwartgroene melkzwam, de
Rossige melkzwam en de Kaneel
kleurige melkzwam, Spekzwoerd
zwam en het Adelaarsvarenknotsje.

Gele ringboleet Suillus grevillei (foto: Ans Homburg)
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Duiken: een spannende hobby

(foto: Rob van Eendenburg)
door Rob van Eendenburg
Naast het met Landschapsvereni
ging ‘De Kringloop’ ontdekken en
onderzoeken van de natuur in Ne
derland, heb ik een hobby, waar ik
u graag iets over wil vertellen; dui
ken.
Wat de natuur betreft; zowel onder
de wateroppervlakte als erboven,
geldt helaas dat deze steeds verder
en harder achteruitgaat. Misschien
kunnen wij met z’n allen er nog ge
tuigen van zijn dat de natuur, na de
slechte situatie van afgelopen de
cennia, uit het diepe dal waarin
deze nu zit, naar boven kan klim
men en weer gaat floreren.
De eerste tien jaren van mijn leven
woonde ik samen met mijn ouders
en broers op Curaçao. Het was ge
weldig om daar te mogen wonen en
op te groeien. In mijn eerste levens
jaren vond ik het strand en het zee
water vies en had ik er helemaal
niets mee. Natuurlijk heb ik daar
wel in het tropische water gezwom
men en ook gesnorkeld, maar pas
nadat wij met het hele gezin weer in
Nederland zijn komen wonen, heb
ik mijn zwemdiploma’s gehaald.
Hierna had ik heel lang de wens
ook eens langer onder het waterop
pervlak te kunnen rondkijken naar
al het moois. In 1983 had ik het
geluk dat ik mij kon aansluiten bij
een duikclub, die door verschillen
de vrijwillige brandweerafdelingen
en de BZB (Bedrijfszelfbescher
ming) in de regio Heerlen was op
gericht. Bij deze duikclub heb ik di
verse duikbrevetten gehaald.
Om de duiksport zo veilig als maar
mogelijk te maken en te houden, is

het absoluut noodzakelijk dat iede
re duiker zich aan alle recent aan
gepaste, dus actuele veiligheidsre
gels houdt. U bemerkt wellicht
mijn nadruk op ‘actueel’ en ‘veilig
heid’; ook de duiksport is onderhe
vig aan voortschrijdende (me
dische) inzichten, die deze mooie
sport nog veiliger moeten maken.
De twee belangrijkste risico’s voor
de duiker wil ik nader toelichten.
Dit zijn de caissonziekte en de
overdruk in de longen. Nee, ik zal u
niet vermoeien met de verschillende
natuurkundige wetten die wij vroe
ger als beginnende duiker moesten
leren, maar wat achtergrond infor
matie is wel noodzakelijk om te
weten wat deze, door de duiker zelf
te beïnvloeden gevaren, inhouden.
Tijdens het duiken neemt de druk
op je lichaam toe, ten opzichte van
de aan de oppervlakte heersende
druk van ongeveer één bar. De
lucht die wij inademen bestaat uit
verschillende gassen. De belangrijk
ste zijn Zuurstof (O2) en Stikstof
(N2 ). Afgerond respectievelijk
21% en 78%.
Aan de oppervlakte is de druk
zoals vermeld 1 bar. Als een duiker
onderwater gaat, neemt de druk bij
iedere tien meter diepte met 1 bar
toe. Door de toename van de druk,
nemen de deeldrukken van de ver
schillende gassen eveneens toe.
Deze verhoogde deeldrukken ‘stro
men’ op den duur door tot in alle
cellen van het lichaam. Het groot
ste deel van de ingeademde lucht is
stikstof. Indien de door de duiker
opgebouwde verhoogde deeldruk
van stikstof, bij terugkeer naar de
oppervlakte niet geleidelijk wordt
afgebouwd, kan caissonziekte ont

staan. Deze kan variëren van ‘on
schuldig tot zeer ernstig’. Het gelei
delijk opstijgen en het maken van
een of meerdere zogenoemde decostops, zijn noodzakelijk om de op
gebouwde stikstof te kunnen uitwa
semen.
Het tweede risico is de in de longen
op diepte heersende overdruk. Stelt
u zich de longen voor als een bal
lon. Aan de oppervlakte blaas je de
ballon op met bijvoorbeeld één liter
lucht. De druk aan de oppervlakte
is 1 bar. Om dit ballonnetje op een
diepte van tien meter net zo vol op
te blazen als aan de oppervlakte, is
nu twee liter lucht nodig. Dit komt
door de op deze diepte heersende
druk van 2 bar.
Bij terugkeer naar de wateropper
vlakte neemt de druk af en het vo
lume toe. Ook dit is een natuurkun
dige wet, waarmee men terdege re
kening moet houden. Indien de
duiker nu niet voldoende uitademt,
kunnen de enigszins flexibele lon
gen het volume niet meer in de lon
gen houden; het resultaat is een
klaplong. Als men zich aan de gel
dende voorschriften houdt, is de
duiksport relatief gezien, net zo vei
lig als iedere andere sport.
Voor degenen die eens vrijblijvend
willen kennismaken met de duik
sport, biedt de Belgische plaats Be
ringen een uitstekende gelegenheid.
In een van de oude mijngebouwen
is een magnifiek, tropisch bassin
gerealiseerd. Hier is het mogelijk
om onder optimale en veilige om
standigheden te snorkelen of te dui
ken. Waan u in heerlijk warme,
exotische, tropische landen en ver
baas u over vormen en kleuren
pracht van ’s werelds mooiste zoet
watervissen. Bent u er nog niet aan
toe om u tussen levendige, zwem
mende have te begeven? Geen pro
bleem; u kunt ook via de ramen
aan de zijkant van het bassin van
de onderwatertaferelen genieten.
Het is zelfs niet uitgesloten om zee
meerminnen waar te nemen!
Om mijn sport gevarieerd uit te
kunnen oefenen, heb ik vele landen
bezocht en aan menige excursie,
zowel in binnen- als buitenland,
deelgenomen. Ik maakte kennis
met de meest prachtige en indruk
wekkende creaturen die de wereld
zeeën bewonen. Daarover meer in
de volgende aflevering van ‘Dui
ken; een spannende hobby’.
Wordt vervolgt.

Mijn tuin
standplaats, zo vlakbij de steilrand.
Waren hun wortels wel sterk ge
noeg? Pierre maakte me duidelijk
dat bomen die een moeilijke stand
plaats hebben, juist gestimuleerd
worden om stevige wortels te ont
wikkelen, zowel ondergronds als
bovengronds. Daardoor geven ze
de boom zijn noodzakelijke stabili
teit. Dat er wel eens een tak af
scheurt vond hij normaal.

(foto: Marianne Vos)

door Francine Obers
Iedereen die voor de eerste keer in
mijn achtertuin komt, moet ik
waarschuwen dat de grens van de
tuin wordt bepaald door een steil
rand. Het is een verrassende en uit
zonderlijke situatie, dat het op het
einde van de tuinbegroeiing rechts
reeks acht meter de diepte ingaat.
Uitzonderlijk zijn ook de twee ko
lossale eiken, die vlakbij de rand
staan. Ze zijn ongeveer zeventig
jaar geleden aangeplant en hun bo
vengrondse wortels zijn breed uit
gewaaierd.
Enkele jaren geleden braken er
voor en na drie takken half af. Ze
hangen wel los, maar hebben nog
een aanhechting. Als ze ooit hele
maal uitbreken levert dat geen ge
vaar op, want ze belanden dan op
de onbegaanbare schuinte van de
steilrand. Toch maakte ik me zor
gen over de gezondheid van de
eiken, want stel nou eens dat het
wortelstelsel ernstig heeft geleden
van de jarenlange droogte en dat
dan zo’n boom omvalt en op mijn
huis of dat van de buren terecht
komt. Het liet me niet met rust, ik
moest zekerheid hebben. Ik besloot
om Pierre Theunissen te bellen. Die
stelde me gerust, hij vertelde dat
een eik van die leeftijd relatief jong
is, want eiken kunnen wel 200 jaar
oud worden! Ik vertelde hem ook,
dat ik me zorgen maakte over hun

Deze twee eiken vormen het hoog
ste punt van de wijde omgeving en
dat maakt ze aantrekkelijk als
oriëntatie- en verzamelpunt voor
Kauwen. In het najaar, vanaf half
oktober, komen vrijwel dagelijks
uit alle windrichtingen grote groe
pen Kauwen aangevlogen, die zich
met luidruchtig gekwebbel in de
boomtoppen verzamelen. Het zijn
er honderden! Na een poosje ver
trekken ze onder luid gekrakeel. De
vogels zijn afkomstig uit Scandina
vische en Oost-Europese landen en
overwinteren in ons land en de
buurlanden.
Een boom, waarvan de stam voor
een deel is blijven staan, werd lang
geleden door een kunstenaar be
werkt met een kettingzaag. Het re
sultaat is dat bovenop de stam een
prachtige, houten uil zit. In de stam
zitten ontelbare gaatjes van ver
schillende grootte, maar die zijn ge
maakt door allerlei kevers en ande
re insecten, die er hun eitjes in heb
ben afgezet. De keverlarven die uit
de eitjes komen, voeden zich met
het hout, voordat ze verpoppen.
Uiteindelijk zullen ze toch allemaal
moeten uitvliegen en dat is een ha
chelijke onderneming, want iedere
ochtend zie ik dat ze worden opge
wacht door een cordon spechten.
In zekere zin dateert mijn kennis
making met De Kringloop al van
vóór de oprichting. Het prille begin
werd gevormd door een groepje
mensen, waaronder Jan Hermans,
dat er wekelijks op uit trok om
planten te bestuderen. Het groepje
groeide rap en op zeker moment
was de oprichting van onze vereni
ging een feit. Zodoende volgde ik in
de loop der jaren vrijwel alle na
tuurlijke, lokale ontwikkelingen
van heel dichtbij. Helaas betrof het
in veel gevallen een voortschrijden

de teloorgang van waardevolle na
tuur. Het is aan de inspanningen
van De Kringloop te danken, dat er
niet nog meer onherstelbare schade
werd aangericht.
Het determineren van planten is al
tijd een van mijn favoriete hobby’s
gebleven en in plaats van het on
kruid onder te schoffelen of uit te
trekken, hol ik voor een bijzonder
of onbekend plantje naar binnen en
grijp het plantenboek. Niets is zo
ontspannend dan een plant met
aandacht tot in het kleinste detail te
bekijken en te vergelijken met de
tabel. Ik verwonder me telkens op
nieuw over zaadjes, van verre aan
gevoerd door de wind, die in mijn
tuin wortel schieten. Dat niet alle
planten ‘vriendelijk’ zijn, moest ik
enkele jaren geleden ondervinden
met een Ribes. Tijdens wat snoei
werk veroorzaakte een van de
scherpe stekels een klein wondje op
mijn rechterbeen. Dat wondje ging
irriteren en werd groter en pijnlij
ker. Uiteindelijk heb ik toch maar
de huisarts geraadpleegd, die me
doorstuurde naar een dermatoloog.
Na enkele weken in de weer ge
weest te zijn met zalf en verband,
genas de wond uiteindelijk.
Dit voorval heeft totaal geen in
vloed gehad op mijn gedragingen
en de Ribes staat er uiteraard nog
steeds. Zodra ik in mijn tuin ben,
of vanachter glas mijn tuin bekijk,
geniet ik van iedere plant, hoor en
observeer de vogels, zie hoe Eek
hoorntjes van tak naar tak rennen.
Ik begroet de kat van de buren, die
’s zomers in mijn tuin het door
haar gereserveerde schaduwplekje
opzoekt, of in de oude tuinstoel ligt
te zonnen, die daar speciaal voor
haar is blijven staan. Te oud om
zich druk te maken over vogeljacht
of muizen, ligt ze urenlang te soe
zen, om pas rond etenstijd haar
eigen mensen en voerbakje weer op
te zoeken.
Ik voel me gelukkig en tevreden in
mijn eigen omgeving, omringd
door veel natuurlijk groen, met alle
levensvormen die mijn tuin als hun
habitat kiezen. Ze zijn allemaal
even belangrijk en me allemaal
even lief.
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Metamorfose in het Heijkersbroek

Ven met prachtige waterviolier (foto: Pieter Althuizen)

door Pieter Althuizen
Mijn idee was om middels een
tweeluik de lezer mee te nemen
naar een natuurgebied niet ver van
mijn woonplaats, namelijk het
Heijkersbroek in het dorp Ell in
Midden-Limburg, vlakbij Weert.
Tijdens mijn wandeling aldaar wil
ik u deelgenoot maken van mijn be
leving gedurende twee seizoenen.
Veel leesplezier!
Het zou een mooie zomerdag wor
den. Echt zo'n dag om een lekkere
wandeling te gaan maken. Tijdens
het ontbijt dacht ik, laat ik eens
naar natuurgebied Heijkersbroek
in Ell gaan. Ik was daar al een jaar
niet meer geweest. Wellicht valt er
nog iets moois te ontdekken. Zo ge
zegd, zo gedaan. Mijn vast wandel
gereedschap zoals fototoestel, ver
rekijker, plantengids en wandel
schoenen even inpakken en dan op
weg naar Ell, bij de kerk in Ell
linksaf, volgende weg rechtsaf en
daarna bij het bord “Visvijver”
rechtsaf de zandweg in richting
10

bos. Bij de visvijver van dit 55 ha
natuurgebied kun je naast het in
fobord prima parkeren.
Nog even iets over de geschiedenis
van het Heijkersbroek. In de jaren
'60 werd het bos in samenwerking
met Staatsbosbeheer aangelegd. De
voormalige Gemeente Hunsel nam
het onderhoud voor haar rekening.
Er staan diverse soorten populie
ren, die als productiebos dienden.
Vanaf 1995 beoogde men een ande
re beheervisie en is er hierdoor
meer variatie ontstaan in het bos.
In 2006 is het Weerenbroek door
Bosgroep Zuid-Nederland met de
hulp van vrijwilligers uit Ell, volle
dig hersteld. Tot zover een stukje
geschiedenis.
Zo, nog even mijn wandelschoenen
aantrekken, rugzakje om en dan op
pad. Ik loop langs de visvijver, die
rechts van mij ligt, omhoog over
het bospaadje richting Tungelroyse
Beek. Al spoedig word ik begeleid
door het gezang van Zwartkop,
Vink en Merel. Even verderop door
het bos heb ik onder een hollandse
eik een mooie inkijk op de grote

visvijver. Aan de rand zie ik Gele
lis. In de vijver staat de gele Dotter
bloem te bloeien. Heel mooi. He
laas zijn vandaag geen watervogels
te zien. Terug naar het pad staan
links van mij een aantal Dagkoe
koeksbloemen met hun rozerode
kleuren. Wat verderop bij de Tun
gelroyse Beek ga ik linksaf en ge
niet ik links van het pad van de gele
bloemen van de Wederik. Vlakbij
zie ik ook nog de Gewone koe
koeksbloem en de bloemtrossen
van Zeepkruid. Langs de rand van
de beek staan de Rietpluimen en de
lisdodden mij toe te wuiven. Weer
word ik begeleid door het schelle
gezang van de Zwartkop en het
constante geluid van de Tjiftjaf.
Hoog boven mij draait een Buizerd
cirkeltjes en is met zijn scherpe
ogen op zoek naar een lekker maal
tje, dat nu nog rondhuppelt in een
van de aangrenzende weidevelden.
Verder lopend zie ik rechts een
houten brug, die je de weg wijst
naar een bosperceel. Even de brug
op om enkele foto's te maken. Ik
steek de brug niet over, maar ver

volg mijn wandeling langs de beek.
In de beek staan enkele Dotterbloe
men te bloeien. Aan de linkerkant
van het smalle pad valt mijn oog op
de prachtige witte bloemschermen
van de Vlierstruik. Lekker en ge
zond in een pannenkoek of in be
slag dompelen en frituren. Heerlijk!
Al mijmerend, genietend van de
zonnestralen, waan ik mij in het pa
radijs. Zo'n gevoel overvalt je hier.
Het is hier ook zo vredig en mooi.
Al lopend zie ik links van mij de
talrijke witte bloemetjes van enkele
bloeiende braamstruiken, die staan
te fonkelen in de zon. Verder lo
pend ga ik linksaf door 'n klaphek
je en zie rechts van mij een afwate
ringssloot met daarachter een wei
degebied. In de sloot bevindt zich
een soort sluisje, dat zal dienen om
de waterafvoer te regelen. Links
van mij ontvouwd zich een prachtig
panorama van enkele vennetjes, die
druk bezocht worden door water
vogels. Het is een vrij open gebied
met hier en daar enkele oude eiken.
Vlak langs het wandelpad kijk ik zo
een vennetje in en mijn ogen wor
den gestreeld door de witte bloe
menpracht van de Waterviolier.
Een Meerkoet baant zich hier met
moeite een weg doorheen. Ik loop
verder en kom weer bij een klap
hekje, dat ik open duw en mijn weg
vervolg, nu heb ik een nog beter
uitzicht op de wat grotere vennen.
Met mijn verrekijker speur ik de
omgeving af, op zoek naar nieuwe
ontdekkingen. Enkele Wilde een
den scharrelen wat aan de oever
van het ven. Aan de overkant zit
mevrouw Knobbelzwaan te broe
den op het nest. Aan de rand van
dit ven zie ik een Blauwe reiger op
een boomstronk de omgeving in
zich op te nemen. Vlak voor het
ven, een paartje Nijlganzen, waar
van zo te zien het mannetje erg
waakzaam is. In het andere ven be
speur ik tientallen kleine Witte wa
terlelies. Hier tussendoor zwemmen
een aantal Grauwe ganzen. Wat
een prachtig zomertafereel.
Ik wandel verder en zie tegen de
bosrand enkele ezels grazen, deze
moeten de begroeiing kort houden.

Zo krijgt nieuwe flora meer kans
om zich te ontwikkelen in dit stukje
prachtige natuur. Rechts van het
pad valt mijn oog op een bijzonder
houten bouwwerk, een soort pergo
la met daar tussenin een zitbank.
Alles van boomstammen gemaakt.
Bovenop de pergola, een uit hout
gesneden libel in lighouding. Ik
neem even een rustpauze op de
bank en geniet van de omgeving en
van de mooie morgen. Wat uitge
rust vervolg ik mijn wandeling en
zie rechts een aantal Stinkende
gouwe staan met hun typische klei
ne bloemetjes. Links van mij, langs
het bosperceel achter de afraste
ring, staat een hele verzameling
Vingerhoedskruid in de kleuren
roze en wit. Vooral hommels bren

gen graag een bezoek aan deze
klokvormige bloemen. Na zo'n 50
meter loop ik nu linksaf langs het
bos en de ezelweide. Nog even links
het infobord voorbij en ik ben weer
bij de auto. Na deze prachtige wan
deling rijd ik met een meer dan vol
daan gevoel huiswaarts, vanuit Ell
via Hunsel naar Neeritter. Boven
staande ervaring tekende ik op in
de zomer van 2020.
Vandaag is het november 2020,
herfst dus en dit brengt mij op het
idee om weer dezelfde wandeling te
maken in het Heijkersbroek, waar
ik in de zomer zo enorm genoten
heb. Dus na het ontbijt weer mijn
wandelgereedschap in de auto en
op naar Ell. Ik parkeer mijn auto

Echte koekoeksbloem (foto: Pieter Althuizen)
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(foto: Pieter Althuizen)

weer naast het infobord vlakbij de
visvijver. Enkele meters verder zie
ik op knooppuntpaaltje 39 een
sleutel liggen met een groen label
eraan. Het lijkt mij een fietssleutel
die iemand tijdens de wandeling
verloren heeft. Gewoon laten liggen
denk ik dan. In gedachten zie ik al
iemand al zijn zakken leeg halen.
Waar is mijn fietssleutel toch
gebleven?
Het is een rustige herfstmorgen.
Een bleek zonnetje schijnt door de
bomen en ik ga goed geluimd op
pad. Wederom volg ik weer het pad
omhoog langs de visvijver. Op het
pad nu veel afgewaaide bladeren.
Ja, daar is het herfst voor. Even
van het pad afwijken om te kijken
hoe de visvijver erbij ligt. De oranje
en geel tot bruin gekleurde boom
kruinen achter de vijver zien er erg
fotogeniek uit. Dit geldt zeker voor
de Knobbelzwaan, die ik aan de
andere kant langs de oever zie
zwemmen, gauw een paar plaatjes
schieten. Weer terug op het wan
delpad richting Tungelroyse Beek
staat links van mij wat triest en ver
laten de picknickbank te wachten
op betere tijden. Het zitgedeelte is
hier en daar bedekt met mos. Wel
even geleden dat hier iemand ge
pauzeerd heeft, denk ik dan.
Rechts van het pad valt mijn oog
op een boomstronk helemaal inge
pakt met mos. Een vervroegd kerst
cadeau? Links van mij zie ik een
berkenstam liggen bedekt met
korstmos en enkele witte Waaier
tjes of schelpzwammen. Net kleine
schelpjes die vastgelijmd zitten aan
de stam, prachtig. Ik loop nu rich
ting Tungelroyse Beek en sla net als
in de zomer linksaf. Het pad wordt
nu wat modderig en is op meerdere
plaatsen omgewoeld door Wilde
zwijnen. Onlangs stond hierover
nog een stukje in de krant. Een
wandelaar zou verjaagd zijn door
Wilde zwijnen met hun jongen. Ge
lukkig tot zover vandaag geen
Wilde zwijnen op mijn pad, zeker
te laat in de morgen. Ik kijk om me
heen. Wat een verandering in het
landschap in vergelijking met de
zomer. De Rietpluimen beamen dit

al knikkend in de herfstbries.
Langs de beek wandel ik richting
het eerste klaphekje, aan de braam
struiken links wat verdroogde en
onrijpe rode bramen. De bladeren
van de Vlierstruik vertonen zwarte
plekken, de Vlierstruik gaat een
rustperiode in. Rechts van mij weer
het houten bruggetje dat richting
het nu wat kalere bos wijst. De
oever van de beek heeft een geel
bruine kleur, een enkele wolk weer
spiegelt zich in het rimpelloze water
van de beek, langs de beek ligt een
tapijt van bruine bladeren. De rijke
flora die hier in de zomer te bewon
deren was, is nu vergane glorie. Op
een afgezaagde dennenstam hebben
zich twee tonderzwammen vastge
klemd. Wanneer ik over de beek
kijk, realiseer ik me hoeveel ver
schillende kleuren de natuur je laat
zien op zo'n rustige herfstdag. Ik
nader het klaphekje en sla linksaf.
Links van mij in het eerste ven,
geen Meerkoet of Wilde eenden,
maar wel een prachtige weerspiege
ling van enkele eikenbomen in het
water. Wat verder een eenzame
picknickbank wachtend op de win
ter, hier ga ik linksaf door het twee
de klaphekje en kijk nu met mijn
verrekijker richting de andere ven
nen, helaas geen spoor van water
vogels. De waterplanten in de ven
nen staan bruingrijs in de rustpau
ze. Echter, de eikenbomen zien er
schilderachtig uit met hun grillige
vormen. Zou ik nog bloeiende
planten tegenkomen? Mijn geduld
wordt toch nog beloond. Langs het
wandelpad bespeur ik een paar
Paardenbloemen met daartussen
het blad van de boterbloem en de
typische fijne blaadjes van Dui

zendblad. Al verderlopend zie ik
weer de houten pergola met de zit
bank en de uit hout gesneden libel,
ik ga weer even zitten, met mijn
verrekijker speur ik nog even de
omgeving af. Langs het laatste ven
staan drie ezels, goed gecamou
fleerd tegen de oranjebruine achter
grond. Op een infobord links van
het pad lees ik welke werkzaamhe
den er plaats moeten vinden, om
tot herstel van ‘De Weerenbroek
poel’ te komen, zoals uitdiepen van
de vennen, kappen van de bomen
en afvoeren van de humusrijke bo
venlaag. Dit doet men om de verlo
ren natuurwaarden van dit prachti
ge gebied weer te herstellen. Zo te
zien is er al het een en ander ge
beurd in dit gedeelte, wat grenst
aan Heijkersbroek. Ik hervat mijn
wandeling en zie links tegen de af
rastering het nu zilverkleurige
bladrozet van Vingerhoedskruid of
Digitalis. Wat verderop rechts en
kele bladerkronen van de Stinken
de gouwe, nu zonder bloem. Ik ben
nu bijna aan het eind van mijn
herfstwandeling en hoor als af
scheid het hakken van een bonte
specht. Enkele Koolmezen vliegen
voor mij uit. Ik loop richting auto
en zie rechts een aantal gezaagde
stammen liggen van de bomen die
in de zomer nog langs de zandweg
stonden. De metamorfose is com
pleet. Toch heeft zo'n herfstwande
ling ook zijn charmes. De verande
ring in de natuur heeft toch iets
wonderbaarlijks. Als een tevreden
mens rij ik huiswaarts, dankbaar
voor alles wat ik heb mogen be
wonderen, ondanks de beperkingen
die deze coronatijd met zich mee
brengt.

Pensioen in Coronajaar
door Pierre Wielders
Eind februari 2020 kreeg ik via de
app op mijn telefoon een filmpje
toegestuurd. Het was een liedje
over Corona, gezongen in Brabants
dialect en gemaakt op de melodie
van Ramona, de klassieker van de
Blue Diamonds. De zanger vraagt
op een bepaald moment in dit lied
je ‘waar blijft de solo van de
gitarist? Die is er niet, die is ook
ziek is het antwoord. Op z’n Bra
bants: ‘Wat hèt die dan?’ En dan
weer het liedje Corona, enzovoort.
Ja, wie had gedacht dat dit virus de
hele wereld zo lang in haar wurg
greep zou gaan houden, waarbij
nagenoeg ons gehele leven aan ban
den wordt gelegd. Zelfs de activitei
ten van De Kringloop konden niet
doorgaan!
Enkele weken na de uitbraak van
de eerste golf ging ik na 43 jaar
werken, met pensioen. Na een stuk
je vlaai met een paar collega’s, liep
ik geheel in stijl met de door de re
gering opgelegde maatregelen, ‘ge
woon naar buiten’ op mijn laatste
werkdag. Niets meer en niets min
der, dat was het dan. Omdat bijna
iedereen thuis moest werken, waren
maar weinig collega’s aanwezig.
Gelukkig kreeg ik wel veel mailtjes.
Vanaf dat moment, een zee van
vrije tijd? Ja en nee. Meer uren tot
je beschikking die je zelf mag invul
len is heel fijn. Maar toch waren de
dagen snel geheel gevuld. Bijvoor
beeld door het inrichten van de tuin
van de nieuwe woning van mijn
dochter in Den Bosch, waarbij ik
veel ‘hulp’ kreeg van ons kleinkind
van twee jaar. Zo leuk! Meer tijd
voor mijn hobby beeldhouwen. In
de zomer veel fietsen samen met
mijn vrouw, of wandelen. Dit veelal
in de omgeving rond Maasbracht.
Denk aan het Rozendaal, Kranen
broek, het Sweeltje, de Beegderhei
de, het IJzerenbosch, maar ook in
het Leudal. Natuurlijk niet te ver
geten De Doort (boomkikker!) en
het Taterbosch. Hier is het fijn

Oogst zoete aardappel (foto: Pierre Wielders)
wandelen, zeker via de nieuwe rou
tes van Heemkundekring ‘Echter
Landj’ en de Gemeente Echt-Suste
ren. Relevante informatie van het
gebied is te lezen op de informatie
borden. Een aanrader, zeker bij
droog weer.
Verder krijgt mijn tuin veel aan
dacht. Hoewel niet echt groot, kan
ik me er vele uren in vermaken. Ben
dan ook wel iedere dag in mijn tuin
te vinden. Genieten van bijvoor
beeld bloeiende heesters. In het

Exochorda marcrantha the bride
(foto: Pierre Wielders)

voorjaar onder andere van de
Sneeuwklokjesboom (Halesia) en
zeker ook de Parelstruik (Exochor
da macrantha ‘The Bride’), een van
mijn favorieten.
Mijn tuin is te klein voor een grote
moestuin, daarom teel ik niet meer
de gewone groenten zoals erwten
en bonen. Wat dan wel? Een jaar of
tien geleden ben ik begonnen met
het telen van Pastinaak, op dat mo
ment nog ‘vergeten groente’ ge
noemd. Deze wortel heeft een pitti
ge smaak, is nauw verwant aan
onze bekende oranje wortel en
wordt beschouwd als de voorloper
van onze aardappel. Vroeger werd
de Pastinaak in ons land dan ook
als zodanig gegeten. Het is een typi
sche wintergroente die ik van okto
ber tot maart oogst. De Pastinaak
past goed in stamppot, is echter
ook in soep en in rauwkostsalades
te gebruiken.
Verder zomer- en herfstframbozen,
blauwe bessen en kiwibessen. Een
jaar of vier geleden kreeg ik een
paar broedknollen van Yacon, een
superfood uit de Andes. Dit is een
knolsoort die in ons land nog niet
echt bekend en nog niet overal te
koop is. Onder de grond vormen
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zich knollen, te vergelijken met de
aardappel en boven de grond bloeit
hij op circa 1,5 meter hoogte met
bloemen, die vergelijkbaar zijn met
kleine zonnebloemen. Wordt daar
om ook wel zonnewortel of appel
wortel genoemd, want de knollen
hebben een frisse en knapperige,
fruitachtige smaak. Verder bevat
deze knol weinig calorieën en is
lang te bewaren. Rauw kunnen de
wortels in een smoothie of salade

vember. Dit jaar heb ik van een
plant wel zo’n twaalf kilo Yacons
kunnen oogsten. Het planten van
de broedknollen gebeurt na de ijs
heiligen, medio mei. Je kunt ze ui
teraard wel eerder in een pot plan
ten en in een serre al opkweken.
Dus net als bij de tomaat bijvoor
beeld. Met mijn ‘eigen snackto
maatjes’ doe ik dit al jaren succes
vol.
De laatste jaren zie je in de winkels

komend kweekseizoen wil ik dan
ook proberen om enkele planten
zelf op te kweken.
Een andere, nog niet genoemde
hobby, is fotograferen. Tijdens
mijn fiets- en wandeltochten gaat
het fototoestel dan ook altijd mee.
In De Doort heb ik dit jaar de
boomkikker vaak kunnen fotogra
feren. In mijn eigen tuin was ik op
4 november 2020 nog aangenaam
verrast doordat ik liefst vier Ata

Atalanta op eucalyptusboom (foto: Pierre Wielders)

verwerkt worden. Ook in een wok
gerecht of als soep is het een aanra
der. Belangrijk voor mij is ook dat
het een gezonde plant is, dus geen
bestrijdingsmiddelen! Een Yacon
plant heeft twee soorten knollen
aan de wortels. De grote en eetbare
knollen en de kleine zogenaamde ‘
broedknollen’ die in het komende
jaar weer zullen uitgroeien tot een
volwaardige plant. Je moet opletten
dat alles geoogst is voor de vorstpe
riode. Ik oogst mijn drie planten
dan ook, afhankelijk van de weers
verwachting, begin of medio no
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steeds vaker de zoete aardappel.
Ook in onze keuken wordt hij
steeds meer gebruikt. Hoewel tot de
groente gerekend, gebruiken wij
hem vaak in combinatie met de
aardappel, in een stamppot bij
voorbeeld. Erg lekker! Daarom heb
ik de zoete aardappel, ook wel Ba
taat genoemd, dit jaar voor het
eerst zelf geteeld. Het plantje dat ik
gekocht had, groeide voortreffelijk,
leverde boven de grond veel loof,
maar onder de grond was ik aange
naam verrast door een oogst van
zo’n tien kilo zoete aardappels. Het

lanta’s (Vanessa atalanta) in mijn
tuin zag! Ze vlogen af en aan op
mijn Eucalyptusboom, die nog in
bloei stond. Dat alles tegen een
strak blauwe hemel. Het werd dan
ook een mooie foto.
Ik hoop dat iedereen in de loop van
2021 weer het vertrouwde leven op
kan pakken. Laten we ons hierbij
wel realiseren dat, mede door de
aan de ons opgelegde beperkingen
in de corona-periode, er toch ook
nieuwe, creatieve oplossingen van
waarde bleken te zijn. Laten we
deze behouden.

Geschenken van Moeder Natuur
door Els Spaanderman
Onze natuur. Ja, wat zal ik daar
eens over zeggen? Van nature ben
ik ijzersterk, dat is een geschenk,
dat is niet iedereen. Hoewel mijn
rikketik het de afgelopen tijd een
beetje moeilijk had, kleine stent in
het kransslagadertje en het leed was
voorlopig weer geleden. Enfin, dat
hoort bij het proces van ouder wor
den, om daaraan te ontkomen
helpt geen lief moedertje! Van na
ture heb ik krullend haar, ben ik
blij mee, kan ik zelf bijwerken, een
krul meer of minder dat zie je niet,
kom daar maar eens om met steil
haar, meteen een scheve pony, nee,
dat wordt kapperswerk, haha!
Ik zie vaak van die hardlopers
voorbijkomen, volgens mij is het
afzien, maar het schijnt heerlijk te
zijn om dat natuurlijke gevoel te
krijgen, leven in je lijf te voelen, een
oppephormoon krijgen, daar gaat
het ze om, dat is de verslaving! Dát
schijn je te krijgen door buiten in
de natuur te rennen, kom daar bij
het indoor trainen maar eens om,
no way..
Nee, wandelen is meer onze stijl,
kwamen we laatst iemand tegen die
altijd voor het voetbal warm loopt,
niet dat hij dat momenteel veel kan
doen in clubverband, dus had hij
bedacht in plaats van dat dribbelen
ga ik snelwandelen, kan ik goed al
leen doen. Dan denk je toch ook:
ga lekker fietsen joh, hier krijg je
toch een hartverzakking van.
Nou ja, dat wandelen zelf is ook
een kunst, het moet nou natuurlijk
ook niet té driftig beoefend wor
den, wel natuurlijk blijven, wel tijd
om om je heen te kijken, mooie
bomen te bewonderen, wolken die
overdrijven, vergezichten, af en toe
even stilstaan om de natuur op je in
te laten werken. Het geluksgevoel
te ervaren om buiten in de natuur
te zijn. Daar kun je ons erg blij mee
maken, het genieten van de natuur.
Wij doen graag boodschappen in

de natuur, gratis winkelen zal ik
maar zeggen, op alle wandelingen
gaat er wel een rugzakje, tasje en
als ik eraan denk een snoeimesje
mee.
Niets leukers dan thuiskomen met
wat mooie zwammen, Eekhoorn
tjesbrood of wat Kastanjeboleten,
niet te versmaden zo heerlijk, voor
al na het drogen zijn ze zeer op
geur voor de specifieke smaak, lek
ker toch, niet dan?

(foto: Els Spaanderdam)

We deden eens wat cursussen om
de paddenstoel wat nader te leren
kennen, veel opgestoken door het
turen naar dat prachtige spul, spie
geltje erbij om onder de hoedjes te
kijken en ze niet te beschadigen,
maar over het eetbare niets bijge
leerd. De natuurvorsers zijn daar
niet zo van hebben we wel gemerkt,
nou wij dus wel. Wat te denken van
een grote portie Oesterzwammen,
of ook lekker: oesters? Dat was ook
heerlijk winkelen, lang geleden he
laas, beiteltje mee en een daar ter
plekke gevonden steen en loswrik
ken die prachtige zilte rakkers. De
natuur gaf overvloedig. Zelfs Mos

seltjes en Kreukels, Kokkeltjes, en
dan voor bij het eten bereiden wat
Zeekraal ….. maak me niet gek; dát
waren nog eens goede tijden.
Hoewel we hier in het Limburgse
ook niet te lijden hebben hoor,
daar hoor je ons ook niet over
mopperen. Ik ben erg van het ver
zamelen van hier en daar een tak of
bloem, daar zie je niets van, takje
van een grote struik moet kunnen,
maar uiteindelijk staat er op mijn
buitentafel weer een mooi veldboe
ket, geen bloemist bij nodig, prach
tig toch? Nee de natuur is gul en wij
doen haar geen geweld aan. Sterker
nog: wij werken graag met alles uit
de natuur. Bladerenslingers in de
herfst, moet je ook eens doen, zo
mooi van kleur, kinderen kunnen
daar uren zoet mee zijn. Trouwens,
met hout valt ook wel wat te doen.
Lekker dikke stukken hout bewer
ken als ze lang genoeg gedroogd
zijn en dan de beitel erin. Zo be
nieuwd wat daar dan uit komt. Ik
ken iemand van erg nabij die heel
wat hout bewerkt heeft, het is elke
keer weer dat gevecht om die vorm
te vinden die natuurlijk is. Wat te
denken van een Goudvis van
boomdikte met prachtige dikke lip
pen op zoek naar voedsel? Staat bij
ons op het droge. En de luiaard die
de hele dag niets hangt te doen,
ook van de natuur gekregen..
Kortom, wij zitten hier heerlijk in
de natuur, niemand doet ons wat.
Wij zwaaien af en toe naar een
voorbijganger, net als deze twee
middeleeuwse kloosterzusters, vol
gens ons uit de orde van de blauwe
knoop, u nawuiven.. heb het goed!
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Meinwegbrand 2020

(foto: Ap Woudstra)

door Ap Woudstra
Het kan verkeren; wat een jaar
2020. Corona, droogte, einde werk
zaam leven door pensionering, een
zieke (schoon)moeder die op 1 juni
overleed, de grote natuurbrand,
twee keer evacuatie en tenslotte een
garagebrand in onze wijk.
Rampjaar 2020 mogen wij wel zeg
gen. De brand was voor ons niet
het grootste dieptepunt in het jaar
2020, maar wel het meest ingrijpen
de en op het verkeerde moment, als
je het al voor het kiezen had.
De brand brak op een maandag
uit, op die maandag was nog niets
afgesloten en kon je nog overal
komen, je wist niets maar was toch
bezorgd uiteraard, het was in de
buurt, maar waar precies?
Rook was te zien, een grote ‘rook
kolom’ gaf de richting aan, maar
waar exact had het onheil toegesla
gen? Even googlen: het was ergens
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bij het oude waterpompstation
WML, van ons uit gezien aan de
andere kant van de Meinweg. Hoe
staat de wind, is dan de volgende
vraag, komt het hierheen?
Gelukkig was de wind erg gunstig:
van ons af, het vuur kon ons niet
gaan bereiken, het moest om ons te
bereiken over de Meinweg heen en
over veel open terrein, dwars over
Camping Elfenmeer: onwaarschijn
lijk. Onrust gaf toch de steeds weer
draaiende, harde wind.
Meteen op de fiets diezelfde maan
dagavond, richting waterpompsta
tion, niets te zien, dan kijken bij de
uitkijktoren, ook niets aan de
hand, toen richting de Rolvennen.
Ja! Brandweermannen, diverse
brandweerauto’s en een tiental
Duitse brandweerlieden, ter plekke
nog niets aan het handje, meer de
heuvel op richting het Elfenmeer,
daar was ruim rook en vuur te zien.
Verder op de fiets de Meinweg op,
een stuk voor de invalidenparkeer

plaats links van de weg; overal
vuur en rook honderden meters
lang, van links naar rechts over de
volledig horizon. Diverse brand
weerlieden en brandweerauto’s pa
raat langs de weg en in de verte aan
het blussen, nog verder door het
zelfde spektakel, surrealistisch,
apocalyptisch vuur, dat samen valt
met de ondergaande zon.
Gewoon naar. Huiveringwekkend!
Thuis brak een spannende periode
aan, wel of niet evacueren, met
name vanwege de rook. Uiteinde
lijk de spullen pakken. Gemeente
bellen en rond 18.00 uur evacuatie
naar Kasteel Daelenbroek. Daar
net geïnstalleerd, opnieuw oppak
ken rond 23.30 uur en door naar
hotel Roermond. Daar aangeko
men weer een aparte situatie. We
waren op dezelfde etage opgevan
gen als mensen van Pergamijn,
aparte geluiden, aparte patiënten
en ook een aparte ervaring, dat
zeker.

Na twee overnachtingen - bed en
kamer waren prima, het eten
moesten we zelf opscharrelen - 
konden we huiswaarts. Daar was
het nablussen aan de gang, helikop
ters, met name Chinooks, dagen
lang met veel kabaal over het huis
heen, op ‘aanraakafstand’.
Heen en weer vliegend: honderd
meter verderop in het veld was een
provisorisch vliegveld aangelegd.
De heli’s haalden water op in
Duitsland, uit de Effelderwaldsee.
Allemaal erg spectaculair, dat wel,
maar ook erg onrustig.

het niet meevalt, de schaal is te
groot, veel herpetofauna is verloren
gegaan, er was weinig te schuilen
voor dat kleine spul en het gaat
jaren kosten om weer te herstellen,
erg spijtig.
Een van de laatste grote Jenever
bessen bij de Rolvennen is volledig
afgefakkeld, niet leuk, de jonge
aanplant natuurlijk sowieso. De in
derhaast door defensie aangelegde
brandgang is gelukkig opnieuw in
gericht met een poel voor de Kam
salamander. Top! Dat zijn de op
stekers.

Veel schade aan de natuur? De me
ningen lopen uiteen, brand heeft
ook een positieve kant voor de na
tuur, maar nu ook? Ik vind zelf dat

2021 zal ook wel van alles brengen,
ook vervelende dingen maar zoals
2020 zal het hopelijk niet zijn. Zó
veel tegelijk, dat is ‘waarschijnlijk

onwaarschijnlijk’. Eind december
hebben we de Stichting Voedselbos
Roerdalen opgericht, positief en
met veel ambitie om ons wederom
in te zetten voor biodiversiteit en
natuurwaarden!
We hebben nog maar weinig tijd
om het tij te keren, de tijd dringt
namelijk en we zullen alles op alles
moeten zetten om het komende de
cennium waarin het nog kan, om te
buigen naar een duurzame maat
schappij. Falen we daarin dan
hoeft het niet meer, dan is het so
wieso te laat. Dit gezegd hebbende,
niet als misantroop maar als realist;
het is niet anders, iedereen die na
denkt weet dat inmiddels.

Groene specht en Rode bosmier
door Maria Beelen
Genietend van de rust in het bos
schalt er plots hard gelach ergens
tussen de bomen. Een verrekijker is
nodig om de pracht waar te nemen
van de veroorzaker ervan, de Groe
ne specht. Hij is oh zo mooi met
zijn rode kruin, zwart masker, sub
tiel glanzende lichtgroene rug en
vleugels overgaand in een groenge
lige stuit. Ik vind het een van onze
mooist gekleurde vogels. In tegen
stelling tot veel andere vogels zijn
de vrouwtjes van deze soort net zo
mooi als de mannetjes. Het verschil
is alleen de rode vlek onder het oog
bij mannetjes, die bij vrouwtjes
zwart is.
De titel wil niet zeggen dat de
Groene specht de Rode bosmier zo
leuk vindt, nee integendeel. Deze
grote mieren zijn het favoriete
voedsel van de specht. De koepel
vormige nesten, die meestal ruim
boven de bodem uitkomen, zijn ge
makkelijk te vinden door de specht.
Hij trekt zich niets aan van de
scherpe kaken en bijtend mieren
zuur van de Rode bosmier en pikt
diep in een mierenhoop om zich te

goed te doen aan mieren, maar ook
aan de eieren en larven. Als je een
mierennest vol gaten ziet, kun je
ervan uitgaan dat de Groene specht
is langs geweest.
Tijdens de mierencursus heb ik het
fenomeen zuur sprayen persoonlijk
mogen ervaren. Een hand vlak
boven een nest op en neer bewegen,

geeft de mieren een gevoel van drei
ging en dan sprayen ze met velen
tegelijk mierenzuur, wat ook zo
ruikt. Dit is niet pijnlijk, maar ik
had toevallig een klein wondje en
daar prikte het zuur wel in.
Bijzonder aan de Groene specht is
zeker zijn tong, deze is wel vijf keer
zo lang als zijn snavel. In rust zit de

Koepelnest van Rode bosmieren (foto: Marianne Vos)
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tong opgerold als een soort horlo
geveer in de schedel. Het uiteinde
van die tong is plat en kleverig en
met deze flexibele lijmstok tast hij
de inwendige gangen van het mie
renhuis af. Op deze manier 'lepelt'
hij de lekkernij naar binnen. Het is
me niet gelukt om dit waar te
nemen in de natuur maar YouTube
brengt de oplossing. Kijkt u maar
eens naar dit bijzondere fenomeen,
bijna surrealistisch voor een vogel.
Als het hard vriest en de grond be
vroren is, kan hij echter niet bij zijn
eten komen. De zachte winters van
de afgelopen jaren zijn dan ook
goed geweest voor de instandhou
ding van de specht. Maar het is ook
niet zo dat hij alleen afhankelijk
van de Rode bosmier is. Verschil

Groene specht (foto: Marianne Vos)
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lende insecten, die hij bijvoorbeeld
onder de schors van dode boom
stammen vandaan haalt, zijn ook
welkom.
Zijn nestholte hakt de specht in een
oude boom, waarbij het bekende
hakgeluid door het bos klinkt en
kan 15 tot wel 30 dagen duren. Het
nest is sober, want het wordt van
binnen niet bekleed met mos of
veren. Het mannetje en vrouwtje
hebben de taken goed verdeeld, ze
bouwen allebei aan het nest en
broeden ook allebei de eitjes uit in
15 tot 17 dagen.
Het nest van de Rode bosmier is, in
tegenstelling tot het nest van de
specht, een architectonisch bouw
werk. Ze bouwen het nest zo groot
en hoog als nodig is, om in het nest

een ideaal klimaat en temperatuur
te creëren, voorzien van een ingeni
eus gangenstelsel. Ze gebruiken het
jaren, met vele honderdduizenden
mieren. Hun koepelnesten bieden
daarnaast onderdak aan vele ande
re kleine diersoorten en insecten.
Daardoor helpen ze mee om te zor
gen voor een gezond ecologisch
evenwicht. Bosmieren eten zowat
alles wat het bos schaft en verorbe
ren veel insecten, waardoor ze een
explosieve groei van andere soorten
voorkomen, zodat er geen plagen
ontstaan. Ze zijn een indicator voor
een gezond bos. Dus zie je nesten
van bosmieren tijdens je wandeling,
dan weet je dat je door een gezond
bos loopt, en dat de Groene specht
ook blijft.

Een vogelreisje naar Terschelling
door José Scheenen-Dings en Harry
Senden
Traditiegetrouw gaan we in april
met een groepje vogelvrienden naar
Terschelling. We reizen gezamen
lijk naar Harlingen, waar we de
veerboot naar het eiland nemen.
Deze tocht duurt ongeveer ander
half uur, afhankelijk van de zand
banken in de Waddenzee. Onder
weg zien we vaak al Zeehonden lig
gen op zandbanken en rond de
boot vliegen meestal Visdiefjes, die
tuk zijn op wat de mensen hun toe
gooien.
Terschelling is het derde in de rij ei
landen. De oppervlakte beslaat een
lengte van 30 km en een breedte
van 3,5 km. Het telt 4800 perma
nente bewoners. In de zomer kri
oelt het van de gasten en tijdens
Oerol – een cultuurprogramma –
kunnen er wel tot 40.000 mensen
op het eiland zijn. De bewoners zijn
meestal blij, als ze weer vertrokken
zijn. Buiten gezelligheid laten ze
ook een heleboel rommel achter op
het eiland. Bestuurlijk hoort het
vogeleiland Griend en een deel van
de Waddenzee er bij. Met het aan
tal kilometers is Terschelling de
grootste gemeente van Nederland.
Dertig procent van het eiland is be
bouwd en verder is er ruimte ge
noeg om ongestoord te kunnen
wandelen en fietsen in de natuur.
De natuur van Terschelling wordt
in de eilandvlag symbolisch weerge
geven door vijf horizontale banen
in verschillende kleuren. In 1932
heeft Gerrit Knop een verklarend
rijmpje gemaakt:
Rood zijn de wolken, Blauw is de
lucht, Geel zijn de helmen (Helm
gras), Groen is het gras, Wit is het
zand. Dit zijn de kleuren van het
Schylgerlân. Dat is de dialectnaam
van het eiland.
Men is op Terschelling goed bezig
met de natuur en duurzaamheid. Er
bestaat een groepje milieujutters,
inclusief de burgemeester zelf, die
al trimmend het afval op het eiland

verzamelen. Wat betreft de energie
op het park: het dak van het restau
rant en het kantoor ligt helemaal
vol met zonnepanelen. Langs de
paden in het park geven de lampen
‘groen licht’, dat naar beneden is
gericht, om lichtvervuiling tegen te
gaan en de vogels te ontzien.
Omdat het in de duinen ‘s avonds
en ’s nachts nog helemaal donker
wordt, behalve als de maan schijnt,
is dit een ideale plek om de sterren

stuks.
Bijzonder zijn de kolonie Lepe
laars, Beflijsters, Kramsvogels,
Boerenzwaluwen, Koperwieken,
maar ook de Klapekster, Blauw
borst, Visarend, Blauwe en Bruine
kiekendief. Verder zijn er veel Rot
ganzen en Brandganzen en nog heel
wat andere vogels.
De planten zijn meestal wat later
dan bij ons in het zuiden. De laat
ste jaren vinden we in april meestal

Brandgans Branta leucopsis (foto: José Scheenen Dings)

hemel te bestuderen. Groepen ster
renliefhebbers zijn hier dan ook
welkom.
Het natuurreservaat De Boschplaat
is alleen te bezoeken onder leiding
van een boswachter en ook nog
buiten de broedtijd. We hebben
zo’n excursie wel eens meegemaakt.
De boswachter hield een grote pa
raplu boven zijn hoofd om zich
tegen de aanvallen van de meeuwen
te beschermen. Ook wij moesten af
en toe onze hoofden beschermen.
Het aantal vogels is in de loop der
jaren teruggelopen. Tijdens de be
ginjaren van ons bezoek telden we
vaak meer dan 100 soorten. Nu
komen we niet verder dan 70 tot 80

de volgende planten; Vogelmuur,
Paarse dovenetel, Pinksterbloem,
Heermoes, Klein hoefblad, Paar
denbloem, Rankende helmbloem,
Madeliefje, Muizenoor, Kleefkruid,
Kraaiheide, Cranberry, brandnetel,
Fluitenkruid, Zachte ooievaarsbek,
koekoeksbloem, Ruig viooltje,
Herderstasje, Gaspeldoorn, Duin
doorn, Wilde gagel, Kruipende ere
prijs en blad van de Gevlekte or
chis. Door de zachte winters zijn
het er nog tamelijk veel. Het was
nog lang niet alles, maar we note
ren wat we tegenkomen. Terschel
ling: een heerlijk eiland met voor
elk wat wils.
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Overpeinzingen tijdens de Sint Franciscus bedevaartstocht van Florence naar Rome

Ongrijpbare aarde
Reflecties
die grootsheid buiten het menselijk
denken,
dat alles in stukjes hakt
en daarin leeft als afgescheiden,
Aarde wet
Duizelig, zoveel mensen
in stukjes afgescheiden naast elkaar
Levend op Aarde, die weet, en wij
niet.
Muziek mijn liefde en wijn ,
laten dit alles naast elkaar zijn.
Tekst en foto: Ernest van Hout
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