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Soortenrijkdom in het land
tussen Veluwe en IJssel
Claire Vos

Brummen ligt op een unieke plek tussen de Veluwe en de IJssel.
De overgang van de hoge droge zandheuvels van de Veluwe naar het
voedselrijke natte IJsseldal is uniek in Nederland. Over een afstand
van nog geen 10 kilometer is er een zonering ontstaan met een grote
variatie aan natuur en een rijkdom aan soorten.
De Veluwe hoog en droog
Hoewel maar een klein deel van de Veluwe tot de gemeente
Brummen behoort, is het fantastisch om zo’n groot gebied, waarin
je eindeloos kunt rondstruinen, in je achtertuin te hebben.
De huidige bossen en heiden zijn het resultaat van eeuwenlang
menselijk gebruik van de Veluwe. De bossen krijgen tegenwoordig
een natuurlijker karakter. Dood hout wordt bijvoorbeeld niet
opgeruimd. Dat is belangrijk voor allerlei insecten, die een onmisbare schakel vormen in het ecosysteem. Een zeer bijzonder insect
is bijvoorbeeld het vliegend hert. Waar het bos geleidelijk overgaat in heide, met hier en daar open zand, vinden reptielen een
ideaal leefgebied. Als je daar rustig gaat zitten, heb je kans op een
ontmoeting met de exotisch gekleurde zandhagedis. Op de Veluwe
komen bijna alle Nederlandse soorten reptielen voor.
Hoewel de Veluwe droog oogt, zijn de zandheuvels een verzamelplaats van heel veel regenwater, dat ons aan de voet van de Veluwe
bereikt. Langs de randen van de Veluwe ontspringen de (spreng)
beken. Bijzondere beekvegetaties en, zeer plaatselijk, bronbossen
zijn daarvan het gevolg. De beken bevatten dikwijls schoon water,
al is de kwaliteit wel achteruitgegaan. In de beken zijn voor Nederlandse begrippen bijzondere flora en fauna te vinden. Echte beekvissen zijn bijvoorbeeld het bermpje en de kleine modderkruiper.
Het geelgroene plantje goudveil is alleen te vinden in de bronnen
of sprengkoppen.
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Vliegend hert

Bermpje

De invloed van de Veluwe op ons landschap verloopt dus voor
een belangrijk deel via het water. De sprengen en beken zijn een
wezenlijk kenmerk van ons landschap. En via het grondwater komt
het Veluwse water bij ons aan de oppervlakte en zorgt daarmee
voor bijzondere natuur.

❷
Jantine Peters
vertelt over omgaan
met grondwater.

IJsvogel

Niet alles is ontgonnen in de ontginningszone
Pas in het begin van de 20e eeuw zijn de ontginningen van dit
kletsnatte gebied aan de voet van de Veluwe voltooid. Er zijn
nog een paar parels van het oorspronkelijke landschap bewaard
gebleven, zoals de Empese en Tondense Heide. Ooit graasden hier
de gezamenlijke schaapskuddes van de nabijgelegen dorpen Empe
en Tonden. De heide en de hooilanden stonden in die periode
jaarlijks maandenlang onder water. De speciale kwaliteit van het
grondwater, dat lange tijd in de bodem onderweg is geweest en
daardoor kalkrijk is geworden, zorgt ook nu nog voor bijzondere
graslanden: de blauwgraslanden. Hier vind je zeldzame soorten als
spaanse ruiter, gevlekte orchis en de klokjesgentiaan.
Gedurende de afgelopen decennia verdroogde het gebied
doordat agrarische landerijen in de omgeving veel grondwater
onttrokken. De blauwgraslanden kregen het moeilijk. Gelukkig is
het tij inmiddels gekeerd. Herstelmaatregelen in 2015 hebben de
condities voor blauwgraslanden verbeterd. Ook is het gebied een
stuk robuuster geworden, doordat de aangrenzende Eerbeekse
Hooilanden als natuurgebied zijn ingericht. De eigenaren hebben
de helft van hun agrarisch bedrijf omgevormd tot een natuurgebied met bloemrijke graslanden en vochtige hooilanden.
Ook het Soerense Broek is een voorbeeld van natuur die
kenmerkend is voor de ontginningszone. Het gebied bestaat uit
natte graslanden, ondiepe wateren en struweel. Het is een aantal
jaren geleden behoorlijk op de schop gegaan om het weer natter
en schraler te maken, waardoor de optimale condities voor deze
natuur werden geschapen. Nu het Soerense Broek weer vochtiger
is geworden, keren ook bijzondere bloemen als het teer guichelheil terug en ook het vleesetende plantje vetblad heeft zich er
gevestigd. De Soerense beek heeft de ruimte gekregen om zijn
eigen route te bepalen en kronkelt door het gebied. Dit levert een
prachtige zonering op met geleidelijke overgangen van nat naar
droog: zeer gevarieerde gebieden met een hoge biodiversiteit.
Dit is een ideale omgeving voor bijvoorbeeld ijsvogels, weidebeekjuffers en ringslangen.
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De heidegebieden en stuifzanden van de Veluwe behoren nu tot de grootste van Nederland.

Woeste gronden: de wolf is terug!
De Veluwe is het grootste aaneengesloten laagland bosgebied van
Europa. De uitgestrektheid van het
gebied, het idee dat je dagen rond kan
lopen op de Veluwe, draagt bij aan de
belevingswaarde. Het grote gebied
biedt ook volop ruimte aan grote
zoogdieren. Spannend als je plotseling oog in oog staat met een vos of
wild zwijn. In de herfst luisteren naar
de burlende herten of op de eerste
zomerse avonden naar het snorren
van nachtzwaluwen zijn bijzondere
ervaringen. Dan kan je even vergeten
dat je in een van de dichtst bevolkte
gebieden van Europa woont. Recent
zijn deze kwaliteiten ook ontdekt
door de wolf. Niet iedereen is daar
blij mee, want schapen moeten extra
beschermd worden. Op de Veluwe
hebben de wolven echter alle ruimte
en zijn er prooien in overvloed.
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Gelukkig is niet alles ontgonnen in de Ontginningszone, zoals de Empese en Tondense heide.
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Oude bomenlanen op het Leusveld.

Het gentiaanblauwtje.

Eitjes van het gentiaanblauwtje op de klokjesgentiaan.

Complexe relaties alleen in grote
stabiele gebieden
Tot in de 90er jaren kwam het gentiaanblauwtje, een dagvlindertje uit
de familie van de blauwtjes, ook voor
op de Empese en Tondense heide.
Deze vlinder leidt een ingewikkeld
bestaan. Allereerst is de zeer zeldzame klokjesgentiaan de waardplant
van de soort. Het vrouwtje zet haar
eieren uitsluitend af op deze planten-

soort. Dit is al een lastige keuze want
klokjesgentianen komen alleen voor
op natte heiden en blauwgraslanden.
Maar dan ben je er nog niet. Want er is
ook nog een waardmier nodig. Omdat
de rupsen van het gentiaanblauwtje
net zo ruiken als mierenlarven nemen
de bossteekmier of de moerassteekmier ze mee naar hun nest. Als echte
koekoeksjongen voeden de rupsen
zich met mierenlarven en mieren-

CAHIER 4

poppen. Daarna verpopt de rups zich
en in het voorjaar vliegt de vlinder uit.
Specialisten zijn dus kwetsbaar.
Er hoeft maar één schakel in hun
levenscyclus tussenuit te vallen en
de soort sterft uit, zoals is gebeurd
met het gentiaanblauwtje. In een
geïsoleerd gebied zoals de Empese en
Tondense heide kan de ontbrekende
soort het gebied ook niet meer op
eigen kracht bereiken.

Heel veel landgoederen
Een reeks van historische buitenplaatsen illustreert dat de kwaliteit van onze omgeving al eeuwen lang wordt herkend. Brummen
kent een zone van landgoederen in een landschappelijk zeer gevarieerd gebied, waar een rijke cultuurhistorie wordt gecombineerd
met een hoge biodiversiteit. Deze landgoederenzone grenst direct
aan de oeverwal, waar de meeste dorpen liggen. Ze is dus goed
toegankelijk voor een wandeling vanuit huis. Wij profiteren nu
van de ruime keuze aan wandelgebieden waar natuur en cultuur
elkaar hebben verrijkt.
De landgoederen vormen een mozaïek van nattere en drogere
delen. De beken stromen er doorheen richting IJssel. Daarnaast
komt het grondwater op sommige plekken dicht aan de oppervlakte. Dit levert bijzondere natuur op zoals elzenbroekbossen,
maar gaf ook praktische problemen voor de landgoedeigenaren.
Om droge voeten te houden zijn de landhuizen op de oeverwal
of andere zandruggen gebouwd. Het water van de beken is deels
gebruikt voor de waterpartijen rond de landhuizen, zoals te zien
is bij Huize Voorstonden, Groot Engelenburg en Huis Den Bosch.
Waar het heel nat was, zijn bossen aangelegd op zogenaamde
rabatten, waarbij de bomen konden overleven op de hogere
walletjes. Nu zijn deze rabatten vaak verdroogd, maar er zijn nog
altijd greppels waarin in de wintermaanden water staat.
Een eigenschap van landgoederen is dat het landgebruik vaak
lange tijd onveranderd is gebleven. Dit levert fraaie landschappen
op en het is goed voor de natuur die ruim de tijd heeft gekregen
om zich te ontwikkelen. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de oude
eiken- en beukenlanen, bewoond door de zeldzame boommarter
en bijzondere vleermuizen zoals franjestaarten en baardvleermuizen. De oude bomenlanen zijn ook beroemd om hun bijzondere paddenstoelen. Paddenstoelen gedijen bij uitstek bij lange
perioden van stabiliteit. Zij hebben tijd nodig om ondergronds,
via de schimmeldraden, een samenwerking met oude bomen aan
te gaan. Kenmerkend voor oude loofbossen is dat de bodem in
het voorjaar bedekt is met een bloementapijt van bosanemoon,
dalkruid, aronskelk, salomonszegel en vele andere soorten.
Allemaal soorten die het goed doen in oude vochtige loofbossen
met voldoende lichtinval, zoals langs de bospaden en in de
hakhoutbossen. Alle vijf de spechten van Nederland komen hier
voor. Bekend zijn de grote en kleine bonte specht, de groene en
de zwarte specht. Recent heeft ook de middelste bonte specht
de landgoederen gekoloniseerd. De middelste bonte specht leeft
net als de zwarte specht in oud bos met dood staand hout.
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❶
Rabatten zie je overal in
de landgoederenzone.

Boommarter

Kleine ijsvogelvlinder

Kruisdistel

❻
De patrijs terug
in Brummen.

De bossen worden afgewisseld door bloemrijke graslanden,
zoals bijvoorbeeld op landgoed het Leusveld tussen Eerbeek
en Brummen. Dankzij het kalkrijke kwelwater komen daar
orchideeën voor, waaronder gevlekte orchis, grasklokje en
blauwe knoop.
Bijzonder is ook dat de kleine ijsvogelvlinder er voorkomt.
Deze is zeldzaam in Nederland, maar komt in de vochtige
bossen van de landgoederenzone van Brummen nog volop voor.
De vlinder vliegt van midden juni tot midden augustus. Om hem
te zoeken ga je naar zonnige en windstille plekken in het bos.
Hier zet de vlinder haar eieren af op de kamperfoelie, terwijl
bloeiende bramen een belangrijke bron voor honing zijn.
De IJssel en de uiterwaarden
De IJssel is misschien wel de mooiste rivier van Nederland. En dat
zeggen niet alleen mensen die hier wonen! De vele bochten
wijzen op een grote rivierdynamiek in het verleden. Gelukkig
kan de rivier ook in onze tijd nog verrassen. Soms is de IJssel een
stroompje waarop schepen nauwelijks nog kunnen varen, soms
een kilometers brede watermassa.
De IJssel maakt bij Brummen een grote bocht. Hier ligt het
natuurreservaat Cortenoever. De rivier heeft een bijzonder
kronkelwaardenlandschap gevormd met bijzondere planten en
dieren. Tijdens een wandeling over de ‘Weg naar het Ganzenei’
kun je van het weidse landschap genieten. Buiten het broed
seizoen is het gebied ook toegankelijk via klimhekjes.
De graslanden worden als hooiland beheerd. Er wordt ook
wat vee geweid. Koeien eten het gras, maar laten kruisdistels,
knikkende distels en kattendoorn staan. In dit stroomdallandschap
vind je op de zandige plekken grote plakkaten met kruisdistel in
graslanden die in het voorjaar in een lila bloemenzee van pinksterbloemen veranderen.
De hooilanden zijn zeer rijk aan bloemen die karakteristiek
zijn voor stroomdalgrasland, zoals rapunzelklokje, aardaker,
veldsalie, kleine ratelaar, kleine ruit en gulden sleutelbloem.
Bijzonder is de walstrobremraap, die op geel walstro parasiteert.
In dit gebied komen weidevogels voor, zoals de wulp, en soms
ook de onvoorspelbare kwartelkoning. Ook struweelvogels als
grasmus, braamsluiper en kneu zijn te vinden in het prachtige
meidoorn- en sleedoornstruweel. Verder zie je opvallend veel
hazen. En de recent gestarte inspanningen van bewonersgroep
‘De patrijs terug in Brummen’ lijken tot een voorzichtig herstel
van de patrijzen in het uiterwaardengebied te leiden.
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De IJssel, misschien wel de mooiste rivier van Nederland.

Vee graast in de kronkelwaarden bij Cortenoever.
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Bij boerderij Het Ganzenei in Cortenoever worden een paar
graanakkers in stand gehouden, speciaal voor de bijzondere
akkerkruiden. Er wordt meestal rogge verbouwd. Het resultaat
is een kleurrijke akker vol klaprozen, korenbloemen en allerlei
zeldzame akkerbloemen, zoals groot spiegelklokje, akkerogentroost, rood guichelheil en aardaker.

deel van de vogels, zoogdieren en amfibieën. Ook voor ons eigen
voedsel kunnen we niet zonder insecten, bijvoorbeeld voor een
vruchtbare bodem en bestuiving.
De achteruitgang van de biodiversiteit in het landelijk gebied
heeft verschillende oorzaken. Het gaat hier te ver ze allemaal te
noemen. Bestrijdingsmiddelen in de landbouw en in onze tuinen
blijken veel schadelijker te zijn dan gedacht en werken ver door
in de voedselketen. Veel voorheen bloemrijke bermen en oevers
zijn soortenarm geworden. Bloemrijke bermen, met bijbehorende
insectenrijkdom, ontstaan onder voedselarme omstandigheden.
Met het huidige beheer van gemeente en waterschap, waarbij
het plantenmateriaal blijft liggen, verruigen de bermen met
brandnetels en grassen.

Een poelennetwerk voor de kamsalamander
De Brummense landgoederen zijn bekend om
de kamsalamanders, die hier nog in redelijke
aantallen voorkomen. Kamsalamanders leggen
maar kleine afstanden af en hebben daarom een
dicht netwerk van poelen en andere watertjes
nodig om hun eieren in af te zetten. Het grootste
deel van het jaar leven ze op het land, in een
kleinschalig, gevarieerd landschap. Direct rond
het water hebben ze bloemrijke graslandjes en
loofbosjes nodig met goed ontwikkelde zomen
van struweel en kruidenrijke ruigte. Plekken waar
hun voedsel, zoals insecten, wormen en slakken,
in ruime mate aanwezig is. Hun leefgebied moet
bovendien volop mogelijkheden bieden om weg
te kunnen kruipen. Veel poelen zijn verdwenen.
De poelen die nog over zijn groeien na verloop
van tijd dicht en zijn daardoor ongeschikt voor
de voortplanting. Het is belangrijk om ze regelmatig op te schonen en op korte afstand nieuwe
watertjes aan te leggen, zodat een samenhangend netwerk in stand blijft.

De voedselpiramide kan niet bestaan zonder insecten.

Het is hier prachtig, maar er zijn ook zorgen
Brummen heeft nog steeds een rijke natuur, maar er is ook veel
verloren gegaan. Net als elders in Nederland gaat de biodiversiteit
van het platteland achteruit. Voor Nederland is berekend dat
de aantallen van karakteristieke plattelandsvogels sinds de 70er
jaren gemiddeld met 30 procent zijn gedaald. Dit geldt niet alleen
voor bijzondere soorten als geelgors of veldleeuwerik, maar ook
voor doodgewone soorten als spreeuw en boerenzwaluw. Recent
is duidelijk geworden dat de achteruitgang van insecten nog
veel sterker is: er zijn gebieden waar in 30 jaar de aantallen met
75 procent zijn teruggelopen. Dat is zorgelijk omdat insecten een
onmisbare schakel vormen in de kringloop van de natuur. Insecten
zorgen voor een vruchtbare bodem door de afbraak van dood
materiaal. Van de planten is 80 procent afhankelijk van bestuiving
door insecten. En insecten zijn de voedselbron voor een groot
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Kamsalamander.

Het leefgebied van de kamsalamander een poel
met aangrenzend struweel.
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Netwerken van leefgebieden om te overleven
Een belangrijke factor is ook het verdwijnen van natuurlijke
elementen in het landschap. Houtwallen, bomen, bosjes en drinkpoelen zijn steeds schaarser in het agrarische landschap. Door het
verdwijnen van het kleinschalige landschap zijn leefgebieden
versnipperd geraakt. Het zijn nu vaak eilandjes in een kaal landschap. Geïsoleerde en kleine leefgebieden raken op den duur
hun soorten kwijt. Als de afstanden naar plekken waar deze soort
nog wel voorkomt te groot zijn, raakt zo’n gebied niet opnieuw
bevolkt. De oplossing voor dit probleem is het ontwikkelen van
een netwerk van leefgebieden, zoals het Gelders Natuurnetwerk.
Het platteland maak je weer toegankelijk voor soorten door
schuilplaatsen en voedselplekken te ontwikkelen. Dat zijn de
houtwallen, bloemrijke bermen, dijken en natuurlijke beken.
Zo’n landschap helpt om de biodiversiteit te herstellen.

INTERVIEWS

Iedereen kan wat doen!
Iedereen kan bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit in
ons landschap: agrariërs, tuinbezitters, gemeente en waterschap.
De aanleg van houtwallen, poelen en kruidenrijke akkers draagt
bij aan het herstel van de biodiversiteit. Ecologisch bermbeheer,
waarbij het plantenmateriaal gefaseerd wordt gemaaid en afgevoerd zorgt voor verschraling en herstel van de soortenrijkdom.
Met een paar ingrepen kunnen onze tuinen veel aantrekkelijker worden voor biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan minder
stenen, een deel van het gazon omvormen tot bloemrijk grasland,
rommelhoekjes toelaten en geen gif gebruiken. In cahier 6 staan
inspirerende voorbeelden van dergelijke acties.
Een kleinschalig landschap is aantrekkelijk voor natuur en
mens. Vlinders en vogels hebben het er naar hun zin in bloemrijke bermen en akkerranden en het bevordert recreatie en het
welbevinden van de mens.

MARIJE VERBEECK
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Verborgen schatten
van Eerbeek
de Facebookpagina van Erik Tabor

Erik Tabor (Eerbeek, 1966) woont in zijn
geboorteplaats en gaat er ook niet meer weg.
Hij woont in de muziekwijk ofwel de Noorder
Enk en is met vijf minuten in het bos of tussen
de weilanden. Meerdere mooie steden liggen
dichtbij. Een gouden plek om te zijn.
Zijn vader bracht hem liefde voor natuur bij.
Samen gingen ze in alle vroegte wild kijken op
de Imbosch, het Deelerwoud of bij de Jutberg
in Laag-Soeren. Erik vond het prachtig en dat
vindt hij nog steeds. Eerbeek is veel mooier dan
mensen denken, zegt hij.
‘Twintig jaar lang had ik een stressvolle baan,
waarbij er altijd maar gescoord moest worden.
Tegenwoordig heb ik de tijd om elke dag de
natuur in te gaan en te fotograferen, het maakt
mijn hoofd leeg. Ik voel me geen fotograaf, ik ben
voorbijganger en ik zie wel wat ik tegenkom.
Je moet willen ontdekken en je moet er even
moeite voor doen. Misschien moet je letterlijk uit
je comfortzone komen: van de bank af. Maar je
wordt altijd beloond met een onverwachte
ontmoeting. Dat vind ik tof van de natuur, die
blijft verrassen. In Nederland hebben we ook nog
het geluk van de seizoenen. Bij elke wisseling
denk ik: ha, er komt weer wat nieuws. Zoals de
rups van de helmkruidvlinder: een grote witte
rups met zwarte en helgele vlekken. Ik weet een
paar plekken waar helmkruid is te vinden, aan
de Imboschweg en bij het Apeldoorns kanaal.
Tussen half juni en half augustus ga ik daar altijd
even kijken, want daarna gaan de rupsen zich
verpoppen en moet je weer een jaartje wachten.
Het is altijd een verrassing wat ik te zien krijg,
soms iets bijzonders, soms iets heel gewoons.
Als ik om half vier ’s middags een wild zwijn zie
lopen, dan denk ik: Yes! Maar het kan ook om een
paar hazen gaan die aan het knokken zijn, een
vlinder, een hagedis of een bijzondere planten
soort. Laatst vond ik heksenboter: een slijm
zwam die van vorm kan veranderen en zich kan
verplaatsen.

Facebookpagina over natuur …
Ik vind het leuk om andere mensen te laten
zien hoeveel moois er is in Eerbeek. Iedereen is
verrukt van Oeken en Empe en Leuvenheim en
Brummen, misschien is het een lichte frustratie
van mij. In elk geval is Eerbeek meer dan alleen
de industrie. Om die reden heb ik de Facebook
pagina: Flora en Fauna in Eerbeek aangemaakt.
Vrijwel elke dag plaats ik er een foto op met wat
achtergrondinformatie. Het gebied dat ik bestrijk
heeft de vorm van een taartpunt. De punt zit in
de Imbosch, volgt links en rechts de gemeente
grens en het verbredende deel loopt uit in de
halve ronding van het kanaal waar de puinwaaier
uit de ijstijd zo’n beetje ophoudt. Omdat ik me
beperk tot dit gebiedje kunnen we met elkaar ook
de diepte in.
Laatst had een volger een ware explosie van
bloedwantsen in zijn tuin. Dan krijg ik een chat
bericht met een foto erbij en de vraag wat het is.
En vooral: of het kwaad kan? Ik kan dan uitleggen
dat die mooie beestjes aan blad zuigen, dat er
waarschijnlijk drie generaties bij elkaar zitten
en dat de vogels er niet zo van houden vanwege
de kleur. En dat ze niet schadelijk zijn en ze ook
vanzelf weer zullen verdwijnen.
De mens probeert op allerlei manieren de
natuur te sturen, maar ziet dingen over het hoofd.
In de jaren negentig importeerden tuinders het
Aziatische lieveheersbeestje om schadelijke
bladluizen in kassen op biologische wijze te
bestrijden. Maar dit bleek een invasieve soort,
die een bedreiging oplevert voor inheemse
lieveheersbeestjes. Je ziet het vaker, bijvoor
beeld ook met de brulkikker.
… en over landschapsgeschiedenis
Behalve voor levende natuur heb ik interesse in
de geschiedenis van het landschap. Het is leuk
om erfenissen uit het verleden te herkennen.
Zoals bijvoorbeeld laat zien op de post van 17
juni 2020: Langs de Horsterdijk in het Eerbeekse
staan een paar oude vliegdennen. De koeien
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genieten van de schaduw onder de bomen.
Deze vliegdennen verwijzen naar het oude veenen heidelandschap dat hier was. De Horsterdijk
lag hoger dan het natte omliggende land en was
een goede verbinding tussen het Huis te Eerbeek
en kasteel ter Horst in Loenen.
Ook vertel ik graag een stukje geschiedenis aan
de hand van de naamgeving. Eerbeek ligt aan
twee Hanzewegen. De Harderwijkerweg van
Doesburg naar Harderwijk en de Imboschweg,
de oudste weg van Zutphen naar Arnhem.
‘Im’ betekent bij, hier werden de bijenkorven op
de hei gezet, vlakbij het bos. Deze oude zandweg
uit de late middeleeuwen gaat dwars door de
Veluwezoom en kent forse hoogteverschillen.
Aan de kant van Eerbeek ga je door het hoge
gedeelte. Het hoogste punt van de gemeente
Brummen ligt hier op zeventig meter boven NAP.
Daarom zeggen we in Eerbeek: ik ga een uurtje
het bos ‘op’ en niet het bos ‘in’, zoals op veel
andere plekken.
Het reliëf en de beek hebben Eerbeek
gemaakt tot wat het nu is. De Eerbeekse beek is
de oerbeek, daarmee is alles begonnen. Onze drie
papierfabrieken zijn ontstaan uit acht oude
molens die driehonderd jaar geleden begonnen
te draaien vanwege de excellente waterkwaliteit.
Die oude molens aan de beek zijn uitgegroeid
tot bedrijven waar half Eerbeek nu nog zijn
boterham mee verdient. Dat we nog steeds bij
de top tien van de wereldpapierindustrie horen,
heeft alles met het landschap te maken.
Honderdvijftig jaar geleden lag Eerbeek
grotendeels om de Brink bij de Korenmolen en
telde ongeveer vierhonderd inwoners. Ik woon op
wat vroeger de oude Noorder Enk was, de hoger
gelegen akkergrond. Onze voorouders zouden
zich omdraaien in hun graf als ze zouden zien dat
wij op de beste grond huizen hebben gebouwd.
Ze hebben eeuwenlang heideplaggen gestoken
en schapenmest opgebracht om hun gewassen
beter te laten groeien.
Mijn achtertuin loopt behoorlijk steil af.
De achterburen aan de Ringlaan wonen een
meter lager dan wij. Hier loopt de oude dorps
grens, waar de boerderijen met hun grote
schuren gebouwd werden. Richting het dorp
waren hun akkers, waar wij nu op wonen. Aan de
andere kant, achter de Ringlaan, liep nog een
houtwal of wildwal en daarachter was broekland.
Dat was ’s winters kleddernat, ’s zomers kon
er een keer worden gehooid. In de bodem ligt
veen, dat bij droogte inklinkt. Anno 2020 heeft
Eerbeek 10.000 inwoners. Men moet steeds
verder buiten de traditionele plekken gaan
bouwen. Daarom staat de nieuwe wijk LombokZuid noodgedwongen in het oude broekland.
De heipalen steken op vier meter diepte door het

veen en reiken tot bijna twaalf meter diep voor ze
een stevige ondergrond vinden. De voorouders
zouden opnieuw hun wenkbrauwen optrekken.
Doe-het-zelftips voor natuur in de tuin
Ik lees vaak over wat we al kwijt zijn aan dier
soorten in Nederland en ik ervaar dit ook. Twintig
jaar geleden zat aan het eind van de dag een
autovoorruit vol met dode insecten. Nu vind je
er vaak niet een. Dat is veelzeggend. Als ik naar
de nieuwbouwwijken in Eerbeek kijk, trouwens
in heel Nederland, dan denk ik: ja die mensen
móeten wel drie keer per jaar op vakantie,
want thuis is het helemaal niet leuk. Als alles is
bestraat, wordt het ook al snel veel te warm in
zo’n tuin. Je kunt natuurlijk een insectenhotel
in je tuin hangen, maar je kunt ook een insec
tenhotel van je tuin maken. Met een houthok, of
alleen al een stapeltje snoeihout, maak je plaats
voor vlinders, insecten, vogels, egels en veld
muizen. Mensen zijn bang voor overlast. Maar wij
wonen hier al drieëntwintig jaar, al die tijd
hebben we veldmuizen in de tuin, pas één keer
hadden we er eentje binnen.
Water in de tuin lokt vogels en insecten,
misschien een kikker. Een simpele maatregel is
een glazen fles met een kuiltje in de bodem op
zijn kop op een stok zetten. In het vroege voorjaar
doe je daar water in, met een suikerklontje.
De eerste insecten hebben daar een soort
energiedrankje van, wat hen helpt met opstarten.
De rest van het seizoen laat je de suiker weg en
komen er allerlei vogels op af, maar ook bijen
en vlinders. Het moet een beetje ongeordend
zijn in je tuin, anders kunnen beestjes zich niet
verschuilen. Laat het lekker een beetje verrom
melen. Stapelmuurtjes, ik bedoel los gestapelde
stenen zonder mortel, zijn ideaal voor allerlei
levendigheid. Egels eten naaktslakken, die wil je
dus best hebben, maar als mensen er een zien,
bellen ze de egelopvang. Als je een egel in je tuin
ziet, moet je ergens in een hoekje wat takken en
blad neerleggen.
Onze oudste kleinzoon van vier jaar wil altijd
met me op onderzoek in de tuin. Hij heeft al
ontdekt dat er meerdere soorten pissebedden
zijn. Wormen vindt hij ook boeiend. De insecten
wereld is prachtig en nuttig, een lieveheers
beestje eet elke dag wel honderd luizen. Maar als
ouders hysterisch worden van een bij of wesp,
krijgt een kind vanzelf angst voor insecten.
Zo verdrietig, want ze zijn prachtig en de meeste
soorten steken helemaal niet. In de natuur gaat
het niet alleen om de grote beuken en de diepe
sprengen, maar ook om de kleine kriebelbeestjes,
zoals het prachtige zandbijtje. Het gaat om
verwondering.’
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Buiten zijn, voor mij
is het voldoende
De zwerftochten van Hannie Wijers

Hannie Wijers (Utrecht, 1952) woont in
Rhienderen in Noord-Brummen. Jarenlang
wandelde ze dagelijks met haar hond door de
buitengebieden, genietend van wat de natuur
te bieden heeft. Tot ze een beroerte kreeg.
Nog steeds is ze bijna dagelijks buiten. Op haar
scootmobiel, met een extra zware accu en
profielbanden, zwerft ze tussen Leuvenheim,
het Leusveld, Cortenoever, het Hammeler,
Hall, soms tot de Posbank en verder. Op een
gegeven moment ontdekte ze paddenstoelen.
Op dit gebied is ze, door haar aandachtig
kijken en nieuwsgierigheid, een gerespecteerd
deskundige geworden.
‘Er is zóveel moois in de natuur. Insecten,
vlinders, vogels, mossen en planten, ik vind het
allemaal prachtig. Je moet leren kijken, daar
begint het mee. Neem de tijd en ga wandelen, op
een snelle fiets zie je niets. En draag altijd een
simpel loepje bij je, eentje die tien keer vergroot.
Raap dan eens een tak op en bekijk de korst
zwammen. Ik ga nóóit op pad zonder loepje.
Van paddenstoelen kende ik eerst alleen die
rode met witte stippen. Maar ik kwam veel in
het bos en fotografeerde graag, zo ontdekte
ik de paddenstoel. Ik stuurde wat foto’s naar
www.waarneming.nl en kreeg reacties, zo leerde
ik bij. Als je een paar soorten kent, dan raak
je vanzelf nieuwsgierig en wil je steeds meer
weten. Ik las boeken en bezocht websites van
paddenstoelengroepen en van de mycologische
vereniging. Later kocht ik een microscoop om
aan de hand van de sporen nog beter te kunnen
determineren.
Paddenstoelen houden zich niet altijd aan de
boekjes. De zwarte trilzwam groeit normaal
alleen op loofhout, maar hij wordt soms ook op
naaldhout gevonden. DNA-onderzoek wijst uit
dat het toch een andere soort is. Tegenwoordig
wordt er wekelijks wel een nieuwe soort ontdekt.
Zelf heb in de buurt zeker al drie voor Nederland

nieuwe soorten gevonden. De houtsnipper
bundelzwam, de alleekoraalzwam en de zwart
wordende cantharel. Het is erg leuk om nieuwe
soorten te ontdekken, maar soms heb ik gewoon
geen zin om me af te vragen: welke ben jij nou
eigenlijk? Lekker buiten zijn, paddenstoelen
vinden, bekijken of fotograferen staat voorop.

In Nederland zijn vijf- tot zesduizend verschil
lende soorten paddenstoelen. Het Brummense
landschap is goed voor minimaal duizend.
In bossen met oude eiken en beuken komen
veel soorten voor, bovendien zitten we hier op
verschillende grondsoorten: klei, zand en leem.
Er zijn meerdere plekken waar ik graag kom.
Zo staan op de Hammelerweg in Leuvenheim
bijzondere koraalzwammen. Op de Kaniestraat
groeien wel acht soorten stekelzwammen en op
een bepaald stukje op de Knoevenoordstraat
groeien gordijnzwammen. Ik ga naar Voorstonden
voor de boleten en voor de paarsstelige pastel
russula. Langs het Apeldoorns Kanaal vind je
hoopjes met versnipperd hout, daar kan van alles
op groeien. Bij de Hallse brug, op een zandpad,
liggen heel oude bomen. Daar vond ik laatst
een kroontjesknotszwam. Op begraafplaatsen
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groeien vaak bijzondere paddenstoelen, omdat
de grond daar weinig verstoord wordt.
De grote massa paddenstoelen laat zich in de
herfst zien, maar je kunt er het jaar rond zoet mee
zijn. Behalve als het vriest, dan zijn ze snel weg,
omdat ze zoveel vocht bevatten. ’s Winters ligt
er veel dood hout in het bos. Als je dat omkeert,
vind je vaak korstzwammen, lastig om te deter
mineren, maar mooi om op de foto te zetten.
Bij snoeihout snuffel ik ’s winters ook graag rond,
daar zitten zakjeszwammen en slijmzwammen
op. Die zijn heel klein, zo’n twee millimeter, maar
bekijk ze met een loepje, je kunt je niet voor
stellen hoe mooi ze zijn. In het voorjaar komen
de kluifzwammen en bekerzwammen. En in juli
beginnen de eerste herfstpaddenstoelen alweer.
Verstoring
Veel paddenstoelsoorten leven in symbiose met
bomen. Ze wisselen onderling voedingsstoffen
uit. Het zou mooi zijn als er minder woest wordt
gedaan met de grond rondom de bomen langs
wegen en fietspaden. Niet alleen vanwege de
boomwortels. Als die grond te veel wordt omge
woeld raak je de paddenstoelen kwijt en daar
lijden de bomen dan ook weer onder.
En ik word helemáál gestoord van het
maaibeleid. In mei worden de dijken in Corte
noever gemaaid. Dan staat het net helemaal vol
bloemen, ook bijzondere, zoals de knikkende
distel, groot spiegelklokje en wilde ridderspoor.
Het stikt er van de hommels, bijen, vlinders
en andere insecten, die allemaal hun eitjes
daarop leggen. Dan komen de maaimachines,
die maken alles stuk, dus komen er geen nieuwe
generaties van die insecten. Dat is toch logisch?
En ook mijn feestje is dan verpest. Ik heb geen
geld om op vakantie te gaan. Maar als ik in mei
in Cortenoever ben, of op een andere plek waar
de bloemen in bloei staan, dan geniet ik van de
kleuren, de variatie en de levendigheid. Als het
allemaal gemaaid is, dan is er niets meer aan.
En ze voeren het niet eens af!
Bij de IJsselbrug stond de bijenorchis. Ik heb
het doorgegeven, maar dat hielp niet. Ik heb alle
fracties over het maaibeleid aangeschreven,
maar op een gegeven moment geloofde ik er niet
meer in, in dat doorgeven.
Bij de bloemist
Ik heb het nodig om buiten te zijn, het landschap
maakt me gelukkig. Ziekte of andere narigheid
vergeet ik dan gewoon. Er is overal van alles
te zien en te beleven. Voorbeelden? Veertig
putters in een groepje elzen. De zilverreigers bij
de nieuwe brug. Of het blauwgroentrechtertje
en het rozegrondschijfje, paddenstoeltjes
die ik vond bij het stuk nieuwe natuur op het
Leusveld. Die groeien alleen op arme, natte

grond en zijn indicatoren dat de natuur zich aan
het herstellen is. Tientallen groene loopkevers
die op een lentedag aan het paren zijn en een
drukte van belang maken. Ik vond het prachtig
en heb het gefilmd, maar een ander loopt er zó
aan voorbij. Op oude brandnetelstengels zit
vaak een paddenstoeltje van twee millimeter,
het gekroond geleikelkje, het is inderdaad een
klein en prachtig kroontje. Mij verveelt het nooit.
Een doodgewoon lieveheersbeestje in de winter
vind ik net zo leuk als zeldzame vlinders, zoals
de kleine parelmoervlinder en de keizersmantel.
En met hoogwater móet ik naar Cortenoever, de
Weg naar het Ganzenei ligt dan nog boven water
en links en rechts zijn al die watervogels. Wat wil
je nog meer?

Zelfs midden in het dorp kan de natuur
spectaculair zijn. Bij de bloemist stond eens
een witte Helleborus buiten, op een zonnige
winterdag. Wat denk je? Allemaal bijen erop!
Ik gauw naar huis, om mijn camera te halen.
De mensen zeiden: “Mooi he, die bloemen”.
Maar ik vind die bijen net zo leuk.
Ik snap niet dat sommige mensen altijd maar
thuis blijven zitten, je wordt er niet vrolijker
van. Buiten is het soms wel heel koud, maar dan
ga ik toch maar weer het bos in. Je vindt meer
paddenstoelen langs de paden dan dieper in het
bos. Dat komt mij erg goed uit, want toen ik niet
goed meer kon lopen, was ik aangewezen op een
scootmobiel. Ik moest me toen wel ergens over
heen zetten, want ik was nog best jong. Maar ik
kan het toch niet laten. De zuurstof, de ruimte,
de verrassing van wat je te zien krijgt, je hoofd
raakt leeg, de spanning trekt weg. Naar buiten
gaan, het is heel eenvoudig, maar voor mij is het
voldoende.’
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Nee. Want hier
staat een boom
De bomenwereld van Mariska Massop

Mariska Massop (1976, Voorst Oude IJsselstreek)
groeide op tussen de bomen en planten van
de kwekerij met tuincentrum en hoveniersbedrijf van haar ouders. Ze koos voor bos- en
natuurbeheer, want ze wilde wat goeds doen
voor de wereld. Pas daarna ontdekte ze het
‘bomenwereldje’ waar ze zich direct thuis
voelde. Deze sector houdt zich vooral bezig met
bomen in het stedelijk gebied waar groeiplaats
omstandigheden vaak ongunstig zijn. Mariska
liet zich, als een van de weinige vrouwen in de
sector, bijscholen tot European Tree Technician.
Tien jaar geleden kwam ze met haar man vanuit
Wageningen in Leuvenheim wonen.
‘We waren al vijf jaar op zoek naar een huis.
Tijdens een fietsvakantie kwamen we langs
Huis Den Bosch en we waanden ons in Frankrijk.
We zijn afgestapt om bij te komen van de
schoonheid. De bomen, de beken, de voor
jaarsflora, alles is hier prachtig. Die massale
aanwezigheid van onder andere bosanemoon,
gevlekte aronskelk, gewone salomonszegel en
grote muur in onze landgoederenzone, hangt
direct samen met de aanwezigheid van oude
bosgrond. Er zijn hier veel bomen van rond de
200 jaar oud. In onze gemeente staan zelfs de
dikste én de een na dikste boom van Nederland.
Allebei mammoetbomen, de dikste staat
midden in Brummen bij Huize Veldzicht en de
een na dikste staat op landgoed Voorstonden.
(www.monumentaltrees.com).
Onze bomen hebben het moeilijk
En dan nu het slechte nieuws: de laatste tijd zijn
er flink wat van die veteranen gevallen. In 2015
maakte ik de Brummense Bomenwandeling*, hij
voert langs 22 bomen en boomgroepen in het
centrum van Brummen. Precies vijf jaar later
waren er al een rij robinia’s en zes volwassen
bomen om, waaronder enkele echte veteranen.
In de bomenwereld is veel gaande. Er duiken
steeds nieuwe plagen en ziekten op. De kastan

jebloedingsziekte, massaria in de plataan,
essentaksterfte, eikenprocessierups, wat voor
de eik ook een moeilijkheid is, en de roetschors
ziekte in de esdoorn. Daarnaast zorgen het
veranderde klimaat, verdroging, aanplant met
teveel dezelfde soort en de druk op de openbare
ruimte, dat bomen het moeilijk hebben.
Vooral de oudere beuken hebben last van de
klimaatverandering. Het is te lang te droog.
In combinatie met hun ouderdom en een
veranderend patroon van windvlagen en
wervelwinden, die vroeger veel minder vaak met
zo’n kracht optraden, betekent dit het vroeg
tijdige einde van veel mooie bomen. Dat zie je
in Brummen bij het Hammeler en bij de golf
baan. Een boom wil stabiel staan, op die ene
plek waar hij altijd zal blijven. Hij voelt waar
hij zijn verankeringswortels moet plaatsen om
een goede balans te hebben. Hij ‘weet uit welke
hoek de wind waait’ en als dat ineens uit een
andere hoek is, of op een ander moment, of met
een andere intensiteit, dan heeft hij een enorm
probleem. Als de grondwaterstand dan ook nog
kunstmatig wordt verhoogd en verlaagd, wordt
het helemaal ingewikkeld. De klimaatveran
dering heeft ook invloed op de flora en fauna
rondom de boom. Veel ‘boomzekerheden’ die er
waren, zijn aan het verschuiven.

‘In onze gemeente staan zelfs
de dikste én de een na dikste
boom van Nederland’
Natuurlijk is het cultuurhistorisch gezien mooi
om oude lanen met één soort te handhaven.
De eikenlaan van de Gelderse Toren, net buiten
onze gemeentegrens, is de oudste bomenlaan
van Nederland. Een fantastische beleving.
Hier worden de gevallen reuzen allemaal
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wordt verbrand komt het weer vrij. Maar als het
hout wordt benut voor producten, of als er mee
gebouwd wordt, dan kan het er decennialang in
gebonden blijven. Hout heeft veel kwaliteiten:
het is mooi, sterk, duurzaam, er zit weinig indus
trie achter en het gebruik ervan geeft ons meer
tijd om een deel van de enorme CO₂ piek die we
nu hebben, te kunnen opvangen.
Fijnstof wordt veroorzaakt door uitstoot van
auto’s, vliegtuigen en industrie. Het zweeft in de
lucht, mensen kunnen er luchtwegklachten door
krijgen. Bomen, de ene soort is er beter in dan de
andere, vangen het met hun bladeren en naalden
op en bij de eerste regenbui spoelt het naar
beneden, de grond in.
Bomen zijn essentieel voor allerlei andere
levensvormen als vogels, vleermuizen, insecten,
mossen, paddenstoelen, enzovoorts en ze
verhogen daarmee de biodiversiteit. Aanplant
van meer bomen en aanleg van meer bossen
komt onze hele planeet ten goede.

vervangen door jonge eiken. Gezien de royale
plantafstand en de ruimte rondom gaat dat in
dit geval redelijk. Een uitzondering, omdat jonge
eiken zich meestal niet tot een mooie opgaande
boom ontwikkelen, als ze onder de kroon van
volwassen bomen worden geplant. Gezien het
bijzondere karakter van deze laan, is het goed te
verantwoorden één boomsoort aan te houden,
maar in het algemeen is diversiteit gezonder.
In een monocultuur zijn de individuen altijd
kwetsbaarder.
Wat gaan we eraan doen? Als we dit bomen
landschap willen behouden voor nu en de
toekomst, met een flink aandeel volwassen en
oude bomen, dan moeten we nu handelen. Naast
boomdiversiteit in soort en leeftijd, zijn goede
gegarandeerde groeiplaatsen essentieel. Claim
onder- en bovengronds voldoende ruimte en
richt deze zodanig in dat een boom zich opti
maal kan ontwikkelen. Handhaaf en bescherm
deze boomruimten vervolgens, voor eeuwig of
minimaal voor 250 jaar. Als er druk van buitenaf
komt, dan is het keihard: Nee. Want dit is een
duurzame boomlocatie.
Bomen zijn onmisbaar
Bomen zijn vaak het ondergeschoven kind.
Andere branches, zoals wegenbouwers, kabel

boeren en huizenbouwers zijn betere strijders, zij
claimen vaker met succes de ruimte dan bomen
dat doen. Terwijl iedereen van bomen houdt...
maar ook weer niet. Als het gaat om de boom
die voor je huis staat, dan hoor je vaak: ik houd
van bomen, maar déze geeft zo veel schaduw,
bladval, ongemak en plak, hij verwoest onze
bestrating én hij kan omwaaien. De mens, van
oorsprong wellicht een bosrandbewoner, wil
beide: de ruimte én de boom. Het probleem is
niet de boom, het probleem is dat wij er te dicht
op willen zitten. Als een boom echt de ruimte
krijgt, kan hij gewoon zijn gang gaan en als er dan
eens een tak uitbreekt is er niets aan de hand.
Geldt hetzelfde ook niet voor de mens?
In een dichtbevolkt land als Nederland wordt
de boom gevormd naar de omgeving. Ik zou het
liever andersom zien: dat de omgeving zich voegt
naar de boom. Bomen moeten zich steeds maar
aanpassen en ondergronds én bovengronds
inleveren. Het is een wonder dat er nog zoveel
staan. Gelukkig, want we hebben bomen hard
nodig. Voor ons leefklimaat, het algemeen welbe
vinden, zuurstofproductie, de binding van CO₂,
fijnstof opvang, biodiversiteit, stressverminde
ring, verkoeling en de kleur en geur van het leven.
Broeikasgas CO₂ wordt vastgelegd in hout,
via de stofwisseling van de boom. Als het hout
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Bomen lezen
Ruim twaalf jaar heb ik gewerkt als boomtech
nisch adviseur. Het gaat daarbij om individuele
bomen: ik reisde van de ene boom naar de
andere. Het gaat niet altijd om bomen die
mensen willen behouden. De eerste keer dat ik
in Brummen kwam, ging het om de toekomst
verwachting van een rode beuk. De vraag kwam
van een projectontwikkelaar. Het was óf de
boom óf twee huizen extra. Er kunnen ook vragen
komen als er een riool moet worden aangelegd of
een weg wordt verbreed. Hoe doen we dat met zo
min mogelijk schade voor de boom?
Boomveiligheidscontroles heb ik veel uitgevoerd.
In Nederland is een boomeigenaar juridisch
aansprakelijk als zijn boom schade veroorzaakt.
Bij twijfel kan hij zijn boom laten controleren.
Bomen laten veel zien, als je weet waar je op
kunt letten. Je bekijkt hem letterlijk van top tot
teen, rondom. Hoe staat de boom? Staat hij te
kiepen, met een kuil aan de ene kant en een bult
aan de andere kant?
Je kijkt naar de vitaliteit aan de hand van
het blad, de hoeveelheid daarvan, de grootte
en de kleur, de knopdikte, de knopgrootte en
de jaarscheuten. Je hebt oog voor de stamvoet,
die zorgt met de beworteling, en de stam voor
stabiliteit. De wortels moeten hun weg vinden,
naar voeding, water en houvast. Wat onder
gronds is, is heel belangrijk en kwetsbaar.
Wellicht zie je geen echte stamvoet, omdat het
maaiveld is opgehoogd waardoor schimmels,
voeding, z
 uurstof en waterhuishouding in de
bodem verstoord raken en de boom hiermee
wordt verzwakt. Dat is ook het geval als er steeds
geparkeerd wordt rond of zelfs op de stamvoet,
dan raakt de grond verdicht.

Dan de stam. Mogelijk zijn er schimmels aan
wezig die je ziet in de vorm van paddenstoelen.
Of je ziet holtes, scheuren, vergroeiingen,
draaiingen, verkleuringen, maai- of aanrij
schade. Vervolgens kijk je naar de kroon, naar de
zware takken, de gesteltakken. Zijn er zuigers,
plakoksels, elleboogtakken, takconstructies
die een gevaar voor de omgeving of de boom
zelf opleveren? Als een tak dreigt uit te breken,
zijn er vaak signalen als scheurtjes, rimpeltjes,
schors dat een bepaald patroon laat zien.
Bomen hebben allemaal hun eigenheid. Door
heel veel bomen te zien, leer je wat normaal is
en wat afwijkt.

Bescheiden en groots
Er zijn nog veel mysteries om op te lossen.
Als boomtechnisch adviseur ben ik opgeleid om
vooral feitelijke en meetbare waarnemingen
te doen en daar een goed onderbouwd logisch
verslag van te geven. Wat fijn is. Daarnaast heb
ik er ook altijd een gevoel bij. Vaak weet je van
te voren welke bomen extra onderzoek nodig
hebben. Je zou het intuïtie kunnen noemen.
Ken je het verschijnsel bomenknuffelaar?
Ik ren gillend weg van de term, maar heb wel
ervaren dat bomen levende wezens zijn. Ik heb
meegemaakt dat een boom me troostte bij het
verlies van een dierbare. Ik was heel blij met die
ervaring, al is hij persoonlijk en teer, wil ik hem
hier toch noemen. Ook de niet-meetbare kant
van bomen verdient aandacht. Ze doen zoveel
goeds en zijn zo vanzelfsprekend en wij gaan
er vaak zo nonchalant mee om. Wat ik destijds
met de Brummense bomenwandeling* heb
willen doen is dat mensen stilstaan en gaan
kijken. Daar hoef je die wandeling niet per se
voor te maken. Hou het maar eens bij één boom.
Zie hem. Hij staat er, zo uniek, zo bescheiden en
zo groots tegelijk.’
* http://docplayer.nl/2431146-Brummense-bomen-een-
bomenwandeling.html
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Verschraling
betekent verrijking
Het milieuactivisme van Norbert Lucassen

Norbert Lucassen (Amsterdam, 1957) verhuisde
in 1981 naar Brummen. Met zijn vrouw bewoont
hij in Broek een boerderijtje. Het is een idyllisch
plekje, waar ook de boerenzwaluwen van
mee mogen genieten, ze nestelen ieder jaar in
de gang. Als er grond vrijkomt in de buurt, heeft
Norbert direct interesse, inmiddels beheert hij
ruim twee hectare weidegrond en een broekbosje om de hoek. Hij doet het niet voor ‘de heb’
of voor landbouwproducten, het gaat hem om
de biodiversiteit. Al jarenlang is hij op meerdere
fronten strijdbaar in de weer voor de natuur in
onze gemeente. Politiek is niet echt zijn ding,
maar hij was toch een tijdje raadslid. Hij schrijft
de natuurartikelen in het Brummens-Eerbeeks
Weekblad, voert inventarisaties uit voor
Natuurmonumenten en de Vogelwerkgroep in
Arnhem en zit in werkgroepen rond de knoflookpad en de patrijs. Daarnaast is hij actief voor
Stichting Natuur en Milieuplatform Brummen en
werkt hij bij een ecologisch adviesbureau.
‘Ja, waarom doe ik het allemaal? Om te behouden
wat we nog hebben aan natuur, want allerlei
soorten blijken hulp nodig te hebben. Als kind
had ik er al oog voor. Op een dag in de jaren zestig
bij ons in de straat in Bussum, zag ik een groep
vogels die ik nog nooit gezien had. Er stonden
lijsterbessen, ze doken er met zijn allen op. Ik was
diep onder de indruk van die mooie vogeltjes.
Mijn opa gaf me een vogelboekje: Wat vliegt
daar? Ik ontdekte dat het pestvogels waren en
dat ze uit Siberië kwamen. Het was de aanzet tot
een levenslange liefde voor vogels.
Toen ik elf jaar was ontdekte ik de Jeugdbond
voor Natuurstudie. Mijn hele puberteit was ik
er druk mee. Ik deed kennis op en ging steeds
meer zien, ook dingen die ik eigenlijk niet wilde
zien. Het was de tijd van ruilverkavelingen en de
aanleg en verbreding van veel snelwegen. Ik zag
het met lede ogen aan en werd noodgedwongen
milieuactivist. Ik wilde boswachter worden, toen
dat niet mogelijk bleek werd ik hovenier.

Hovenier
Dat beroep heb ik vijfentwintig jaar uitgeoefend.
Ik sloot me aan bij Wilde Weelde, een vakgroep
van kwekers, tuinontwerpers en hoveniers die
vanuit een ecologische visie werken aan een
natuurrijke omgeving. Zo moedigde ik mijn
klanten aan om voor duurzame bestrating en
afscheidingen te kiezen. Gelukkig hadden veel
tuinbezitters in Brummen er wel affiniteit mee.
Ik heb veel versgezaagde eikenhouten schut
tingen neergezet, in plaats van de goedkopere,
maar zwaar giftige gewolmaniseerde naaldhout
schuttingen. Ik werkte zonder onkruidverdelgers
en zocht naar beplanting die meer te bieden
heeft dan alleen het mooi. Een beukenhaag
bijvoorbeeld is een vluchtplek voor veel vogels.
Struiken die bessen dragen of planten die veel
zaden produceren zijn voedselbronnen voor
vogels. En de tuin winterklaar maken, dat raadde
ik af. Natuurlijk haal je het herfstblad van je
gazon, maar uitgebloeide planten moet je niet
afknippen. Het geeft een mooi wintersilhouet
en het maakt het voor de ondergrondse delen
makkelijker om te overleven, de zaden blijven als
voedsel beschikbaar en insecten overwinteren
erin. Pas in het voorjaar, vlak voor alles weer
uitloopt, haal je plantenresten weg, als je daar
last van hebt.
Plasdraszones op de golfbaan
Eind jaren tachtig werd de Engelenburg verkocht.
Het had vier jaar leeggestaan en verpauperde.
Het landgoed was veel kleiner dan nu, er stond
een hek omheen en het was ontoegankelijk, maar
je kon wel achter die hekken langs. De nieuwe
eigenaar had plannen voor een restaurant met
een hotel en een golfbaan. Flink wat bos- en
landbouwgebieden eromheen moesten onder
deel van de golfbaan worden. Er was duidelijk
niet aan landschappelijke-, laat staan aan
natuurwaarde gedacht. Het college keurde het
plan indertijd direct goed, de gemeenteraad
werd er niet eens bij betrokken. Ik vroeg me af of
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dit zomaar kon en informeerde bij de provincie,
die al snel op inspectie kwam. Toen bleek dat
een golfbaan niet onder het bestemmingsplan
viel, dat moest dus eerst gewijzigd worden, maar
ondertussen lag de golfbaan er al.
In die tijd vond ik medestanders bij Milieu
platform Brummen en toen de eigenaar de golf
baan wilde uitbreiden heeft hij ons er direct bij
betrokken. Het resultaat mocht er zijn. De grotere
golfbaan kreeg tien hectare natuur langs de
randen. Waar eerst mais en intensief beheerd
grasland stond, zijn nu bosvijvers met rietland.
In de golfbaan zelf zitten nu ook plasdraszones
en ruigtes. Er is gevarieerd aangeplant met
een afwisseling van openheid en beschutting.
Voor én na de aanleg heb ik er vogelinventarisa
ties gedaan. Er leeft een megahoeveelheid meer
vogels in het gebied, met dodaars, waterrallen,
ijsvogels, buizerds en haviken. En als er niet
gegolfd wordt, komen er hazen en reeën op de
golfbaan.
Verschraling
Rondom ons huis hebben we tweeënhalve
hectare weiland. Mijn vrouw had er schaapjes
op, voor de wol. Rond het jaar 2000 kwam er een
landelijke subsidiepot beschikbaar voor aanleg

en beheer van in totaal honderddertig hectare
kruidenrijk grasland in de landgoederenzone
van Brummen. Wij deden de schapen weg en
sindsdien is ons grasland aan het verschralen.
De meeste weilanden worden jaarlijks zwaar
bemest. Eerst wordt de oude grasmat doodge
spoten, daarna wordt het land ingezaaid met
een of enkele eiwitrijke voedergrassoorten.
Misschien zie je hier of daar nog wel heel veel
paardenbloemen of pinksterbloemen, want die
houden ook van stikstof. Dat kan er best mooi
uitzien, maar het blijven ecologische woes
tijnen, waar soms wel vijf keer van geoogst
wordt. Als het zwaar bemest is, zie je dat een of
enkele soorten het heel goed doen. Samenwer
king tussen soorten is niet nodig. Hoe schraler
de grond, hoe meer de plantensoorten en zelfs
verschillende levensvormen elkaar nodig hebben
om te kunnen blijven bestaan. Het ultieme
voorbeeld is de klokjesgentiaan en het gentiaan
blauwtje.
Verrijking gaat tegenwoordig snel, maar
verschraling is een langzaam proces. We maaien
eenmaal per jaar, na half juni, als de bloei van
diverse plantensoorten achter de rug is, zodat
ze hun zaad nog laten vallen. Het maaisel voeren
we af, dat gaat als hooi naar een zorgboerderij.
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Vanzelfsprekend bemesten we niet. Het lijkt wat
op het oude beheer, toen alle weiden bloem
rijk waren. Ons graslandje vertoont in de loop
der jaren steeds meer diversiteit. Er zijn nu
minstens vijfentwintig plantensoorten te vinden.
We hebben reukgras en kale jonker, allebei
plantensoorten die aanduiden dat het met de
verschraling de goede kant op gaat. Ik zou hier
graag de blauwe knoop zien, of orchideeën, die
zijn er nog niet. Misschien omdat achterliggende
buren hun grond wel bemesten en dat komt
via het grondwater dan ook hier. Orchideeën
zijn erg goed nieuws, omdat die een samen
werking hebben met allerlei planten eromheen
en voor hun kieming afhankelijk zijn van een
schimmel, die zich alleen ontwikkelt op schrale
grond. Dat vind je hier in de buurt bijna nergens,
behalve op geïsoleerde stukjes op het Leusveld.
De fosfaatrijke toplaag is daar verwijderd en de
waterhuishouding is helemaal afgesloten van de
landbouw eromheen. Orchideeën produceren
ongelooflijke hoeveelheden zaad, als stof zo fijn.
Het is overal aanwezig. Dus als de omstandig
heden goed zijn, dan komen ze ook.

‘In veertig jaar is de
biodiversiteit teruggelopen
van tien naar zes’
Verbraming
En die samenwerking, dat is biodiversiteit.
De soorten kunnen alleen met elkaar en door
elkaar overleven. Verschillende biotopen kennen
hun specifieke plantengemeenschappen.
Neem het rivierduin, daar horen iepen en essen,
sleutelbloemen en aronskelken bij. Als de iepen
verdwijnen, valt er licht op de grond en verandert
de ondergroei. Door bemesting of door kap van
een paar bomen of struiken kun je dus een heel
plantenverbond kapotmaken.
Een andere bedreiging zijn ‘stikstofbommen’.
In ondergrondse zuurstofloze zones zit veel
stikstof gebonden. Als de grondwaterstand tot
eronder zakt, bijvoorbeeld door huizenbouw
of droogte, dan komt er zuurstof bij waardoor
die stikstof vrijkomt. Waar eerst bosanemonen
stonden komen dan bramen en brandnetels.
Let er maar eens op: verbraming is een fenomeen
en betekent dat er een ander biotoopje is
gesneuveld.
Waarom ik zo gericht ben op al deze dingen,
weet ik niet. In de veertig jaar dat ik hier woon is
de biodiversiteit behoorlijk teruggelopen, ik zou
zeggen van tien naar zes. De bemestingsgraad
is flink omhoog gegaan en op oudere kaarten

kun je zien hoeveel hagen en overhoekjes er zijn
verdwenen, zonder dat ze gecompenseerd zijn.
In 2002 hebben we op ons landje de haag terug
geplant die we op oude kaarten hadden ontdekt.
Hij is acht meter breed. We hebben gekozen
voor vruchtdragende soorten als Gelderse roos,
meidoorn, sleedoorn, els, egelantier, vogelkers,
roos en sporkehout. Edelherten en reeën durven
nu de oversteek te maken tussen de verschil
lende stukjes bos rond de Knoevenoordstraat
en het Leusveld. De haag is vluchtheuvel,
verblijfplaats en voedselbron in één. Ook dassen,
hazen, ringslangen en allerlei vogels maken er
gebruik van.

Er gaan weekenden voorbij
dat ik het erf niet afkom
De liefde voor vogels van Olaf van de Ridder

Hij woont op het mooiste plekje van Nederland,
in de uiterwaarden van Cortenoever waar de
IJssel af en toe komt buurten in de achtertuin.
Het is helemaal aan Olaf van de Ridder
(Amersfoort, 1962) besteed. Zijn lievelingsplek
in Brummen? Gewoon thuis.

Waar ik voor sta, dat vinden veel boeren lastig.
Zij hebben landbouwgrond aan de natuur
moeten onttrekken. Dat is een hard gevecht
geweest. Het zit in hun genen om die kostbare
landbouwgrond niet terug te willen geven.
We moeten terug naar kringlooplandbouw met
veel minder transport en terug naar stalmest:
vaste mest met veel stro. Ik hoop dat het inzicht
doorbreekt dat de stikstofcrisis echt een grote
crisis is.’
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‘Als je naar buiten kijkt, dan denk je: wat is
dit nou? Dit is gewoon gras, bomen en lucht.
Maar het is altijd weer anders. Oh, het vroege
voorjaar, begin april met die opgewonden vogels,
helemaal fantastisch! Maar zo genieten deed
ik ook al in ons vorige huis en dat stond midden
in Brummen, aan de drukke Zutphensestraat.
Aangrenzend was een klein gemeenteplant
soentje met een rijtje krentenbomen. Als de
kersjes rijpten, zaten er altijd goudvinken in en
appelvinken mét jongen en eekhoorns. Die kon
ik vanuit de keuken mooi bekijken. Het zal eraan
liggen hoe je je tuin inricht. Als je het kaal houdt
met veel steen, dan komt er natuurlijk niets.
De krentenboompjes zijn inmiddels gekapt, ik
snap echt niet waarom.
Ik hoorde daar ook bosuilen en zag bunzingen,
zij vonden vooral onze kippen interessant.
In 2008 stond ik op een mooie zomeravond
op de stoep met een buurman te kletsen.
Daar verscheen moederbunzing, vlak voor onze
neus. Ze wilde met drie jongen oversteken naar
het bosje rond de Beukenhorst. Het ging een voor
een. Nadat ze de eerste had overgezet, kwam ze
terug voor de tweede en nogmaals voor de derde.
We stonden ademloos te kijken. Op dezelfde plek
zag ik ooit een eekhoorn oversteken. Hij keek
eerst naar links, toen naar rechts en daarna weer
naar links. Of je het gelooft of niet.
Natuurvriendschappen
Toen ik vijftien jaar was, werd ik lid van wat
tegenwoordig de NJN (Nederlandse Jeugdbond
voor Natuurstudie) heet. Dit is een vereniging
voor en door jongeren van 11 tot en met 25 jaar
die het leuk vinden om de natuur in te gaan.

Mijn vrienden Erik en Koos haalden me over om
mee te gaan op een excursie. Na de eerste keer
was ik helemaal verkocht. Het kwam erop neer
dat we een hele dag met een groep jongeren
op de fiets op pad gingen. We fietsten vanaf
Amersfoort naar de Rijn, richting Rhenen.
We zagen een paar buizerds, ik had nog geen
eens een verrekijker, maar er ging een wereld
voor me open. We waren elkaars leraar. Een paar
leden waren in vogels geïnteresseerd, anderen in
libellen, vlinders, zweefvliegen, horzels, dazen,
mossen of planten. Er was ook een afdeling
natuurbeleving. Het ging hun minder om de
waarnemingen en ze hadden geen specialisme,
maar vonden álles prachtig.

‘Vanuit het badkamerraam zag
ik een klapekster. Hoe mooi kun
je het hebben?’
Al snel ontdekte ik dat vogels voor mij het
interessantst zijn. Tijdens een rondje Knardijk,
dat betekent honderdtwintig kilometer fietsen,
zagen we zo’n honderd soorten vogels, dat was
kícken. We hadden een honk waar we verga
derden, Sinterklaas vierden en zomerkampen
organiseerden, vaak samen met andere natuur
organisaties. Als je drieëntwintig was, dan werd
je een ouwe sok, te oud voor de vereniging.
Maar die vriendschappen konden nooit meer
stuk en vaak ging zo’n groep op eigen houtje
verder met excursies. Sommigen van hen
maakten van natuur hun beroep. Vriend Koos
ging biologie studeren. Hij schrijft wekelijks in
een landelijk dagblad over de natuur. Af en toe
schrijft hij ook over onze plek in Cortenoever.
Ik heb er niet mijn beroep van gemaakt, maar
natuur blijft een constante. Voor ik in 1991 in
Brummen kwam wonen, was ik hier al geweest
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Cortenoever zou sensationeel zijn, maar ik denk
dat het landschap hier te klein voor ze is, met te
veel menselijke activiteit. Maar je weet het nooit.
Soms zie ik een roodhalsgans, een klein gansje,
prachtig gekleurd. Vanuit het badkamerraam
zag ik een keer een klapekster. Hoe mooi kun je
het hebben?

op de fiets en ik vond het een bijzonder mooi
stukje Nederland. Toen ik de tandartspraktijk
over kon nemen, heb ik dus niet lang geaarzeld.
Daarna ging ik al snel mee met Norbert Lucassen
om broedvogels te inventariseren in Cortenoever.
Er waren nog volop grutto’s, kieviten, schol
eksters en tureluurs. We liepen vier maal in een
broedseizoen hetzelfde rondje, vanaf een half
uur voor zonsopgang. Midden in de zomer is dat
om vier uur ’s ochtends. Dat is wel moeilijk, het
is eerst koud en afzien. Het mooiste moment
is voordat de melkmachines beginnen. Zo stil!
Dan komt de zon op. De boerderij waar ik nu

woon, zag ik toen van de achterkant. Zo’n mooie
plek! Toen het huis te koop kwam, was het
een kwestie van niet te lang nadenken en snel
reageren. Nog steeds ervaar ik onze woonplek als
een lot uit de loterij. Sinds we naar Cortenoever
zijn verhuisd ben ik weer begonnen met een
natuurdagboek, zoals tijdens mijn NJN-jaren.
Soms vliegen er ’s nachts kraanvogels over.
Normaal word ik nergens wakker van, maar
daarvan wel. Overdag kun je ze hier ook wel eens
zien. De zeearend is zich hier aan het oriënteren.
Afgelopen jaar zat een paartje dagenlang in
de populieren. Heel boud. Een broedgeval in
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‘De kerk- en steenuilen
zouden het zonder hulp
niet redden in Nederland’

Uilenpassie
In 2012 heb ik een steenuilenkast en een
kerkuilenkast opgehangen. De steenuil zat er
na tien dagen al in. Op de kerkuil moesten we
heel lang wachten. In 2019 vroeg vriend Erik hoe
het met de kerkuilen was. Ik wist het niet, dus
gingen we kijken. De ingang is onder de nok
van de schuur, op onze vliering hangt de kast.
Ik zette de ladder ertegen en deed de klep open.
Er zat een vrouwtje op eitjes, ik viel zowat van
die ladder! Op zich is het niet heel zeldzaam,
maar ik was door het dolle heen. Ik heb een
camera opgehangen, zodat ik alles wat er
gebeurde kon volgen. Uiteindelijk vlogen er
vier jongen uit.
In februari 2020 zat er weer een paartje op
de vliering. Als we dan iets van zolder moeten
pakken, heb ik daar helemaal geen zin in, ik ben
bang dat we ze dan verstoren. In maart moet je
dat ook zéker niet doen, maar als het vrouwtje
eenmaal broedt, verjaag je haar niet meer zo
snel. Van de steenuilen word ik net zo blij. Ik voel
er grote passie voor. De keerzijde is dat ik er een
paar dagen heel beroerd, zeg maar bedroefd van
ben als het mislukt. Steenmarters, sperwers of
haviken lusten graag een jong uiltje.
Ik ben lid van een van de steenuilenwerkgroepen
in Brummen. Zo ontdek ik ook nog veel andere
mooie plekjes in de gemeente. We hangen kasten
op bij particulieren, we ringen en tellen de jongen
en maken de kast weer schoon. De kerk- en
steenuilen zouden het zonder dergelijke hulp ook
niet redden in Nederland. De nestgelegenheid
die van oudsher bij deze soorten hoort, is zo goed
als verdwenen. Ze broeden graag in half inge
storte oude schuurtjes, holtes in dode bomen
of in verwaarloosde hoogstamboomgaarden.
Die worden tegenwoordig opgeruimd en er komt
niets voor in de plaats. In schoorstenen wil je
ze niet en in kerken mogen ze ook niet broeden,
want ze schijten fors. Dat doen ze hier op zolder
ook. De kampeerspullen zitten ónder.
Hazen vind ik ook zo prachtig! Ik kan er eindeloos
naar kijken door mijn telescoop in de keuken.
Er zijn veel klimaatontkenners die ‘de motor van
de economie’ belangrijker vinden dan de ‘linkse
hobby’. Ondanks alles wat ook nu nog verdwijnt
en ondanks het feit dat ik soms somber ben over
de toekomst, is het allemaal toch nog steeds
heel, heel mooi.’
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Colofon
Dit cahier over de biodiversiteit in het landschap is onderdeel
van ‘Brummen – de Landschapsbiografie’, een idee van het
Landschapsnetwerk Brummen.
Deze landschapsbiografie is het verhaal over een buitengewoon
landschap op de overgang van Veluwe naar IJssel. Gemaakt door
en voor bewoners. Bedoeld om te gebruiken, niet voor de koffietafel.
Als een bron van informatie en inspiratie. En als een aanmoediging
om samen te werken aan het landschap van de toekomst.
Centraal in 5 cahiers staan de thema’s: identiteit, gebruik, beleving,
biodiversiteit en toekomst. Essays, geschreven door deskundigen,
worden verbonden met persoonlijke verhalen van bewoners.
Cahier 6 en twee brochures zijn gewijd aan samenwerking:
bewoners en organisaties werken samen aan een duurzame
toekomst van hun landschap.
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