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Familie: kardinaalsmutsfamilie (Celastraceae)
De struik kan 3 meter hoog worden en heeft hangende
takken; als ze jong zijn groen, later bruin, vierkant of zelfs
met kurklijsten. Er zijn vele honderden soorten.

Met dank aan diverse leden
voor de foto’s die in dit
Buitenblad zijn geplaatst.
Meer foto’s van veldwerk zie
je door op deze link te klikken.
Bijdragen aan het Buitenblad
zijn van harte welkom.
Mail deze voor half januari
naar: aartr006@planet.nl.

De bladeren zijn tegenoverstaand, 2 – 15 cm lang en
meestal fijn getand.

Agenda:
9 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst
(onder voorbehoud
Coronamaatregelen)
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De bloeitijd is vanaf mei. De
bloemen zijn gewoonlijk groenwit en onopvallend. De vrucht is
een roserode doosvrucht, die lijkt

Gebruik als medicijn

Een aftreksel van de bladeren
werkt braakopwekkend en purgerend. Uitwendig kunnen verse
bladeren en vruchten worden gebruikt
tegen hoofdluis en
huidaandoeningen.

Extra klussen
Tijdens het overvolle zomerprogramma komen er af en toe klussen langs, die ook moeten gebeuren. Zo moest er een enorme hoge
en lange haag gesnoeid worden bij
onze smit Robert in IJsselstein.

Kostgangers

op de hoed van een kardinaal.
De zaden zijn vlezig en oranje,
die door vogels worden gegeten.
En zo wordt de kardinaalsmuts
weer verspreid.
Alle delen van de
plant zijn voor
mensen giftig. Bij
inname kan men
last krijgen van
sufheid, buikloop
en braken. Vee
echter kan zonder
problemen deze
struik eten.

Enige schimmels
en insekten komen
uitsluitend of overwegend op de kardinaalsmuts voor.
Twee daarvan zijn
opvallend algemeen
in de duinen en
worden elders veel
minder aangetroffen: de kardinaalsmutsvuurzwam
en de grote kardinaalsmutsstippelmot.
De enorm geweefde draadweefsels
Henny en Tom waren de eersten,
die hun vinger opstaken. En ik
mocht er bij zijn voor ondersteuning en afvoer. Verder waren we
blij verrast, dat ook Marlies nog
even kwam buurten.
Met de elektrische heggenschaar
en de elektrische stokzaag hadden
we het juiste gereedschap mee. En
de tweewielige kruiwagen was erg
handig voor de afvoer. Het was
een fijne dag.

Toepassing

Het hout is erg
bestendig tegen
slijtage. Daarom werden vroeger
spoelen gemaakt voor het spinnen van textiel en katrollen voor
in molens, zodat deze soort vaak
werd aangeplant. De hardheid
van het bleekgele hout betekende
dat het ook gebruikt werd voor
tandenstokers, voor strijkstokken
voor violen, breinaalden. Verder
was het hout zeer geschikt voor
houtskool. Houtbewerkers waren
beducht voor het verse zaagsel;
te lang in de prikkelende lucht
zorgde voor braakneigingen.

van deze soort waarbinnen het
krioelt van de larven vallen op.
Toch overleeft de kardinaalsmuts
deze vraat en dat komt vooral
door de ontwikkeling van sintjanslot en waterlot. De plant heeft
op die manier een groot regeneratievermogen.
Bronnen:
De Nederlandse ecologische flora
deel 2 – Westra e.a.
Bomen en struiken – Vetvicka de
plant in de geneeskunde- Bianchini e.a
www.floravannederland.nl
Tekst: Hans van Aartrijk
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Tekst en foto’s: Hans van der Zwet

Van de Vergadertafel
Verslag BV 6 oktober

Tijdens deze vergadering zijn
er vooral praktische zaken besproken. Deels is dit ook al weer
tijdens de volgende vergadering
opnieuw besproken. Daarom geen
uitgebreid verslag deze keer.
Punten die voor de leden interessant kunnen zijn waren:
Aanhanger

We hebben een (kleinere) aanhanger cadeau gekregen van de
Vrienden van het Maximapark.
Deze staat ter beschikking van alle
leden die er (tijdelijk) een kunnen gebruiken. Daarnaast kan het
handig zijn om deze mee het veld
in te nemen.
Prijs voor de Kievit

Vrijdag 8 oktober is er een prijs
uitgereikt aan De Kievit. Namens
onze vereniging is Hans van Aartrijk daarbij aanwezig geweest.
Klik hier als je wilt weten wat de
prijs inhoudt.
Verlenging contract UL

Het contract met UL (Utrechts
Landschap) voor het werk bij de
Kievit loopt eind dit jaar af. Zij
zijn bereid dit contract met één
jaar te verlengen. Daarbij nemen
zij ook 50 procent van de kosten
van het afvoeren van het maaisel
voor hun rekening. Deze kwam
tot nu toe volledig voor rekening
van onze vereniging.
Kleding

Er is behoefte aan een goede jas.
Henny zal kijken wat de kosten
worden voor een goede regenbe
stendige jas.
Nieuwjaarsbijeenkomst

Datum voor de Nieuwjaarsbijeenkomst 2022 is 9 januari en zal, net

als in 2020 bij Het Wielrevelt gehouden worden. Dit onder voorbehoud van coromamaatregelen.
Sedumdak

Het is nog onduidelijk of het
dak van de Buitenplaats de extra
belasting aan kan. We verwachten wel dat dit geen probleem zal
zijn maar we willen zekerheid. Na
contact met de constructeur bleek
dit die wel even langs wou komen
voor een beoordeling. Prijs: 725
euro. Omdat de architect ook niet
echt staat te springen om zijn oordeel te geven schiet dat niet echt
op. Tabe zal bij de laatste informeren of dit niet gratis kan.

Balkmaaiers

Henny heeft uitgezocht wat een
beter systeem dan de huidige voor
extra kosten met zich meebrengt.
Uitgaande van een hydraulisch
systeem en nieuwe machines zijn
die kosten naar verwachting 2 of
3 keer hoger dan van de huidige
Agria’s. Er wordt nader onderzocht wat de mogelijkheden zijn.
Wordt vervolgd dus.
Dit was het, volgende vergadering
17 november.
Verslag BV 17 november
Onderhoud maaimachines:

Voor het nieuwe maaiseizoen zal
er een instructie gegeven worden
hoe deze kwetsbare en kostbare
machines het beste weg te zetten
zijn.
Kleding

Onderzoek naar regenjassen: kosten komen al gauw op 100 euro
per stuk. Dat zou bij een verstrekking aan 25 leden dus al 2500 euro
kosten. Er is besloten om dit niet
te doen.
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Afronding Zomerprogramma

Er zijn nog wat kleine werkzaamheden die gedaan moeten worden.
95 procent is klaar.
Dries gaat een deel daarvan voor
zijn rekening nemen. Wat overblijft is voor volgend jaar.
De slootkanten op de Buitenhof
moeten regelmatig van de vegetatie ontdaan worden. Ook het
uitbaggeren is periodiek nodig.
Omdat dit werk door de gemeente
uitbesteed wordt gaat daar wel het
nodige mis. Met name het uitbaggeren geeft extra druk op de oevers. Deze spoelen weg waardoor
ze onstabiel worden. Tabe heeft dit
al verschillende malen aangekaart.
Helaas zonder succes.
Eigenlijk wordt er te zwaar materiaal ingezet wat onnodige schade
veroorzaakt.
Tabe blijft daar in de diverse overlegorganen aandacht voor vragen.
Tabe heeft ook Jacqueline aangemeld voor deze overleggen. Daar
is met instemming op gereageerd.
Er wordt naar een verhoging van
de vergoeding van ons werk voor
de gemeente Utrecht gestreefd. In
de contracten met andere organisaties is een indexatie opgenomen.
Deze zit niet in de mondelinge
overeenkomst met de gemeente.
Bij een overleg begin volgend jaar
zal dit ter sprake worden gebracht.
Omdat Jacqueline aangegeven
heeft niet elke dag tijdens het
zomerpogramma aanwezig te
kunnen zijn wordt er nog gezocht
naar een aanvulling van het zomer
team. Bekeken wordt op welke
manier we dit het beste kunnen
doen.

Terugblik Natuurwerkdag

Deze dag heeft ons 2 mannen
opgeleverd die hopelijk permanent een aanvulling worden op
ons team. De belangstelling op
zaterdag was prima: van buitenaf
hebben in totaal 9 volwassenen
en 2 kinderen zich die dag goed
geamuseerd. Er werden door
deze personen ook complimenten
uitgedeeld aan de organisatie. Die
kunnen we dus in onze zak steken! Ook de soep van Jeanne werd
met enthousiasme ontvangen.
Op de vrijdag viel de belangstelling helaas tegen.
Terugblik Boerenkoolmaaltijd

Deze was vervroegd om er voor
te zorgen dat iedereen voor 18.00
uur weg kon zijn. Vanwege de toegenomen besmettingskans werd
er buiten gegeten. De opkomst
was desondanks zoals gebruikelijk. Zie verder het verslag elders
in dit blad.
Winterprogramma

Omdat de coronabesmettingscijfers weer flink oplopen worden
ook dit seizoen de leden weer
verzocht zoveel mogelijk op eigen
gelegenheid naar de werkplek te
gaan.
In de vrachtwagen meerijden betekent volledig ingeënt zijn en een
mondkapje dragen.
De auto wordt op donderdag en
vrijdag door Lange Hans meegenomen naar huis om zijn risico
op besmetting in het openbaar
vervoer te verkleinen.
Technische Zaken

Er is dit jaar voor zo’n 3100 euro
aan reparaties en onderhoud
uitgevoerd aan de beide maaimachines! Een flinke toename ten
opzichte van vorig jaar. Hoewel
de verwachting is dat een groot

gedeelte van deze kosten éénmalig is gaan we toch uitkijken
naar degelijker en beter te hanteren machines. Je moet nu maar
afwachten of ze zonder problemen
de werkdag doorstaan. Genoeg
reden om onderzoek te doen naar
andere machines zodat we volgend jaar een keuze voor kunnen
leggen aan de ALV.
Tweede rietmaaier

Naar aanleiding van een vraag
of het niet slim is er een tweede
rietmaaier aan te schaffen (is
eigenlijk een onkruidmaaier) is er
gediscussieerd over de wenselijkheid daarvan. Twee apparaten zou
immers voor een flinke tijdsbesparing kunnen leiden. Henny gaf
aan dat die zo’n 825 euro zou gaan
kosten inclusief de motor die dit
hulpstuk aan moet aandrijven.
Na discussie is besloten dit vooralsnog niet te kopen omdat het
voordeel onduidelijk is.
Plateautrap

Voor het knotten is soms een
plateautrap handiger. Voor wie
daar niet mee bekend is: dit is een
werkplateau met treden waardoor
je niet op de trede van een ladder hoeft te staan. Je hebt dan je
handen vrij om te (motor)zagen.
We hebben besloten deze nog
niet aan te schaffen maar eens te
kijken of we die kunnen lenen en
dan uitproberen.

dit jaar niet gebruikt worden dan
gaan we dit opnieuw beoordelen.
De keet

De schaftkeet heeft deze zomer
buiten gestaan omdat de duiven
hier bezit van hadden genomen.
Nu die overlast onder controle is,
is er een nieuwe situatie.
Het is niet te doen om deze achter
de auto te krijgen vanaf de plek
waar hij nu staat. Besloten is om
de kleine aanhanger en de keet
van plaats te laten wisselen zodat
het aankoppelen een stuk makkelijker wordt.
Nieuwjaarsbijeenkomst

In principe gaat deze op 9 januari
plaatsvinden bij Het Wielrevelt.
Het programma wordt verder
opgezet en later bekend gemaakt.
Wel worden de coronamaatregelen wellicht nog een probleem.
Dat was het wel. Volgende vergadering op 12 januari.
Tekst: Henny Schut

Tuinstoelen

We hebben een aantal grote en
daardoor onhandelbare tuinstoelen. Deze zijn ooit gedoneerd
maar onhandig in gebruik en om
op te bergen. Besloten is om deze
weg te doen. Leden worden bij
deze verzocht deze niet meer te
doneren.
“Nieuwe” aanhanger

We gaan komende tijd bekijken
of dit een aanwinst is. Mocht hij
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Voorbeeld Plateautrap

Van de werkplaats
Balkmaaiers

Tot mijn schrik kreeg, nadat dit in
augustus ook de eerste balkmaaier
was overkomen, ook de tweede
een vastloper: de maaibalk was
niet meer in beweging te krijgen. Omdat we nog volop in het
maaiprogramma zaten was het
van belang om deze weer zo snel
mogelijk aan de gang te krijgen.
Daarom hebben we de machine
maar zo snel mogelijk bij Bonenkamp afgeleverd. Hoewel hun
verwachting was dat de levering
van onderdelen wel eens aan
langdurige kwestie zou zijn bleek
dat gelukkig mee te vallen. Die
hadden ze op voorraad liggen en
na een weekje logeren is dat ding
door Tom en mij weer opgehaald.
Net op tijd voor het nieuwe weekprogramma maaien.

De laatste keer dat ze er binnen
op zaten lieten ze een dikke laag
duivenpoep achter.

schillende werktuigen te koop
voor ons werk. Wordt daar maar
eens wijs uit!

Balkmaaiers 2
Deze week (21 november) zijn
Piet, Ruud en ik naar Lottum in
midden Limburg geweest om daar
een balkmaaier te bekijken. Daar
was een Open Huis van Lozeman,
de importeur van Ferrari machines. Een ritje van 138 km en weer
terug. We zijn wel een stuk wijzer
geworden en kregen daar ook nog
een broodje Bokworst aangeboden. Tel uit je winst!
Maar wat zijn er toch veel ver-

Maar die Ferrari ziet goed en degelijk uit waarbij we ook nog eens
keus hebben uit veel verschillende
uitvoering.
Zou mooi zijn toch; een Ferrari?
Kan niet iedereen zeggen dat ze
met een Ferrari aan het werk zijn.
Afwachten maar of dat wat wordt.

Voor de rest ben ik vooral bezig
geweest met kleinere problemen.
Wat mij vooral verbaast is dat de
balkmaaiers dit jaar geen enkele
lekke band hebben gehad terwijl
ik er vorig jaar maar liefst 11 heb
moeten plakken. Raar he?
Duivenoverlast
De duiven blijven tot nu toe goed
weg. Nadat we de twee hoogfrequentie luidsprekers hebben opgehangen laten ze zich nog maar
soms zien. Ik heb nog een derde
besteld maar die laat nog een
onbekende tijd op zich wachten.
Die moet er voor zorgen dat we
de auto ook weer binnen kunnen
zetten.
Schaftkeet

Tom en ik hebben van de week de
keet weer binnen gezet. Anders is
die nauwelijks aan te koppelen. Ik
hoop dat dit er niet weer toe leidt
dat de duiven daar op gaan zitten.
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Tekst een foto’s: Henny Schut

Van het buitengebeuren

den, toen het vermoeide dier
tenslotte eindelijk weer op het
droge stond: als koeien, die voor
het eerst in het voorjaar de wei
weer in mogen, werd er gerend
en dartel de achterbenen omhoog gegooid.

Begin september werd het werk
aan de Joostenlaan afgerond.
Veel riet dit jaar. Alle maaisel
werd weer naar het parkeerterrein naast de Geertjeshoeve
gebracht. Op de Joostenlaan
zijn we dit keer 8 dagen actief
geweest. Volgens het aanwezigheidsrooster zijn er 50 leden –
en een enkele “dwaalgast” – gesignaleerd; uiteraard een aantal
leden op meerdere dagen.
Tijdens de rest van de werkdagen in de maand september was

het project De Kievit aan de
beurt. Er werd gemaaid, geharkt
en maaisel afgevoerd naar de
Groenendaal. Traditiegetrouw
werd er ook dit keer weer een
wespennest verstoord. Slachtoffer deze maal was maaier Ad N.,
die vier steken mocht ontvangen. Hij was er niet blij mee.
Op een paar dagen waren er ook
vrijwilligers van De Kievit behulpzaam met het kruien van de
enorme vrachten maaisel naar
de Groenendaal.
Op 24 september kon een aantal
vrijwilligers de brandweer assisteren bij het uit de sloot halen
van een paard. Opmerkelijk was
het gedrag van de andere paar-

Exact eind september was de
klus op De Kievit geklaard. Voor
de statistiek: 12 werkdagen
[incl. het maaiwerk op andere
dagen door Ruud en Tabe] met
57 genoteerde leden en 3 vrijwilligers van De Kievit.

De werkzaamheden bij De Tol
verliepen voorspoedig en op 15

oktober kon in de loop van de
ochtend verkast worden naar
de Buitenhof, waar begonnen
werd met het afharken van de
bermen langs het Reint Klein
Beekmanpad bij de Buitenplaats.
De Tol vergde in deze maand 8
werkdagen met 46 vrijwilligers.
De derde week van oktober liet
zich van een zeer natte kant
zien; op de donderdag en zaterdag waren maar 2 leden actief
met het verwerken van het
maaisel.

Op zaterdag 25 september was
er geen werkdag door gebrek
aan bemensing.

In de laatste week was de be-

De graslandjes en legakkers
bij De Tol kregen op 1 oktober bezoek van 7 werkers. De
graslandjes nabij de Puttershof
konden snel worden afgeharkt,
omdat er betrekkelijk weinig
maaisel lag. Daarna waren de
legakkers tussen de Hazenhof en
de Kleine Hof aan de beurt.
Omdat het “ponton” naar het
schiereiland bij de Griendhoeve
er toch lag, werd van de gele-

zetting beter: op 2 werkdagen
samen 15 mensen! Helaas viel
de laatste zaterdag weer uit
door gebrek aan bemensing;
hetzelfde gold voor zaterdag 16
oktober.
Vermeldenswaard is het om Nico
weer te zien. Op een prachtige
nazomerdag met fraaie herfstkleuren op de bosakker aan het
werk!

genheid gebruik gemaakt om op
8 en 9 oktober een 24-tal knotwilgen te knotten. Piet kon zijn
privé-collectie knotwilgjes nu
ook van hun pruik ontdoen en
het snoeihout naar de enorme
berg maaisel en snoeihout bij de
ponton brengen.
In deze week was er ook heerlijke taart voor de vrijwilligersgroepen in het Utrechtse,
beschikbaar gesteld door de
vrijwilligerscentrale.
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Tekst: Hans van Aartrijk
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Onlangs van DUIC [de Utrechtse Internet Courant] geplukt:
Het Maximapark heeft donderdag (11-11-’21) de Green Flag Award gekregen. Die
prijs ontving het Utrechtse park, omdat het voldoet aan verschillende eisen, zoals
gastvrijheid, goed onderhoud en veiligheid.

Het park in Leidsche Rijn is het tweede Nederlandse park dat het Green Flag-keurmerk ontvangt. De prijs
ontstond in Groot-Brittanië, maar is inmiddels uitgereikt aan ruim 2.000 parken in zestien verschillende
landen. Onder meer het Enschedese Abraham Ledeboerpark krijgt al jaren het keurmerk.
De jury noemt het Maximapark erg gastvrij, met veel aanbod voor verschillende mensen met uiteenlopende
interesses. Ook de vrijwilligers van de Vlinderhof, van Landschapsbeheer Vleuten- de Meern in de Buitenhof
en de Vrienden van het Maximapark in de Binnenhof krijgen een compliment van de jury.
Goede afspraken

Vooral het “Parkberaad-model” maakte indruk. Daarmee hebben vrijwilligers – bewoners uit de omliggende
wijken – en medewerkers van de gemeente evenveel invloed op hoe het park wordt beheerd en ontwikkeld.
“We zijn enorm blij dat we als een van de eerste parken in Nederland de Green Flag Award hebben ontvangen”, zegt Noortje Voulon, voorzitter van het Parkberaad. “Dit laat zien dat we goed bezig zijn met het Maximapark. We hebben een uitgebreid beheerplan en maken goede afspraken tussen vrijwilligers en medewerkers van de gemeente”.

Jong park

Ook wethouder Maarten van Ooijen is trots op de vrijwilligers en de samenwerking in het park. “Om met
zo’n jong park dat nog volop in ontwikkeling is nu al deze grote waardering te ontvangen met de Green Flag
Award, daar mogen we allemaal trots op zijn”.
De Green Flag Award reikt inmiddels 25 jaar awards uit aan goed beheerde parken en groene ruimtes. Een
park dat hiervoor in aanmerking wil komen, moet zich laten beoordelen op acht criteria: welkom, veiligheid,
netheid, milieu, biodiversiteit, betrokkenheid van de gemeenschap, communicatie en management.

Verslag boerenkoolmaaltijd
Op 3 november werd weer, na een
jaar overgeslagen te zijn, de Boerenkoolmaaltijd gehouden. Deze
maaltijd is de afsluiting van het
zomerprogramma en de start van
het winterprogramma. Daarvoor
hadden zo’n 25 mensen zich voor
opgegeven. Het programma was
vanwege nieuwe coronamaatregelen een uur vervroegd.
Tabe was met behulp van Jacqueline dus al vroeg aan de slag met
de aardappels, kool, klapstuk en
worst om iedereen een fatsoenlijke
portie te kunnen serveren.

voor de spannendste onderdeel
van het programma: de uitreiking
van de gewilde trofee “Knotter van
het Jaar”. Nadat Dries de spanning
tot een hoogtepunt had gevoerd
werd het toch eindelijk duidelijk
wie de gelukkige was: Jan van Pagee viel deze eer te beurt, en na de
uitgereikt van de door Theo gegraveerde beker krijg hij ook nog
de gebruikelijk cadeaubon overhandigd. Jan: gefeliciteerd en veel
plezier met het besteden van de
bon en we hopen dat je een mooie
plek voor de wisselbeker vindt.

Nadat iedereen buiten plaats had
genomen en van en een welkoms
drankje voorzien was hielden
Dries en Hans van A. hun gebruikelijke samenvatting van het zomerprogramma en een presentatie
van het winter
programma. Daarna was het tijd

Daarna was het hoog tijd om de
lekkere boerenkool van Tabe, óók
bij het opscheppen geholpen door
Jacqueline, aan te vallen. Ik zag
verschillende aanwezigen voor een
tweede keer opscheppen, een
beter bewijs dat het weer prima
gelukt was is niet te krijgen.
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Nadat Piet en zijn echtgenote
Klaske met nog wat extra handjes de vaat weg hadden gewerkt
konden we om 17.30 uur afsluiten.
De opkomst was met uiteindelijk
zo’n 23 personen en de plotseling
aangekondigde corona maatregelen prima. Op naar volgend jaar
De foto’s van dit evenement zijn te
zien door hier te klikken.
Tekst en foto’s: Henny Schut

Skopelos 2021
Ook dit jaar ben ik weer naar het
huis van mijn moeder in Glossa
Skopelou gereisd. Reden hiervoor
is het herstellen van de binnenzijde van genoemd huis; vorig
jaar is de buitenkant ervan geschilderd. Veel oude zooi is uit de
bergruimte beneden verwijderd,
er staan nu nog bedden, enkele
meubels, een soort vrachtvehikel
op rupsbanden en brandhout voor

een buurvrouw die mijn moeder
erg heeft geholpen. Ook is er een
zware ijzeren balk op een betonnen paal geplaatst ter ondersteuning van de bovenverdieping.
Verder zijn alle binnenmuren
geverfd en is er een modern toilet
aangelegd, dat echter nog wacht
op verbinding met de openbare
riolering. Het oude toilet loost op
een ondergrondse vofros oftewel
een septic tank. Het aanleggen
van die verbinding moet door de
gemeente en dat heeft tijd nodig.
Verder zijn de vloeren, plafonds
en dergelijke ook geimpregneerd
met houtbeschermingsmiddelen
en vervolgens gevernist.
Bij de eerste regenbuien in september bleek dat het dak van het
oude deel van het huis opnieuw
lekte (twee jaar geleden lekte het
ook al) en is besloten het helemaal

te vervangen. De oude platen (met
slijtageverschijnselen) werden
verwijderd, de kapconstructie
vervangen waar nodig en verder
behandeld met anti-larve-middelen, een stevige waterwerende
onderlaag gelegd en daarboven
nieuwe platen uit Pelion-leisteen
die in een soort cement vastzitten
zodat ze niet kunnen gaan schuiven. Nu dus geen lekken meer te
verwachten.
Verder is afgelopen winter het kerkje
net buiten
Glossa waar
de botten
van overleden voorouders worden
bewaard gerenoveerd en
is er voor het
eerst sinds
meer dan
tien jaar een
liturgia (Grieks-orthodoxe kerkdienst) gehouden. Dat gebeurt
jaarlijks op de dag van de heilige
Apostelen,
30 juni.
Voor wat
betreft de
olijfboomgaard: dit
jaar was
een slecht
jaar qua
hoeveelheid olijven, vooral
vanwege een
langdurige
droogte in de lente en zomer. In
de herfst verschenen er aan sommige takken wel olijven die begin
november zijn geoogst.
30 liter olie en twee grote blikken
en een serie kleinere potten ingemaakte olijven voor aan tafel is
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echter wel weinig voor meer dan
600 bomen.
Probleem is echter dat die bomen
moeten worden gesnoeid en dat
is in geen decennia gebeurd. Met
een goede vriend die eerlijk is en
verstand van zaken heeft zijn we
plannen aan het maken om de
grond beter te beheren en betere oogsten binnen te halen. We
denken aan het snoeien van de
bomen in etappes, het aanschaffen van een versnipperaar om het
snoeihout te verhakselen en het
als groene mest te gebruiken.
Verder willen we het maaiwerk
laten doen door schapen in plaats
van elk jaar een groep mensen ervoor in te zetten, dat bespaart geld
en levert ook gratis bemesting
op. Wel moet de grond worden
omheind.
Op termijn denken we ook aan
aanschaf van een eigen olijfpersmachine, zodat we niet afhankelijk zijn van de opening van
de persfabriek in het dorp die
maar een beperkt aantal dagen in
november/december werkt. Er

moet echter nog worden gekeken
naar o.a, Europese subsidies voor
dergelijke installaties.
Skopelos is een zeer bergachtig
eiland met veel pijnbomenbos.
Rond de dorpen Glossa, Klima

Elios en Skopelos-stad zijn veel
olijfboomgaarden. De mensen
leven er van landbouw, visserij
(meestal voor eigen gebruik of
kleinschalige verkoop in eigen
kring) en in de zomer van toerisme. In Glossa is een klein hotel,
aan zee twee wat grotere hotels en
verder hebben veel mensen er een
tweede huis (geërfd of gekocht)
en zijn er ook buitenhuizen in de
boomgaarden rondom het dorp,
veelal van buitenlanders. Het
toerisme is hier vooral wandel- en
vaartoerisme, in Loutraki (haven
van Glossa) is er in de zomer
een pier waar charter-zeilboten

aanleggen en groepen toeristen uit
diverse landen een etappe inlassen.
Verder zijn er een paar bedrijven
die met motorboten vaartochten maken. In Elios Neo Klima,
Panormos, Stafylos, Agnontas en
Skopelos-stad zijn veel meer bedrijven als hotels, resorts, kamerverhuur, auto- motor- en bootverhuurders en toeristenwinkels
actief. Nu in november is dat alles
echter dicht en zijn alleen zaken
die zich op de eigen bevolking
richten actief.
Qua corona valt het hier mee,
mede doordat er weinig mensen

zijn en veel groen en
ruimte is. Sinds een
week moet je in veel
winkels een coronavaccinatiebewijs
laten zien, vooral in
Skopelos-stad. Op
het vasteland daarentegen loopt het
flink uit de hand,
mede doordat veel
mensen zich niet
hebben laten inenten.
Doordat hier weinig mensen
leven en er veel groen en ruimte
is, hebben we hier weinig last van
milieuvervuiling. Wel rijdt
iedereen hier met (vaak oude)
auto’s of op scooters rond.
Er zijn een paar
sportievelingen
met wielrenfietsen en vaak zie je
kinderen rondfietsen. Sinds enkele
maanden is er een
persoon die vaak
met een e-bike
gezien wordt op de
wegen en weggetjes rondom Glossa
en het is frequent
dat er dan zoemgeluiden
hoorbaar en zwarte of witte vliegende objecten worden waargenomen tussen 1 en 120 m hoogte en/
of een knalrode roeiboot in en om
de haven gaat varen. Twee keer
per dag gaat er een
bus van Glossa naar
Skopelos en terug, in
de zomer vaker.
Ondanks veel zon en
wind wordt er hier
tot op heden weinig
aan groene energie
gedaan. Met zonnepanelen en enkele
kleine windmolens
op gunstige winde
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rige plekken zou een aanzienlijk
deel van de energiebehoefte kunnen worden gedekt. Wie weet kan
de huidige stijging van de energieprijzen het een en ander in beweging zetten.......

Zover dus het nieuws uit Skopelos
voor dit jaar.
Groeten van Jan

Een feest voor
bijen en vlinders
Langs de Hoofdstraat in Driebergen, gezien vanaf het station, liggen 2 stroken grond,
die kennelijk niet beheerd
worden.
Het eerste stuk betreft 624 m2
voor het hertenkamp en is
van de gemeente Heuvelrug.
Sinds 2 jaar heb ik hier een
zgn. zelfbeheercontract voor.
Leuk vrijwilligerswerk voor de
gemeente.
Het tweede stuk betreft meer
dan 6000 m2 en bevindt zich
pal naast de oprit A12 richting Utrecht. Dit was ooit van
de gemeente en is nu van de
Stichting De Reehorst. Op dit
stuk grond is minstens 10 jaar
geen onderhoud gedaan. Een
zeer mooi iets om ook aan
mijn orderportefeuille toe te
voegen.
Aan dit tweede stuk ben ik
vorig jaar begonnen en we
zullen zien hoe lang ik dit
mag doen.
Een journalist van een plaatselijke krant heeft mij laatst
geïnterviewd en hier een
krantenartikel over geschreven. Dit stond in de plaatselijke krant van 23 september.
Je ziet een knipsel op deze en
de volgende pagina.
Veel leesplezier !
Hans van der Zwet
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Hans van Zuylen ontmoet deze keer:
Bij de Vlinderstichting hebben ze een aantal boeren met akkerranden met kruiden een led emmer gegeven.
Daarmee kunnen zij zien hoe nachtvlinders er op reageren. Die emmer is dus een val. Ik kon er persoonlijk
nog niet aankomen, (levertijd) heb daarom op internet gezocht naar een nachtvlinderval. En gevonden. 150
euro! Dacht het niet, dus zelf aan de slag en zie gelukt. En het werkt!
Het werkt zo: ze komen op de UV lamp af en vliegen om de lamp en vallen langs de plexiplaten naar beneden
door de gleuf van 25 mm en hebbes! Ze kruipen weg in de door mij geplaatste eierrekken. En de volgende
dag mogen ze weer weg als ze op de foto staan.
Even wat resultaatjes: Schimmelspanner, Vierkantvlekuil!, Huismoeder!, Zwarte c - uil!
Buxusmot, (die waren nog met velen) en de Maansikkeluil. (2e pagina) En nog vele andere soorten.

Schimmelspanner

Vlinderval Vlinderstichting

Zelfgemaakte val
Vierkantvlekuil

Huismoeder!

Zwarte c - uil!
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Buxusmot
Tekst en foto’s: Hans van Zuylen

Hier ziet u de opening van paddenstoelen seizoen 2021. Hij staat op opengaan dat zie je aan de buitenzijde!
Hij is in aantocht: en daar is hij in volle glorie, de gekraagde aardster!
En hij was niet alleen. En dat allemaal in de Buitenhof. Zo vers heb ik ze nog nooit gezien. Prachtig!
En dan deze, de Baretaardster die stond op de Hamlaan bij de Hamtoren!
De gewimperde die had ik vorig jaar op de Eikslaan langs de golfbaan. Ben natuurlijk weer op zoek naar hem maar
nog niet gevonden. Geen punt ben pas weer net begonnen en doe de Joostenlaan ook weer !
Ik ging even wat posten op de Bijleveldweg in Vleuten en daar trof ik naast de brievenbus dit mooie bloemetje aan:
Vlas. Daar staat ook het nodige van op de akkers van Wielrevelt. En er was ook een bloemetje wit!
Maar er vloog ook een vlindertje rond, gauw mijn telefoon gepakt en gelukt. Maar het was maar een witje dacht ik.
Mooi niet dus, geen klein witje geen geaderd witje, maar de wat zeldzamere scheefbloemwitje, die in ons landje wat
vaker wordt gezien vanwege het veranderende klimaat!

Maansikkeluil

Gekraagde Aardster

Deels open

In volle glorie

In een groep

Baretaardster

Gewimperde Aardster

Vlas

Vlas met Scheefbloemvlinder
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Tekst en foto’s: Hans van Zuylen

