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Vanaf juli 2012 –het 00-nummer– is er in het Buitenblad in elk nummer aandacht besteed aan een
bepaalde plant of dier. Vaak betrof het dan planten
[kruidachtige of houtachtige], die we in ons werkgebied aantreffen. En hetzelfde gold voor de [bijzondere]
dieren.
Grofweg zou je die organismen in 4 categorieën kunnen indelen:
- Zeldzame/bijzondere; zoals klokjesgentiaan, moes
distel, heelblaadjes, aardaker, diverse orchideeën,
ringslang enz.
- Exoten, al dan niet invasief; zoals watercrassula,
Japanse duizendknoop, Amerikaanse rivierkreeft,
nijlgans, tijgerspin enz.
- Lastige/gevaarlijke; zoals teek, daas, eikenprocessie
rups, gewone wesp enz.
- Veel voorkomende; zoals els, es, wilg, dotter, grote
brandnetel, kattestaart enz.
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Een soort, die nog niet in de schijnwerper heeft gestaan, maar we elke dag in het veld mee te maken
hebben en dat in al zijn/haar eigenaardigheden,
is de mens.
Daarom in dit Buitenblad op pagina 2 aandacht voor de
vrijwilliger: 24 uur (en iets meer) uit het leven van een
vrijwilliger bij Landschapsbeheer.

Met dank aan diverse leden
voor de foto’s die in dit
Buitenblad zijn geplaatst.
Meer foto’s zie je door op
deze link te klikken.
Bijdragen aan het Buitenblad
zijn van harte welkom.
Deadline half november
2021. Mail deze naar:
aartr006@planet.nl.

1

Vrijdag,
3 juli om 7:30 uur word ik
gewekt door lawaai van bouwvakkers, die bezig zijn bij de
nieuw te realiseren Jumbo. Als
ik de gordijnen open, oogt het
donker en miezerig. Zal ik weer
het bed inkruipen? Neen, de
(vrijwilligers)plicht roept, en als
die het niet is, de natuur.
Na gewassen, geschoren en
tandengepoetst te hebben,
haast ik mij naar beneden voor
de krant. Daarna een bordje
met yoghurt en haver en de
pillen klaargemaakt te hebben,
moet ook nog het gisterenavond gebakken brood gesneden worden. En de vaatwasser
uitgepakt. En niet vergeten het
brood klaar te maken.
Klokslag 08:30 uur begeef ik
mij naar beneden; ook vandaag
gaat mijn maatje niet mee.
Eenzaam en alleen is het zonder
hem. Als twee “knotters van het
jaar” heb je elkaar veel te vertellen en steun aan elkaar.
Op de fiets naar de Kievit; wat
is de natuur onderweg mooi, als
je het wilt zien. Bij de oprijlaan
naar de Kievit zijn er al volop
activiteiten van Truusje en Ad te
bewonderen. De laan is al helemaal opgeharkt.
Niet veel later arriveert Dennis,
achteruit, met de vrachtwagen. Uitladen en direct aan de
slag met Hans van A., Krijn en
Dennis. Halverwege op de toegangsweg is de auto vol.
Dennis was schijnbaar niet in
goeden doen; liep alsmaar te
stampen op het gras. Voor een
ploegleider……….??????
Op de Groenendaal lossen; zagen er een hard hoofd in, al dat
samengeperste/stampte gras.
Wonder boven wonder lukte
het de jonge en oude ervaren
kracht.
Voor we aan de tweede lading
beginnen eerst koffie; een ieder
keer terugkerend mooi ritueel.
Later ging het beter bij de twee

de oplading, maar als je zag
hoe Dennis alles van de wagen
duwde, de een zou zeggen
passie, de ander zou zeggen
agressie. Toch slecht geslapen?
Maar schijnbaar hoort dit gedrag bij het werk voor Landschapsbeheer.
En verder met het werk op de
Kievit; gelukkig waren er extra 3 vrijwilligers van de Kievit.
Boerenzonen van het zuiverste
ras. En ik had geluk; ik had een
elektrische kruiwagen. Nou,
geluk, ik maakte natuurlijk de
beginnersfout om er meer op te
laden dan je eigenlijk aankunt.
Ik heb het aantal gekruide
kruiwagens niet geteld, maar
toen ik in bed stapte stonden er
10.000 stappers op de teller.
De lunch was weer als vanouds,
oude koeien uit de sloot halen,
grapjes maken, kippen voeren
en een training in teamspirit.
Ieder keer weer verrassend.
Wat is die vrijdagploeg toch homogeen, werklustig en gezellig
natuurlijk.
Om 1 uur zitten wij er allemaal
doorheen, behalve…Jacqueline.
Haar tempo zou een voorbeeld
voor ons moeten zijn. Dus haar
ook nog maar snel geholpen
het omgeploegde land klaar
te krijgen. Was heel dankbaar
voor onze hulp. Is toch wel een
fantastisch aanwinst voor onze
vereniging. Zowel in woord als
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in daad.
Jammer dat Lise verstek laat
gaan, maar Portugese jongens,
Amor, Você está bonita, Você é
voluntário em gerenciamento de
paisagem? Devemos.......
Tja, dan weer op de fiets naar
huis; gelukkig heb ik ondersteuning. Mijn vrouw zit klaar
voor de thee en de chocolade;
daarna de sauna in; ik hoor de
botten en de rug blij worden.
Na de douche heeft mijn vrouw
het eten klaar; en dan met de
benen op tafel en Vera, de detective, gaan kijken.
En dan vlug naar bed; nou met
moeite het bed ingedraaid; pijn
in de rug en stramme spieren,
waarom doe ik dit eigenlijk nog
op mijn leeftijd. Waarom gesel
ik mij.......?
Mijn vrouw vraagt dat iedere
keer weer……;.ik antwoord: voor
Landschapsbeheer Vleuten-de
Meern. Nee, dat antwoord ik
toch maar niet en zeg voor de
natuur.
I.v.m. met prostaatproblemen
moet ik er 5 keer uit. Nou uit,
ik laat mij het bed uitrollen,
wacht 5 minuten en probeer na
de plasbeurt weer in het bed te
komen. Inrollen lukt dan niet.
Bedenk zelf maar, hoe dat gaat/
ging.
De volgende morgen weer het-

zelfde ritueel en eenmaal op
gang denk ik weer: ik ben de
oude. Omdat het zondag slecht
wordt , besluit ik vandaag mijn
wekelijkse 21 km wandelen te
gaan doen. Dom, Dom, Dom
Dom.
Wat een nachtmerrie is dat
geworden; niet het wandelen ,
maar voor ik in bed lig............
moe en voldaan; kijk ik nog
even op mijn stappenteller:
WOU ???!!!26504???!!!. Wou,
wat een fijn gevoel dat ik dat
nog kan, maar...........de rest
bespaar ik jullie.
Volgende week ga ik het rustiger aandoen..........
Naar aanleiding van het artikel in
het Buitenblad een aanvulling. Misschien wel leuk.
De blauwe knoop in deze uitdrukking verwijst naar het blauwe
insigne dat de mensen droegen
die zich in de tweede helft van de
negentiende en de eerste helft van
de twintigste eeuw inzetten om
het drankmisbruik tegen te gaan.
De drank veroorzaakte in die tijd
veel sociale ellende, vooral onder
arbeiders, aldus het Groot Uitdrukkingen woordenboek van Van
Dale (2006). De strijd tegen alcoholmisbruik was onderdeel van de
zogenoemde ‘sociale kwestie’, het
vraagstuk hoe de positie van de
economisch zwakkeren verbeterd
kon worden (wat onder meer huisvesting, beloning en gezondheidszorg betrof).
Overigens werd de blauwe knoop
later een blauw schildje, maar van
het blauwe schildje zijn heeft het
nooit tot een uitdrukking weten te
brengen.
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal verwijst bij de blauwe
knoop naar het Engelse blue ribbon. Volgens Riemer Reinsma (in
het boekje Gezegden uit 1998) hadden ook de Engelse drankbestrijders een blauw insigne (een blauw
lint). Waarom de kleur blauw werd
gebruikt, is niet bekend.

Van de werkplaats
In de werkplaats was deze keer
de reparatie van één van de
balkmaaiers het grootste
probleem. Door onbekende oorzaak was de hele mesaandrijving kapot. Daar zitten 3 lagers
in die allemaal tot op de draad
versleten waren. Van de lagerkogels die daar in zaten was
niets meer over en de speling
was zeker een centimeter. Ik
heb in mijn grafische jaren wel
vaker een kapot lager gezien
maar dit…
Nadat ik met een monteur (Jan)
van Bonenkamp overlegd had,
die op het punt stond om 3 weken op vakantie te gaan, besloot
ik om zelf te proberen de reparatie uit te voeren. Jan had aangeven dat dat wel zou moeten
kunnen. Hij zou de onderdelen
bestellen en dan kon ik (na een
week) aan de slag. Nou, dat viel
tegen.
Toen ik de puinhoop van binnen
had gezien begon ik al te twijfelen. Je hebt voor zo’n klus wel
de juiste gereedschappen en
kennis nodig.

De pijl geeft een restant van een lager aan

Uiteindelijk heb ik toch maar
besloten om er niet aan te beginnen en hebben Tom en ik dat
ding naar IJsselstein gebracht.
Daar werd hij uiteindelijk pas na
2 weken gerepareerd toen Jan
van vakantie terug was. (Jan
is de Agria monteur bij Bonenkamp.) Toen gaf hij toe dat dit
mij nooit gelukt was omdat dat
systeem ook nog eens op een
bepaalde tijd ingesteld moest worden.
En dat vind je niet
in een onderdelenboek. Zal wel
vakantiestress zijn
geweest. Al met
al zal dit jammer
genoeg wel een
kostbare reparatie
worden. Maar hij
doet het weer.
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Met de duiven is het
rustig en met af en toe een hark
of hooivork repareren is het een
stuk rustiger dan vorig Jaar.
Toen veel lekke banden aan de
balkmaaiers. Nu nog niet één en
vorig jaar maar liefst 11 stuks.
Inmiddels is er een derde accuzaag met twee extra accu’s
aangeschaft die het knotseizoen
weer wat geluidsarmer moeten
doen verlopen. Doordat de accutechniek steeds beter wordt
kan deze zaag wat dikkere bomen en takken aan. Nou
nog eens een waarschuwingslampje als de kettingolie op is
en dan zal ook de ketting en
zaagblad langer meegaan.
Intussen is ook de oude kloofmachine niet meer onder ons:
hij is geruild voor drie snoeizagen compleet met foedraal die
je aan je riem kunt hangen en
drie reservebladen. Alles van
ARS en dus de hoogste kwaliteit. Jammer is dat zij langer
zijn dan bij ons gebruikelijk.
Omdat die oude kloofcombinatie
dit jaar niet in actie is gekomen
en het kloofwerk toch als een
speer liep zijn de bovenstaande
zaken geruild met de importeur
van Posch. Zij hebben destijds
aan ons de nieuwe kloofapparatuur gedemonstreerd.
En er is nu meer loopruimte in
loods 2.
Die oude machine wordt opgeknapt en als een museumstuk
tentoon gesteld.
Wellicht zien we hem in de toekomst daar nog wel eens staan.
Hieronder nog een laatste foto.
Tekst: Henny Schut

Van de vergadertafel
Verslag van de vergadering van
25 augustus
De belangrijkste punten:
Aanplant acties Leidsche Rijn
Tabe heeft een verzoek van het
Natuur-en Milieuplatform Leidsche Rijn ontvangen.
Men wil graag dat onze vereniging tegen een vergoeding
komt begeleiden bij aanplantacties voor schoolklassen en
buurtgroepen. In principe wil
het bestuur hier wel aan meewerken maar omdat de gegeven
informatie nogal summier is, is
hierover nog geen beslissing genomen. En het moet wel in ons
drukke schema passen.
Wordt vervolgd.
Zomerprogramma:
De instructie van de ploegen
loopt nog niet zoals in het verleden. Hierbij speelt de inwerkperiode van Jacqueline een rol.
Tabe geeft aan dat hij alle projecten met haar doorneemt en
zij daardoor weet wat er moet
gebeuren. Piet constateert dat
dit niet al te duidelijk is en er
te lang overlegd wordt wat tot
vertraging leidt. Hij wil meer en
sneller duidelijkheid.
De volgende procedure wordt
nu gehanteerd: als Tabe er niet
is geeft Jacqueline bij de ploegbaas aan wat de werkzaamheden van die dag zijn. Die neemt
dan het initiatief en zorgt dat de
aanwezigen geinstrueerd worden. Bij onduidelijkheid wordt er
overlegd met de ploegbaas.
Jacqueline heeft aangegeven
dat zij graag in het veld mee wil
werken en wordt hiermee daartoe in staat gesteld .
Op een vraag van Dries, die wil
weten of de manier van maaien
op de Joostenlaan niet te

Excursie 2021
Na de coronaperikelen van 2020
hebben we besloten van de vrijheden gebruik te maken en dit
jaar, aanzienlijk later in het jaar
dan gebruikelijk, een excursie
te houden. Daarvoor was deze
keer het park Bloeyendael bij de
Berekuil uitgekozen.
In een groepje fietsten we vanaf

rigoureus is, geeft Tabe aan dat
dit bewust is. De bedoeling is
om zoveel mogelijk paddenstoelen te krijgen en dat vereist dit
soort maaiwerk.
De balkmaaiers,
De balkmaaiers geven veel
storingen. Deze worden vooral
veroorzaakt door besturingsproblemen. Henny geeft aan dat
dit meestal door vocht ontstaat.
Hierdoor worden de remblokken
nat en glad en dat veroorzaakt
slippen en in de remtrommels
roest waardor er weer frictie
ontstaat.
Om dit te voorkomen moet
vocht waar mogelijk vermeden
worden.
Toch is besloten om eens uit te
kijken naar een maaisysteem
dat degelijker is.
Tabe en Henny gaan zich hierop
oriënteren.
Werk en mensen van de gemeentegroep Stichtse Vecht
Hans van A. is benaderd door
die gemeente met de vraag of
we geïnteresseerd zijn in overnemen van mensen en materiaal. Het is echter niet duidelijk
wie waarvoor verantwoordelijk
is bij die gemeente voor de
besluitvorming hierover. Mede
daarom gaan we niet in op dat
verzoek. Bovendien is het niet
zinvol machines en materiaal
over te nemen. Wij hebben
immers voldoende materialen
en een beperkte opslagruimte.
Mochten er mensen zijn die daar
nu werken dan staat het hen
vrij om zich bij onze vereniging
aan te melden.

wegzetten en opbergen van
materiaal te stimuleren.
De rol van de ploegbaas moet
hierbij groter worden. Het gaat
nu te vrijblijvend (gedeelde verantwoordelijkheid) waardoor er
onnodig problemen ontstaan.
Henny wil dit voor zoveel mogelijk leden tegelijk organiseren.
Anbi-status.
Er is een verzoek binnen gekomen om nog eens te kijken naar
het nut van die ANBI-status.
Daarmee kunnen donateurs giften aan de vereniging opgeven
als aftrek bij de belastingaangifte.
Besloten is om dit niet aan te
vragen omdat je dan ook verplicht bent je jaarcijfers te publiceren. Dit zien we niet zitten.
Duivenoverlast
De aanwezigheid van duiven is
drastisch afgenomen. Daarbij
spelen de twee apparaten op
proef die voor ons onhoorbare
geluidsgolven veroorzaken kennelijk een grote rol. Omdat die
niet het hele overdekte deel
bestrijken is besloten een derde
exemplaar an te schaffen.
Trecker
Als we die op de openbare weg
willen gebruiken dan moet deze
volgens nieuwe richtlijnen geregistreerd worden. Dit moet voor
31-12-2021 gebeuren.
Hoewel de kans dat we de openbare weg opgaan niet groot is
het toch verstandig om dit te
doen. Denk maar eens aan het
rijden op b.v. de Groenendaal.
Ook dit is een openbare weg.

Technische zaken
In aanvulling op de problemen
met de balkmaaiers is besloten
een instructieochtend te organiseren om het verantwoord

Volgende vergadering is op 6
oktober.

de Buitenplaats naar de Berekuil.
Daar was het verzamelen aan
de Biltse Straatweg waar voor
koffie met gebak gezorgd was
bij restaurant Mijnheer Vink.
Tijdens het verblijf daar werden
we nog verrast door een enorme regenbui die gelukkig snel
weer over was. Wij hielden het
gelukkig droog in een tent over

het terras en hebben daarna
geen regen meer gezien.
In die tent werden we welkom
geheten door de gidsen die ons
zouden meenemen door het
park. Nadat iedereen gearriveerd was en haar/zijn drankje
en gebakje op had staken we de
Biltse Straatweg over.
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Tekst: Henny Schut

Vervolg op pag. 5.

Het park ligt aan de oostkant van de stad en wordt begrensd door Fort De Bilt-Zuid, het riviertje de
Biltse Grift, kantorenpark Rijnsweerd-Noord en het Provinciehuis. Natuurpark Bloeyendael (ca 8 ha) is in
de winter van 1975/1976 door de gemeente Utrecht aangelegd in de vroegere Johannapolder en heeft
zich ontwikkeld tot een fraai natuurgebied met een interessante flora en fauna. U vindt er geen gladgeschoren gazonnen en picknickplaatsen, wel prachtige wandelpaden, bloemenweiden, een heemtuin,
een wildakker, een waterlelievijver en een imkerij. Met het volkstuincomplex, de Provincietuin, het park
Voorveldse Polder, Fort De Bilt, De Zilveren Schaats, de begraafplaats aan de Prinsessenlaan, het Wilhelminapark en het Rosarium vormt Bloeyendael een groot groengebied aan de oostkant van de stad
Utrecht. Een gebied dat aantrekkelijk is voor natuurliefhebbers, rustzoekers en wandelaars.
In dit park zijn vrijwilligers actief die de nodige onderhoudswerkzaamheden verrichten.
Twee van die vrijwilligers zouden ons, in twee groepen opgesplitst, kennis laten maken met
dit voor velen van ons onbekende gebied. Zij deden dit met
veel enthousiasme. Bijzonder is
dat alle zware werkzaamheden
verricht worden met paard en
wagen. De reden wordt uitgelegd in een filmpje die je kunt
bekijken via YouTube door hier
te klikken.
Voor educatie en opslag van de
nodige gereedschappen staat
er een bijzonder gebouw die de
vorm heeft van een slakkenhuis.
Van hieruit worden de werkzaamheden verricht. Nabij dit
huis staan de bijenkasten en de
honing die dit oplevert is weer
goed voor wat broodnodige
inkomsten.
Na de wandeling stapten we
weer op de fiets om met een

klein groepje de Buitenplaats
voor te bereiden op deel twee
van de excursiedag: een drankje en een uitgebreid buffet.
Om 16.00 uur druppelden de
eerste leden en aanhang binnen
waarna het steeds gezelliger
werd. Omdat het niet al te warm
was en er een aardig windje
stond waren de tafels en stoelen onder het afdak gezet.
Na een hapje en drankje kwam
om 17.00 uur het buffet binnen. De Buffetboer had zijn of
haar best gedaan om ons een
flinke variatie en dus veel keus
voor te schotelen. Helaas waren
er twee dingen vergeten: ons
vertellen dat het stokbrood nog
nagebakken moest worden om
het knapperig te krijgen, en dat
lukt helaas niet zonder oven, en
later bleek ook een wel besteld
heerlijk toetje te ontbreken.
Maar goed, dat mocht de culinaire pret niet drukken. Er werd
door de meesten meermalen
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opgeschept en desondanks
was er nog veel over. Gelukkig
waren er door Krijn en Betsie
flink wat emmertjes meegenomen die we konden vullen voor
de liefhebbers om thuis na te
smullen. Die emmertjes vonden
gretig aftrek.
Omdat het buffet gebracht werd
met bestek en (echte) borden
hoefden we dat niet af te wassen. Alles is ’s maandags vuil
opgehaald wat natuurlijk prettig
is met die toch wel kleine afwasplek. En dan zijn de glazen
snel in de kast te werken. Al
met al een geslaagde dag en
hopelijk kunnen we volgende
excursie weer op een eerder
tijdstip in het jaar houden en
het aantal aanwezigen (nu 23)
dan overtreffen.
Ben je benieuwd naar alle foto’s
van deze dag klik dan op deze
link:
Tekst: Website Bloeyendael en
Henny Schut

Van het
buitengebeuren
Werk in het veld in juli en
augustus.
Begin juli werd er op de Kievit
gewerkt en daarbij was de hulp
van enige vrijwilligers van de
Kievit zeer welkom. Het maaisel
van het talud van het Dijkgraafpad, eerder in juni naar de berm
van de Groenendaal gebracht,
leverde samen met het maaisel
van het oude hooiland weer een
behoorlijke hoeveelheid hopen
op. Hoe maaisel af en toe wordt
verwerkt, heb je eerder kunnen
lezen in het stukje “24 uur uit
het leven van een vrijwilliger “.
Evenals in het vorige zomerseizoen werd de enorme hoeveelheid maaisel heel snel door de
firma Punt uit Rotterdam opgehaald. Marchel, namens de
vereniging veel dank!
Foto 1
Zaterdag 3 juli leverde nog wel
wat stress op wat leden van
de club. Op het dijkje – in het
verlengde van de toegangsweg
naar de Kievit – kwam de auto

vast te zitten. Na een sos van
Tom kwam Henny met Trecker;
maar pas na hulp van de firma
Polanen uit Woerden kon men
weer opgelucht adem halen.
Foto 2 en 3
De Hamlaan – naast de Hamtoren – was dit jaar wat later aan
de maaibeurt toe. Op 5 juli werd
er “voorwerk” gedaan, waarna
er op 8 juli met 7 man werd gebosmaaierd en afgeharkt.
Als we gaan werken op de locatie De Tol is de Puttershof als
eerste aan de beurt en op vrijdag 9 juli was het weer zover. In
de week erop werden de gras/
rietlandjes gedaan. Totaal zijn er
22 mensen aan de gang geweest. De legakkers komen later
in het jaar onder het mes.
Foto 4, 5, 6 en 7
Terug naar de Buitenhof op 22
juli. Het steile talud van het
“elzenlaantje” werd gemaaid
en afgeharkt. Vrijdags werd dat
voortgezet, waarbij de hulp van
Trecker zeer welkom was. Tevens werd er bij de elzensingel
naast de Enghwetering al braam
weggemaaid, zodat er voor het
komend winterwerk de elzen
daar bereikbaar zijn. Eerder was
vastgesteld dat er een grote wilg
omgevallen was en dwars over
de wetering lag. Krijn, Dennis

nog op het droge te krijgen.
Op 29 en 30 juli was er nog wat
te doen voor de liefhebbers van
bramen.
Foto 8, 9, 10 en 11. (PAG 7)
Rest nog te vermelden, dat er
in deze maand nog gezaagd en
gekloofd werd (op 10 en 24 juli),
hout uitgereden (op 31 juli) en
dat Lange Hans één van zijn
hobby’s, te weten het verwijderen van Japanse duizendknoop
weer kon botvieren op de kade
bij de Kievit.
Foto 12
De werkzaamheden in de maand
augustus startten met het voortzetten van bosmaaieren, afharken en afvoeren van maaisel in
de Buitenhof op donderdag 5
augustus. Omdat er voor de volgende dag niet voorzien was in
“zomerwerk” , werd er een dag
“winterwerk” ingelast: overhangend hout op de kade bij Gerverscop verwijderen. Over zo’n
150 meter werd er door 1 vrouw
en 6 man vooral wilgenhout, dat
over de sloot hing, weggezaagd.
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en Tom wisten deze jongen
na de “reguliere werkdag”
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Rond lunchtijd kondigde een
forse regenbui met veel wind
het einde van deze werkdag
aan.
Foto 13 en 14

gezaagd. Overigens is dit een
nieuw adres, waar we komend
winterseizoen aan de slag kunnen.
Foto 15

Op zaterdag 7 augustus kon
men een aantal klanten weer
verblijden met een portie hout.
Twee ploegjes waren op woensdag 11 augustus actief. Piet en
Tabe bestuurden de maaimachines in de Buitenhof, terwijl Tom
en twee Hanzen naar Oud Aa
23 togen om daar wat stormschade aan oude wilgen op te
ruimen. Tevens werd daar – uit
voorzorg – van oude, zwakke
exemplaren de dikke takken

Op de resterende werkdagen
van deze week werd er op de
“rietlandjes” in de Buitenhof
gebuffeld. Gebuffeld is wel een
redelijke term, want door de
overvloedige regen in de voorgaande maanden gevallen, was
het werk dit jaar aanmerkelijk
zwaarder dan in eerdere jaren.
Foto 16, 17 en 18
De Joostenlaan zag op donderdag 19 augustus de eerste leden
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Zaterdag 28 augustus was
gereserveerd voor een excursie
naar park Bloeyendael met als
afsluiting een borrel en maaltijd
op de Buitenplaats.
Tekst: Hans van Aartrijk
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van de vereniging met gereedschap aantreden. Doordat er
maar één balkmaaier beschikbaar was, konden er minder
maaibalkmeters gemaakt
worden dan men gewend was.
Veel werk moest nu door de
bosmaaiers verricht worden. Tot
het einde van deze maand was
men te vinden op de ruim 1 km
lange Joostenlaan.
Foto 19.
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Hans van Zuylen ontmoet deze keer:

Deze rubriek komt tot stand door verslag van waarnemingen
en foto’s die zijn gemaakt door Hans van Zuylen. De redactie
is hem erkentelijk voor zijn prachtige bijdragen aan ons
Buitenblad.

Foto 1

Foto 3

Ik mag deze foto gebruiken om te
laten zien wat het resultaat is van
een onderzoek naar de Amerikaanse
rivierkreeft in de Molenpolder. Dat
was wel even schrikken!

Iets van een beroepsvisser, een otter,
of de meerkoet, bij mij achter. Als
de meerkoet er mee klaar is legt hij
regelmatig het restant op mijn
steigertje neer.
Dit is de geknobbelde Amerikaanse
rivierkreeft !

Ben aan de wandel geweest op de
Joostenlaan. En even rondgelopen
op de naast gelegen akkers van het
Wielrevelt en kwam deze mooie
vlinder tegen: De Argusvlinder. Dit
is er ook een die het moeilijk heeft in
ons landje!

Er is mij gevraagd hoe het afgelopen is
met de zes jonge steenuiltjes waar ik zo
trots op was. Nou de teleurstelling was
groot op het moment dat we wilden gaan
ringen. Drie dode in de kast. Maar waar
waren de anderen? Twee op de grond
buiten de kast, die gelukkig nog goed en
warm aanvoelden. Dat waren er vijf.

Van uiltje 6 vonden we alleen de kop nog
terug. Wat een drama. Hoe het kan? We
hebben geen idee!
Erik heeft er toch nog twee geringd en
weer in de kast terug gezet, die we ervoor wel eerst goed schoongemaakt hebben. Een paar weken later bij kastcontrole zijn die twee toch nog uitgevlogen.

Ik heb aan de voorzijde van mijn huis
van alles in stelling gebracht om een
stelletje ringmussen te laten broeden, en
waar gaan ze aan de slag? Juist; aan de
achterkant in het kastje van de koolmees
die al klaar was.
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Tekst en foto’s: Hans van Zuylen

Hans van Zuylen ontmoet deze keer deel 2

Zoals je ziet: het is gelukt

Het laatste jong vlak voor het
uitvliegen.

Op de onderkant van een oude zitting van twee op elkaar gestapelde
stoelen trof iemand dit aan. Of ik
even kwam kijken. Ja, toch wel een
gekke plek voor een roodborststel.
En het is nog gelukt ook. De kat
was gelukkig op reis naar Parijs.
Wat over bleef was het gevaar van
de Eksters. Gelukkig ze zijn alle zes
uitgevlogen !

En dit was het resultaat !

En vertrokken! En het was op een
boerderij tegen het Maximapark aan
onder de hooibergkap !

Doordat ik het hele seizoen een voersilo
buiten heb hangen wordt er ook nog wel
het een en ander geknoeid, waar dan
weer de muis op afkomt. Om het niet
uit de hand te laten lopen vang ik ze en
breng ze ver genoeg weg. Doe je dat niet
dan zijn ze zo weer terug !
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Tekst en foto’s: Hans van Zuylen

