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Afscheidswoorden
bij het overlijden van Nico van
den Heuvel 21 oktober 2022
“Hoe laad ik mijn kruiwagentje zo
snel en zo vol mogelijk…?” Deze
uitspraak typeerde Nico ten voeten uit. Nico was een echte knotter, die zich niet af liet schrikken
door een regentje of een lastige
knotwilg. En ook voor het aanplanten van heesters en struiken
op het stijle talud van de voormalige Oosterspoorbaan in Utrecht
was hij niet bang, ondanks de last
die hij had van zijn voet. Je moest
eens weten, Nico, hoe die struiken
gegroeid zijn in vijf jaar tijd!
Ruim twintig jaar was Nico lid van
onze Vereniging Landschapsbeheer Vleuten de Meern.
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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.

Afscheid Nico van den Heuvel
Koninklijk bezoek op de Kievit
Van de Vergadertafel
Van de Vergadertafel 2
Van de Werkplaats + Van het Buitengebeuren
Foto’s
Vervolg Van het Buitengebeuren
Foto’s
Uitreiking Trofee “knotter van het Jaar”
De Boomstam met Frans Meerveld

Bijdragen aan het
Buitenblad zijn van harte
welkom.
Deadline maart 2023.
Mail deze naar:
aartr006@planet.nl.
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Agenda:
15 januari:
Nieuwjaarsbijeenkomst

verre verleden was er al eens een Nieuwsbrief geweest maar deze was opeens verdwenen. Hij wilde
graag weten waaróm leden in het landschap wilden
werken, en waaróm de vereniging ergens werkte.
Hans van Aartrijk heeft toen de handschoen opgepakt en tot op heden verschijnt er regelmatig een
goed gevuld, informatief en leesbaar Buitenblad,
opgesierd met vele foto’s. Dank je wel, Nico, voor je
initiatief!

Nico wilde zo rond zijn vervroegde pensioen in
2001 graag meer met zijn handen werken, na zoveel
jaar hoofdarbeid. Met Frans Compeer sprak hij af
om voortaan op de donderdag te komen. “Zolang
het lijf het nog prettig vindt, zal ik dat blijven doen”
schrijft hij zelf in november 2012 in het Buitenblad,
zeg maar ons clubblad. “Ik ben blij met mijn keuze
van toen. Ik heb veel fijne mensen leren kennen en
veel leuke werkervaringen opgedaan. Ook goed om
te zien, dat enkele collega’s die privé toch behoorlijk in de problemen waren gekomen, mede door
mensen uit de vereniging er alsnog beter uit zijn
gekomen en weer helemaal meedraaien”. Ook dit
kenmerkt Nico: hij was niet alleen een harde werker, maar ook een sociaal betrokken mens. Nico
was ook handig: hadden we weer eens een deuk in
de vrachtwagen, Nico repareerde het.
“Je werkt met elkaar om een klus af te maken, je eet
met elkaar en je drinkt samen wat na op het werk.
Dat voelt goed!” schrijft Nico. Dus ook nog een gezelligheidsmens! Niet zo vreemd dus dat Nico een
graag geziene gast was op de donderdag.

In de zomer van 2021 hooide hij nog een paar dagen in de Buitenhof en vulde zijn wagentje boordevol maaisel. In januari en februari 2022 knotte hij
zijn laatste bomen. Vanaf toen vond zijn lijf het écht
niet prettig meer…
Nico, we zijn je enorm dankbaar voor wat je voor
onze Vereniging hebt betekend, het vele werk wat
je hebt verzet om het landschap te beheren en
te behouden voor toekomstige generaties. Maar
vooral: we zullen je blijven herinneren als een fijn
en aimabel mens!

Maar we hebben meer te danken aan Nico. Hij was
het die ons Buitenblad geïnitieerd heeft. Op een
ALV in 2012 opperde hij dat het belangrijk was om
meer richting de leden te communiceren. In het

Vereniging Landschapsbeheer Vleuten de Meern
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“Koninklijk bezoek“ op de Kievit

In de afgelopen weken draaide het zomerprogramma weer volop. In
het “uitbreidingsgebied” van de Kievit trof ik behalve pas gemaaide
planten een fraai bosje koninginnekruid aan. Niet ver overigens van
de plek verwijderd waar onze jonge Frans te grazen werd genomen
door een paar wespen. Tot nu toe lukt het elk jaar, dat er leden op
het terrein van de Kievit door wespen bezocht worden. Een pijnlijke
traditie !
Terug naar het koninginnekruid; een blik op het lijstje behandelde
planten in de Buitenbladen van de afgelopen 10 jaar leerde mij dat
deze plant nog niet beschreven is. Daarom in dit Buitenblad aandacht
voor
Koninginnekruid
(Eupatorium cannabinum)
Familie: Composieten

Het schijnt dat koning
Mithridates Eupator (132 – 63
v. Chr.) plantkundigen uit de
18e eeuw, die een wetenschappelijke naam aan de plant moesten geven, heeft geïnspireerd.
[Mithridates was koning van Pontus, nu Turkije; eupator betekent
goede vader]
Koninginnekruid wordt ook wel
leverkruid genoemd. Overigens is
de naam een verbastering van de
Duitse naam Kunigunden-Kraut,
genoemd naar de echtgenote van
keizer Hendrik II , de heilige Kunegunde. Zij gebruikte het kruid
tegen leverkwalen als ziekenverzorgster.

gelopen stengels. De bladeren zijn
tegenoverstaand; de onderste zijn
gesteeld en omgekeerd lancetvormig, de bovenste zijn ongesteeld,
lancetvormig en grof gezaagd. De
bladeren doen aan hennep denken
(Cannabis), vandaar de soortaanduiding cannabium (hennepachtig).

of kalkhoudend milieu snel tot
ontbinding overgaat. Het groeit op
allerlei grondsoorten, maar niet
op zware klei of voedselarm zand.
Bepaald geen zeldzame plant dus.
Gebruik

In de middeleeuwen gebruikte
men het kruid tot verbetering
van de spijsvertering en bij
darmverstopping. Ook bij het
verwijderen van verdwaalde
oorwormen uit menselijke
oren deed de plant dienst (!).
Het preparaat werd vervaardigd
uit de hele plant, die geoogst
moest worden als hij begint te
bloeien. Een thee van koninginnekruid werd ook gebruikt tegen
verkoudheid. In grote hoeveelheden tast het de lever aan en kan
leverkanker veroorzaken.
Waardplant

Koninginnekruid wordt o.a. bezocht door de

Groeiplaatsen

Koninginnekruid is kenmerkend
voor standplaatsen waar veel organisch materiaal in vochtig en /
Dwergvedermot

Kenmerken

De plant wordt 30 – 170 cm hoog
en bloeit met een schermvormige
pluim van roze bloemhoofdjes
van juli tot september. De tweeslachtige bloemen produceren veel
nectar en worden door vlinders en
bijen druk bezocht.
Aan de wortelstok ontspringen
een of meer forse, vaak rood aan-

en Spaanse Vlag.
Bronnen:
De Nederlandse ecologische flora
deel 2 – Westra e.a.
De plant in de geneeskunde – Bianchini e.a.
Wikipedia en website van wilde planten.nl

Hans van Aartrijk
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Van de vergadertafel
Verslag van 24 augustus

Dit is het verslag van de belangrijkste punten:
Houtverkoop

Er is dit jaar veel te weinig hout en
omdat door de energiecrisis grote
vraag heeft Ruud nogal wat klachten van ontevreden klanten gehad.
Helaas is daar niets aan te doen.
Er is geen goede methode om alle
klanten tevreden te houden.
Aanhangercursus

De cursus om meer leden handigheid met het rijden met de
aanhanger aan te leren gaat door.
Deze wordt in oktober gehouden
en wordt gegeven door de ANWB.
Kosten zijn 100 euro p.p..
Toiletruimte en
schoonmaken kantine

De toiletruimte is opgepimpt.
Helaas heeft het schaamschot niet
niet helemaal het gewenste effect:
de standaardmaat van het schot
is niet breed genoeg om het zicht
van de toiletpot naar het urinoir
helemaal af te dekken. Gelukkig
heeft Frans C. aangeboden de boel
regelmatig schoon te maken.
De vloer is door Henny voorzien
van een coating die voorkomt dat
spetters in de tegels trekken.
Koen maakt regelmatig de Buitenplaats schoon en wil daarvoor
geen vergoeding.
Hij wil zo nu en dan wel hout
meenemen voor zijn houtsnij
hobby. We zijn hem dankbaar
voor het fantastische werk dat hij
verricht.

Overlast voor de
toegangsdeur

Er wordt gedeald voor de Buitenplaats. Bovendien klagen ook onze
buren over geluidsoverlast

en vinden we allerlei troep (ook
condooms) voor de deur.
Besloten is om de lamp boven de
deur weg te halen in de hoop dat
dit de daders afschrikt.
Dries heeft dit punt ook bij de
gemeente aangekaart. Wellicht
leidt dit tot betere handhaving van
de verordening dat het Maximapark na zonsondergang niet meer
toegankelijk is.
Zomerprogramma:

Jacqueline en Tabe zijn redelijk
tevreden over de voorgang en het
resultaat van de zomerwerkzaamheden. Ook bij de Kievit is men
tevreden. Naar verwachting zullen
de werkzaamheden op tijd afgerond zijn waarna de boerenkool
genuttigd kan worden en het winterprogramma van start kan. De
boerenkoolmaaltijd staat gepland
voor de 12e november.
De heggenschaar is helaas stuk.
Hij kan gerepareerd worden maar
omdat bij zo’n defect meteen het
rietmaaien vertraging oplooptmie er besloten een tweede aan
te schaffen die op de accucombimotor gezet kan worden.
De opkomst op de zaterdagen valt
over het algemeen tegen. Bekeken
wordt hoe we die kunnen verbeteren.
Wat niet goed gaat is de communicatie met de gemeentewerkers:
ook dit jaar is er weer gebaggerd
op plaatsen waar dit niet zou
moeten. Dries heeft ook dit punt
(weer) aangekaart bij de gemeente.
Natuurwerkdag

Deze vindt plaats in het Wielerevelt op 5 november. Ook dit jaar
doen we enkel op zaterdag mee.
Het werk zal vooral bestaan uit
knotten.
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Evaluatie excursieen pizzadag

Het was voor mensen die zich wel
opgegeven hadden een teleurstelling dat deze dag vanwege te
weinig aanmeldingen niet door
is gegaan. Het lijkt erop dat de
samenstelling van het huidige
ledenbestand de behoefte aan dit
soort activiteiten minder is.
We beraden ons over de vorm
waarin we dit volgend jaar gieten.
In principe willen de nieuwjaarsbijeenkomst wel door laten gaan.
Die hebben we immers al door
corona twee jaar niet kunnen
houden.
Toegangs-en laaddeuren

Op de deuren zit een keuringssticker uit 2011. Volgens de
voorschriften moet keuring elk
jaar plaatsvinden. Henny wil de
leverancier inschakelen om vanaf
nu met een onderhouds- en keuringsovereenkomst aan die verplichting te voldoen. Het bestuur
gaat akkoord.
Dat was het voor deze vergadering.
Vergadering van 5 oktober

De belangrijkste punten.
Maaifouten en
communicatie

Tabe heeft contact gehad met
de gemeente over deze kwestie.
Daaruit bleek dat de aannemer in
de fout is gegaan. Voor het maaien
heeft die geen opdracht gekregen
van de gemeente. Er wordt nog
uitgezocht hoe dit (net als vorig
jaar) nu weer fout kon gaan.
Dries heeft een brief naar de betreffende instantie gestuurd.
Overigens is er dit jaar ook in de
Tol gemaaid op plaatsen waar dit
niet de bedoeling was.

Zomer-en
winterprogramma

De eindspurt is ingezet. Alles
loopt redelijk volgens plan en er is
geen reden om aan te nemen dat
het winterprogramma niet op tijd
kan starten.
Het winterprogramma zit vol
waarmee het Hans van A. weer is
gelukt om ons deze winter weer
aan het werk te houden. Hans natuurlijk erg bedankt voor je inzet.
Natuurwerkdag
5 november:

Die dag gaat de ploeg met de vrijwilligers ongeveer 75 meter van
de de Elzensingel knotten.
Omdat onze vaste soeptrien
absent is zal Henny voor soep
zorgen om de inwendige mens te
verwarmen/versterken.
Boerenkooldag

Deze zal op 12 november gehouden worden.
Tabe en Daan zorgen voor de boerenkoolmaaltijd.
We zijn het eens over de Knotter
van het Jaar. Zie verderop in dit
Buitenblad voor wie die eer dit
jaar te beurt valt.
Buitenblad

Omdat er te weinig kopij aangeleverd wordt is het lastig dit
clubblad interessant te houden.
Onze nieuwe website host maakt
het mogelijk om de activiteiten op
onze website te volgen. Daaruit
blijkt dat het blad wel vaak wordt
gedownload.
Maar het vullen is het probleem.
Het blad verscheen elke twee
maanden. Besloten is om dit terug
te brengen tot 4x per jaar waardoor het een kwartaalblad wordt.
We willen er op wijzen dat ieder
lid dat iets te melden heeft zijn of
haar tekst kan indienen. We zien
jullie bijdragen graag
tegemoet.

Appgroepen

Het gebeurt regelmatig dat berichten in de zomer- en winterapp
groepen geplaatst worden die daar
niet thuis horen. Deze groepen
zijn exclusief om te communiceren over het werk. De algemeen
groep is voor de overige mededelingen. Vanaf nu worden alle
berichten die daar niet thuishoren
door de beheerders verwijderd.
Technische zaken

De buitenlamp is verwijderd. We
vinden nu minder troep voor
de ingang. Nadeel is dat er geen
licht brandt als je in het donker
de Buitenplaats in wil. Advies is
om in dat geval het lampje van je
telefoon te gebruiken. We wachten
af of de vermindering blijvend is.
Zo nodig zullen we andere maatregelen namen.
Vervanging maaimachines
Tabe vindt dat het dit jaar ondanks de besturingsproblemen
van één van de machines en
problemen met de achteruit van
de andere relatief goed is gegaan
en er verder weinig problemen
zijn geweest met beide machines.
Hij stelt voor om ze in de winterperiode een grote beurt te laten
geven en de machines nog niet te
vervangen.
Omdat de bediening van de
machines zwaar is en we goede
hoop hebben dat er beter bedienbare en degelijkere machines te
koop zijn besluiten we toch om op
zoek te blijven naar vervanging.
Onze vaste leverancier zorgt in
november voor een demonstratie
van de Ferrarimachine waarvoor
zij offerte hebben gemaakt. Tabe
benadert Boer Dirk die ervaring
heeft met dat merk.
Energieverbruik Buitenplaats
Eneco heeft ons van 92 per maand
nu op een voorschot van 192 euro
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gezet. We hebben nog geen afrekening dus het is afwachten of dit
terecht is.
Jubileumjaarviering 17 en
18 mei 2024

Het is nog vroeg om dit aan te
kondigen maar 17 mei is gereserveerd voor de jubileumviering
met de oud-leden en andere
relaties.
18 mei wordt een geweldige dag
waarop we met de leden in de bus
stappen om een bezoek te brengen aan de Marker Wadden bij
Lelystad. Uiteraard wordt er die
dag ook voor de inwendige mens
gezorgd.
Lange Hans wordt bedankt voor
het verkennende werk.
Nieuwjaarsbijeenkomst

De 15e januari 2023 staat de jaarlijkste Nieuwjaarsbijeenkomst bij
het Wielrevelt gepland.
Na twee jaar coronalockdown
begin januari duimen we voor het
doorgaan deze keer.
Er wordt nog naar iemand gezocht die een mooie presentatie
kan geven.
Ideeën zijn welkom.
Rondvraag: Jacqueline stelt voor
te onderzoeken of het niet mogelijk is om de werkzaamheden in
de Buitenhof voortaan via onze
vereniging te laten lopen waarbij
inhuur van bedrijven door ons
op kosten van de gemeente een
mogelijkheid moet worden. Dan
kunnen we rechtstreeks communiceren. We gaan dit onderzoeken
en komen hier op terug.
Dat was het, volgende vergadering
16 november.
Tekst: Henny

Van de Werkplaats
Het is in de zomerperiode relatief
rustig geweest in de werkplaats.
Dat is ook wel eens anders geweest.
De maaimachines zijn kort naar
Seeleman en Hoogendoorn (SeeHoo) geweest voor een besturingsprobleem van de één en omdat de achteruit niet werkte van
de andere. Een ander hardnekkig
probleem zijn de lekke banden: in
2020 heb ik er 11 moeten plakken, vorig jaar “slechts” 5 en dit
jaar weer 7 waarvan één met maar
liefst 3 gaatjes in een band en een
keer dat beide banden aan dezelfde kant lek waren. Het opvallende
daarbij is dat ik eigenlijk nooit iets
scherps vind in de buitenband.
Dat geeft aan dat het vooral takken met doornen zijn die die lekkages veroorzaken. En dat zullen
dan weer vooral de doornen van
een Braam zijn.

toiletpot niet zo’n fraai uitzicht
was. Maar veel heeft dat niet geholpen. Daarvoor staat het toilet
niet op de goede plek. Het urinoir en toilet wordt nu wat vaker
schoongemaakt. Daarnaast is de
vloer voorzien van een coating om
intrekken van vocht in de nogal

poreuze tegels te voorkomen.
In oktober werden we geconfronteerd met een enorme deuk in de
toegangsdeur.
Of dit een gevolg is van een inbraakpoging is onduidelijk. Die is

De rest van de werkzaamheden
waren gevarieerd: de maaimessen
zijn dit jaar 2 keer vervangen, ik
heb een ventilator opgehangen
in de kantine en daar waren door
het verlaagde plafond een paar
aanpassingen voor nodig. Gelukkig kan ik altijd op de beste smid
van Utrecht en omstreken (Robert
van Es) terugvallen voor dit soort

klussen. De ventilator hangt en
kan bij een hete zomer ook binnen voor verkoeling zorgen.
Verder heb ik een “schaamschot”
in de wc ruimte gemonteerd om
het zicht op het urinoir te beperken. Dit omdat het vanaf de

in ieder geval niet gelukt.
Het kan ook zijn dat dit een een
ongelukje is en iemand met een
auto te ver is doorgereden. Daar
wezen de krassen op de plaat wel
op.
Robert heeft een nieuwe Cortenstalen plaat moeten maken omdat
die deuk zo scherp was dat je die
er nooit helemaal uit kunt krijgen. Een aardige klus omdat de
gaten natuurlijk op dezelfde plaats
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moesten komen. Maar het is ons
gelukt. Samen met Frans M. heb
ik die zware plaat op zijn plaats
weten te krijgen. Nu moet die nog
de roestkleur van de andere platen
krijgen, een proces dat maanden
in beslag kan nemen.
Van de week kwam ik tot mijn
verrassing twee kapotte handvatten aan de kruiwagenaccu’s tegen.
Daar moet dan toch aardig aan
getrokken zijn. Je moet natuurlijk wel eerst de klem indrukken
voordat je de accu uit de slede
kunt trekken. Omdat we het risico
lopen dat de tweede kant ook nog
afbreekt en je de accu dan helemaal niet meer beet kunt pakken
probeer ik zo spoedig mogelijk
nieuwe voorkanten te krijgen.
Onze leverancier was overigens
zeer verbaasd dat het ons gelukt is
die dingen af te breken en ook de

fabrikant heeft nog nooit de vraag
gehad naar nieuwe. Waaruit blijkt
dat we toch een unieke vereniging
zijn. Overigens was van één van
de kruiwagens de hele bediening
afgebroken.
Die is waarschijnlijk bij het laden
of vervoer klem komen te zitten.

Of er is hout op gegooid. Graag
meer voorzichtigheid en beleid
hierbij.
Dan een tip: de hogedrukreiniger
heeft een slang van 10 meter!! Die
kun je dus gewoon naast de werkbank laten staan als je buiten een
machine schoon moet spuiten.
De oplettende personen onder
ons hebben wel gezien dat je de
spuitlans simpel los kunt klikken
van de slang. Daardoor kun je die
slang gemakkelijk weer oprollen.
Die lans staat aan de rechterzijde
in een houder op de reiniger.
Kortom: als je de reiniger wilt
gebruiken: laat hem gewoon naast
de werkbank staan, zet de lans op
de slang, draai de waterkraan
open en zet de knop op “aan”. Dan
trek je de slang uit de oproller tot

de lengte die je nodig hebt en
spuiten maar!
Opbergen: zet de knop weer uit,
doe de kraan dicht en koppel de
lans los van de slang.
Rol als laatste de slang op en zet
de lans in de houder rechts. Laat
de stekker van het apparaat gerust
in de wandcontact zitten. Simpeler kunnen we het niet maken.
Mocht je je afvragen waarom
ik het nodig vind om dit te vermelden: ik wil het de onwetende
onder ons (en die zijn er écht)
makkelijker maken en dan hoef ik
hem niet steeds weer op zijn plek
zetten.
In aanvulling hierop: blaas (zeker
een apparaat dat roestgevoelig is)
na het schoonspuiten zoveel mogelijk droog met perslucht en

spuit hem in met de (zwarte bus)
multispray die op de werkbank
staat. Daar zit een vocht verdrijvend middel in waardoor de kans
op roest kleiner wordt. Kleine
moeite en je voorkomt onnodige
slijtage.
En als je buiten een maaimachine
schoon hebt gespoten en er veel
blubber vanaf is gekomen spuit dit
dan ook even van het pad af. Zo
hoeft niemand door de blubber en
ziet de toegang er beter uit.
Dat was het.
Ik ga samen met Tom deze winter
weer met veel plezier aan de slag
om jullie met goede materialen
het bos in te sturen!
Tekst: Henny

Van het Buitengebeuren
Na een periode van betrekkelijk
lange absentie va een verslaglegging is er weer nieuws van het
front.
Op zaterdag 15 oktober
werden er wilgjes geknot op
legakker 13, het schiereiland bij
de Griendhoeve. Daarbij werd
gebruik gemaakt van het draglineschot. Omdat het zeer licht hout
betrof, ging het zaagwerk crescendo en was er voldoende tijd
over om op de naburige legakkers
nog wat wilgjes van hun takken te
verlossen. Zo’n 30 stuks worden
volgend winterseizoen weer met
rust gelaten. Ook werd er nog het
nodige harkwerk verricht.
De volgende zaagklus vond plaats
op zaterdag 5 november, de
landelijke natuurwerkdag.
Elf leden lieten zich in Wielrevelt
bij Natuurmonumenten zien. Een
elzensingel van ca 75 meter met
hier en daar een roodwit lint was

het doelwit. En druppelsgewijs
kwamen er gasten bij, waaronder
kinderen. Bijzonder was dat er
dit jaar ook mensen uit Oekraïne
hun beste beentje voorzetten. Er
werd gezaagd, bomen omgetrokken en heel frappant: de takkenkar was best in trek.
Henny met Mary kwam de
inwendige mens versterken
met heerlijke soep. Er was
keus uit erwten- en tomatensoep, die gretig aftrek vonden.
Het werd nog een behoorlijke
lange werkdag voordat de laatste
els op kniehoogte was afgezet, alle
takken naar het rijwielpad waren
gereden en bijna 5 kuub op stam
opgeladen.
Ruim 20 personen waren op
deze natuurwerkdag aanwezig
en volgens een ieder was het een
behoorlijk pittige dag. De gasten
hebben in ieder geval genoten;
dat blijkt uit de mail van Sascha:
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Beste Dries,
Wat hebben wij genoten vandaag!!
Wat ontzettend leuk wat we allemaal mochten doen. Mijn complimenten voor al jullie enthousiasme en jullie vertrouwen in de
kinderen. Dat ze serieus met alles
mee mochten doen en dat jullie
allemaal de tijd namen om alles
uit te leggen en hen te helpen. Ook
onze Oekraïnse gasten hebben een
heerlijke dag gehad. Dank ook dat
jullie hen hartelijk ontvingen.
We zijn nu moe en voldaan na
deze heerlijke dag buiten.
Hierbij wat foto’s van vandaag.
Hartelijke groet, en vast nog eens
tot ziens,
Sascha (en Kimmo en Yoshua en
Barbara en Alexander)
Volgende pagina: foto’s Natuurwerkdag
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Op donderdag 10 en
vrijdag 11 november werd er
zomerwerk verricht in de Buitenhof. Op die vrijdag werd in de
loop van de dag op de “zomerapp” door ploegbaas Dennis
doorgegeven dat de Buitenhof
klaar was. Met andere woorden:
het zomerprogramma 2022 was
afgerond.
Er is weer een enorme hoeveelheid werk verricht. Respect en
ook de felicitaties vanuit de wintergroep!
Zaterdag de 12e begon

voortvarend met ‘s morgens het
opladen van het materiaal en gereedschap, daarbij geholpen door
een nieuweling, Martijn Bloos.
De vrachtwagen bleek daarna echter geen “puf ” meer te hebben om
naar de elzensingel in Wielrevelt
te vertrekken. Goede raad is duur;
de plaatselijke hulpverlening werd
gebeld en weldra kwam een zekere
Henny naar de Buitenhof.
De al met handgereedschap bezig
zijnde groep van 5 zagers in het
bramenveld bij de elzensingel
kreeg het bericht na zo’n 3 kwartier dat de karavaan toch op weg
was.
Een ieder, die al een tijdje meeloopt bij deze club, weet dat er
in het begin van het knotseizoen

vaak wel een persoon onvrijwillig
kennis maakt met de inhoud van
een sloot. Ons zeer gewaardeerde
lid Kees heeft in het jaartje dat
hij nu meedraait, dit al een keer
meegemaakt.
Het werkveld op deze zaterdag
bleek weer risicovol. En Kees was
opnieuw de pineut en nu goed op
weg om de knipkaart “nat pak “
vol te krijgen. Geluk bij een ongeluk: deze zaterdag bleek de warmste 12 november ooit gemeten.
Kees had het wel gehad en na het
omkeren van zijn laarzen, had
hij het idee om naar moeder de
vrouw te gaan. Gelukkig kwam
Dries met de droge kleren al aangereden en bleek Kees toch van
gedachten te veranderen. En Kees
bleef, waarvoor hulde!
Hij bleef die dag verder wel aan de
goede kant van de sloot.
Al met al kon het echte (kettingzaag) werk deze dag pas met een
behoorlijke vertraging van start.
Totaal hebben 9 leden en een
nieuweling, Martijn, toch nog een
behoorlijke hoeveelheid takken
kunnen weglopen en zo’n 2 kuub
aan elzenhout op kunnen laden.
Boerenkool

Tegen een uur of vier begonnen
de eerste boerenkooleters de Buitenplaats binnen te vallen en werd
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de kring met stoelen steeds verder
van de tafel opgesteld. Een tafel
waar steeds meer drank en etenswaren op kwamen.
Twintig leden en vier dames van
de “aanhang” luisterden vervolgens naar de humorvolle speech
van voorzitter Dries, een toelichting bij het uitgedeelde winterprogram door de werkvoorbereider
Hans van Aartrijk en een reprise
door Krijn van de toespraak voor
de knotter van het jaar.
Daarna werd de boerenkool uitgeserveerd; ook dit jaar weer van
chefkok Tabe, geassisteerd door
Jacqueline. Diverse leden konden
de verleiding niet weerstaan nog
een extra bordje mee te prikken.
De kwaliteit was dan ook top. Ik
denk zelfs een van de beste jaargangen!
Tabe en Jacqueline, namens alle
eters hartelijk dank!
Het einde van deze boerenkooldag (met name de afwas en
dergelijke) kon ik helaas niet meer
meemaken, omdat een partner
ergens zielig bij een bushalte stond
te wachten.
Al met al was de boerenkooldag
2022 wel een heel bijzondere…..
Hans van Aartrijk
Volgende pagina: foto’s uitreiking beker
en de boerenkoolmaaltijd.
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Uitreiking van de
Trofee “Knotter van
het Jaar”
Omdat hij niet aanwezig kon zijn
op de traditionele uitreikingsdag is er een list verzonnnen en
werd onder het mom van het
zomerprogramma 2022 te moeten evalueren, Dennis op de dag
voor de Boerenkoolmaaltijd (12
november) met de vrijdagploeg
naar de Buitenplaats gedirigeerd, waarna Krijn hem namens het bestuur kon toespreken en met de ploeg toezingen.
Krijn maakte in zijn toespraak
duidelijk dat de vrijdaggroep
een gesmeerd lopende groep
is waar de leden met plezier
werken. Daarbij is de aanwezigheid van Dennis een belangrijke
factor. Hij zorgt ervoor dat alles

klaar staat en weet wat er moet
gebeuren. Hij is beresterk, een
noeste werker met de bosmaaier, onderwatermaaier, met
harken en hooien, met de tractor, met het koffiezetapparaat,
allround inmiddels dus. Maar hij
kan ook corrigeren, motiveren,
activeren, leren het gereedschap schoon op te bergen en
mankementen te melden en ga
zo maar door. Als eerste aanwezig en als laatste weg.

Henny de beroemde wisselbeker en een cadeaubon. Dennis,
toch wel verrast, heeft intussen
trots de beker op zijn salontafel
gezet!
Krijn zette op de Boerenkooldag
Dennis nog eens in het zonnetje, ook al kon die er zelf niet bij
zijn. Dat krijg je als je net een
nieuwe vriendin hebt!
Dennis gefeliciteerd!!

Na deze loftuitingen maakte
Krijn bekend wie zich deze keer
een jaar lang “Knotter van het
Jaar” mag noemen.
Gezien het voorgaande is wel
duidelijk wie dat wel moest
worden: Dennis Labordus is dus
volkomen terecht gekozen tot
Knotter van het Jaar 2022. Namens het bestuur overhandigde

Van de redactie
Trouwe lezers van ons Buitenblad hebben natuurlijk gemerkt dat het al weer een tijdje
geleden is dat er een exemplaar is verschenen. In een tweemaandelijkse cyclus zou er
afgelopen september opnieuw een clubblad op het scherm verschenen zijn.
Sinds het voorjaar 2012 is er 6 maal per jaar een Buitenblad uitgekomen. Nu is het
moment gekomen dat er gekozen is voor een andere opzet. Reden is dat er minder copij binnen komt en dat het verzorgen van een uitgave 6 maal per jaar voor de redactie
toch wel belastend is.
In de nieuwe opzet denken we aan een zomereditie, een herfsteditie, een wintereditie
en een voor-jaarseditie.
Voor jullie ligt nu de herfsteditie.
Uiteraard blijven bijdragen van leden meer dan welkom! We denken hierbij bijvoorbeeld aan een verslaglegging van de zomerwerkzaamheden.
Hans en Henny
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De Boomstam
Landschapsbeheer

Leden, die het Buitenblad van enkele jaren
geleden terug lezen, komen een rubriek
tegen getiteld “De boomstam”. In deze
rubriek werd er door leden iets verteld van
hun achtergrond en de beweegredenen om
vrijwilligerswerk bij landschapsbeheer te
gaan doen.
Frans Meerveld pakt de boomstam weer op.
Hopelijk zijn er nieuwe leden, die zijn voorbeeld willen volgen…..
Hans van Aartrijk

De vraag die toen kwam was: wat ga ik nu doen?
Diverse keren was ik langs de Buitenplaats gefietst
maar er verder geen aandacht aanbesteed.
Op een middag fietste ik er weer langs en zag de
deur openstaan. Was eigenlijk wel nieuwsgierig wat
hier gebeurde. Ben naar binnen gestapt en liep Frans
tegen het lijf. Hij heeft mij het een en ander verteld
over de activiteiten van Landschapsbeheer Vleuten
De Meern. Ik werd enthousiast over zijn verhalen.
Op de zaterdag van de natuurwerkdagen 2021 heb ik
meegewerkt en sindsdien ben ik wekelijks de donderdag en de vrijdag (en soms de zaterdag) aanwezig.
Ik ben erg enthousiast over de werkzaamheden en
het werken in de buitenlucht. Daarnaast leer je andere mensen kennen, gezelligheid en je bent lichamelijk actief bezig. Ook een groot pluspunt vind ik
dat je meehelpt de omgeving op orde te houden. Je
merkt dat het gewaardeerd wordt op de plekken waar
we werken; bijvoorbeeld een lekkere kop soep van de
boerin!
Als alle werkzaamheden zijn verricht op een locatie,
geeft dat altijd weer een voldoening als je ziet hoe het
is opgeknapt.
Spijt heb ik zeker niet dat ik dit vrijwilligerswerk doe,
ik zou het anderen aanraden.

Kennismaking met Frans Meerveld

Mijn naam is Frans Meerveld; in 1955 geboren in
Nijmegen.
Ik ben opgegroeid in Utrecht op de Merwedekade,
Rivierenwijk.
Getrouwd met Marjo en wij hebben een zoon.
Opleiding

Lagere school: Maaspleinschool; daarna naar de OSG
op het Kanaleneiland.
Vervolgopleiding: Laboratoriumschool aan de Oude
Gracht in Utrecht.
Sport

Daarnaast speelde ik waterpolo, keeper, bij Zwemlust
Den Hommel. Diverse keren kampioen van Nederland geworden met de aspiranten en met het jeugdteam.
Vele jaren speelde ik op hoofdklasse-niveau en
trainde een aantal jaren mee met de selectie van het
Nederlands team.
Na mijn actieve sportperiode ben ik jarenlang waterpoloscheidsrechter geweest.
Nu probeer ik 2x per week te sporten in de Sportschool.

Frans Meerveld

Werkzame leven

Na mijn verplichte dienstperiode ben ik gaan werken
bij Essochem-Benelux in een aromatenfabriek op
het laboratorium. Ik heb hier een klein jaar gewerkt
en heb toen gesolliciteerd naar de functie van amanuensis bij de Christelijke Scholengemeenschap
voor HAVO in Maarssenbroek. Vele veranderingen
vonden plaats: atheneum wordt toegevoegd, naam
van de school gewijzigd in Niftarlake College en een
fusie met een MAVO-school. Na 42 jaar ben ik met
pensioen gegaan.
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