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VOORWOORD

DE RAAD NEEMT EN DE RAAD GEEFT

De raad neemt
Rond 1990 neemt de Raad het besluit om te gaan bouwen in het Wierdenpark, op een locatie waar zich een
uniek natuurgebied bevindt. Een opgespoten gebied waar een unieke flora en fauna gemeenschap is
ontstaan. Het gebied kent een wisselende grondwaterstand en is zeer nat door de kwel. Uit de hoge hoed van
de Raad kolken de bekende ‘argumenten’ van doorstroming en revitalisering. U kent dat wel.

De raad geeft
De bewoners van de Hoekwierde protesteren massaal en een deel van hun argumenten worden gehoord en
gehonoreerd. Er komen minder en lagere flats en de ontsluitingsweg wordt opgeschoven waardoor hele kleine
stukjes van dat prachtige oorspronkelijke natuurgebied behouden blijven.

De raad neemt
In 2010 komt het dogma van doorstroming en revitalisering weer uit de kast. Ook gaat nieuwbouw sociale
problemen in de Wierden oplossen. Er moet weer gebouwd worden in het groen en de resterende natuur. Vlak
voor de verkiezingen besluit de raad over het bouwen van de Laren en in de Wierden. De kleine restanten van
het oorspronkelijke natuurgebied worden van de kaart geveegd. Na dit besluit moeten de
Bestemmingsplannen worden aangepast, anders kan er niet gebouwd worden.

De raad geeft
Bij de discussie over de Laren geeft de raad een ietsie pietsie natuur terug. Een heel klein stukje groen achter
het Krachtveld gaat niet bebouwd worden. Het orchideeënveld ernaast moet er wel aan geloven.

De raad geeft/neemt?
Nu ligt het bestemmingsplan de Wierden ter besluitvorming voor. Op het laatste nog vitale stukje van het
oorspronkelijke natuurgebied is een torenflat geprojecteerd. In 1992 heeft de raad dit stukje teruggegeven
maar in 2010 weer genomen. Wij vragen aan de raad om dat gebiedje nu definitief terug te geven. Terug te
geven aan de vrijwilligers en bewoners die van het gebiedje houden vanwege haar unieke karakter en het met
alle liefde zelf onderhouden. En terug te geven omdat het geen pas heeft om het in 1992 terug te geven en in
2010 weer in te pikken.

In dit boekje treft u het wekelijks verslag van de ontwikkelingen in het gebiedje dat het college heeft
betiteld als “een stukje opgeschoten gras met een paar solitaire bomen”. Daar kun je, zo blijkt uit dit boekje,
ook met andere ogen naar kijken.
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INLEIDING
12 MEI 2013

Wekelijks zal ik u gaan informeren over de vegetatieontwikkeling op de plek waar niet gebouwd mag
worden. Het college benoemt dit stukje als “opgeschoten gras met een groep solitaire bomen” en is
van mening dat het algemeen bouwbelang groter is dan het belang van een paar bijzondere planten.
Dus geniet van deze mooie planten zolang het nog kan.
In de reactienota op het voorontwerp bestemmingsplan de Wierden veegt het college onze
bezwaren tegen een flat in ons groen van tafel. Geen enkel argument van onze zijde is overtuigend
genoeg voor het college om zich eens achter de oren te krabben. Zorgelijk en komisch tegelijk:
Zorgelijk omdat zo veel goede betogen van betrokken bewoners de prullenmand in gaan en komisch
omdat de lyriek van het college op de lachspieren werkt. In de proza van de gemeente werd eerder
gesproken in termen van “de ritmiek van de flats aan de dijk”. Die ritmiek moet je, als het aan het
college ligt, van de Gooise tot de Stichtse Brug voortzetten. Op blz. 12 van de reactienota lees ik fraai
nieuw ‘collegeproza’: “De nieuwbouw en de bestaande complexen vormen samen een hoogbouw
ensemble, waar het groene landschap omheen vloeit”. Hoe verzin je het?
Maar goed, dat allemaal terzijde. Wat mij ook stoort in de inspraaknota is dat de flora op de plek
waar niet gebouwd mag worden, wordt weggezet als “opgeschoten gras met een groep solitaire
bomen”. Zie pagina 19, 22 en 23. Of dat uit dezelfde koker komt van die ‘ensemble’-onbenul weet ik
niet. Maar ik nodig de persoon gaarne uit met mij wekelijks de flora-ontwikkeling in het gebiedje te
volgen. Voor jullie, geachte lezers, zal ik de vegetatie-ontwikkeling op de voet volgen en daarover
wekelijks rapporteren. Zo zullen wij ontdekken dat een stukje “opgeschoten gras met een groep
solitaire bomen” de nodige geheimen en wonderen kent. En omdat ‘tig’ insprekers reppen over het
belang de orchideeën te respecteren zal ik mijn rapportages bijzondere aandacht schenken aan het
wonder van de orchideeën.
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DEEL 1: EEN GROENE BELOFTE
5 - 12 MEI 2013
IN WEEK 18 EN 19 HEEFT DE VEGETATIE EEN ENORME ONTWIKKELING DOORGEMAAKT. VAN KAAL
WINTERLANDSCHAP VERANDERDE HET TERREIN IN EEN GROENE OASE WAAR JE DE CONTOUREN VAN WAT
GAAT KOMEN AL KUNT HERKENNEN.

Rond de paddenpoel hebben wij een stukje riet
laten staan omdat daar vorig jaar een karekiet
heeft gebroed. De kans dat hij dit jaar zich
eerder vertrouwd gaat voelen is nu groter. In de
nestkasten zijn activiteiten van de spreeuw te
zien.

Als je langs loopt hoor je het gekrijs van de
jongen. Maar waar het om gaat is de ratelaar/
orchidee-plantengemeenschap. Als je goed kijkt
zie je de vele orchideeplanten verschijnen. Er
staan hier twee soorten: de gewone en de
gevlekte rietorchis.

En volgens de Almeerse orchideeënspecialist Hans Vosman is er ook een kans dat hier de brede
orchis staat. Speciaal voor deze rapportages en de wens dat u ook op locatie de ontwikkeling kan
volgen, zal ik met de bosmaaier een pad langs de voet van de dijk uitmaaien. Zo kan een ieder die dat
wil het gebied -en de orchideeën- in hun ontwikkeling kan volgen.
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DEEL 2: “DE PADEN OP …”
12 - 19 MEI 2013
IN WEEK 20 IS ER VEEL REGEN GEVALLEN, ZIJN ER PADEN UITGEMAAID EN KUN JE ZIEN DAT ER EEN VELD
RATELAAR EN HONDERDEN ORCHIDEEËN GAAN BLOEIEN.

Als je vanaf het Krachtveld het
Boerenwormkruidpad loopt, stuit je op het
fietspad. Als je dit oversteekt dan sta je op de
plek waar niet gebouwd mag worden.

Links zie je het pad dat door de grote maaier
wordt gemaaid. Rechts het smalle paadje,
evenwijdig aan het talud, dat het terrein open
maakt voor het bestuderen van de bijzondere
flora.

In de afgelopen week zie je hoe groot het
ratelaarveld gaat worden. Als je goed kijkt zie je
ook overal de orchideeplanten. Er zijn plekken
waar ik meer dan 8 planten per m2 tel. Loop je
het maaimachine pad dan hoor je nog steeds het
kabaal van de jonge spreeuwen. In de
roodstaartkast zit volgens mij een pimpelmees.
Dat mag natuurlijk. Eén nestkast lijkt dit jaar niet
gebruikt te worden.
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Als je hier toch bent, loop dan even door het andere fietspad over. Dan zie je het pad dwars door het
vlinder/orchideeënveld. Dit veld is even zo rijk
aan orchideeën. De paden hier gaan een
onderdeel vormen van de wandelpaden die wij
in de Hoekwierde gaan uitzetten en waar een
ieder over is geïnformeerd middels de huis aan
huis verspreide nieuwsbrief. Tot dusver hebben
wij alleen positieve reacties ontvangen.

DEEL 3: GEMEENTE, LEER VAN HET WATERSCHAP!
19 - 26 MEI 2013
VOOR DE TWEEDE WEEK OP RIJ NAT EN KOUD. DE GROEI VAN DE RATELAAR EN ORCHIDEEËN GAAT
LANGZAAM. HET WATERSCHAP HEEFT MET RESPECT VOOR DE PLANTEN ZICH KEURIG AAN DE
MAAIAFSPRAKEN GEHOUDEN. ER ZIJN DUS OVERHEDEN DIE WEL MET ZORG MET DE NATUUR OMGAAN.

Mensen, wat een regen! Ons natuurgebiedje ligt laag en fungeert als een soort badkuip. Al het kwelen regenwater verzamelt zich in de kuip en de waterstand heeft alweer bijna het winterniveau. Nog
even en het fietspad stroomt weer over. Het is nat en nog eens nat. De ‘machinemaaipaden’ staan
gedeeltelijk blank. Veel planten staan met de voeten in het water maar dat kunnen zij hebben. Ik zie
enkele orchideeën met een bloemknop. Maar de bloei zal nog wel enkele weken duren.

Guido fietst langs en vraagt mij: “Wijs die planten eens aan?” “Oh,” is zijn reactie “als je het weet dan
zie je het! Is het geen idee om een wandeling te maken voor geïnteresseerden?” vraagt hij
vervolgens. Ik vind dat prima natuurlijk. Hoe meer mensen het bijzondere van deze plek zien en
waarderen, hoe beter. Ik gids graag. Meld je bij mij aan en ik organiseer een excursie.
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Deze week heeft het waterschap gemaaid in het belendende perceel. Eerst zijn er enkele
‘maaikwartiermakers’ geweest die de grens van het orchideeënveld gemarkeerd hebben
met herkenbare stokjes. En de maaier heeft zich keurig aan deze markering gehouden.

Fijn dat er wel een overheid is die met respect omgaat met de wonderen van de natuur. Daar kan
onze gemeente nog wat van leren. Die ziet alleen maar euro’s liggen in ‘opgeschoten gras’!

DEEL 4: BOSRIETZANGER OP BEZOEK
28 MEI - 2 JUNI 2013
IN WEEK 22 KEERT DE LENTE TERUG EN ZAKT DE WATERSTAND. IK HOOR TIENTALLEN GROENE KIKKERS IN DE
PADDENPOEL EEN CONCERT GEVEN.

Midden in de poel staat een pol waterweegbree. Wonderlijk dat dat kruid zomaar uit het niets te
voorschijn komt. Dat ook de rietzanger en de karekiet zich laten horen is niet verwonderlijk. Maar
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vogels herkennen is niet mijn sterkste punt. Daarom maar een consult bij Greet. Greet gaat even
kijken en laat mij het volgende weten: ”Ha Paul, je blijft het elk jaar proberen met je rietzanger. Ook
nu moet ik je teleurstellen. Maar…. hou je vast….ja? Je hebt wel wat bijzonders gehoord. Namelijk
een bosrietzanger! Die poel is super. Mijn eerste bosrietzanger geloof ik hier in de Hoekwierde sinds
ik hier woon. Leuk hè? Verder zagen we ondanks de sterke wind leuke dagvlinders. 7 soorten en 1
nachtvlinder. En leuk al die orchideeën. Die karekiet zong nu niet maar heeft daar wel gezongen.
Maar het kan ook de bosrietzanger zijn geweest, dat is een imitator hoge/grote klasse. Groetjes
Greet”.

De bloemknoppen van de orchideeën ontwikkelen zich snel. En op zondag kleuren de eerste.
Volgende week zullen de eerste volledig bloeiende orchideeën te zien zijn. Die orchideeën zijn
trouwens wonderlijke plantjes. Het stoffijne zaad heeft een bepaalde bodemschimmel nodig om tot
ontwikkeling te komen. En het duurt wel drie à vijf jaar voordat het zaad een plantje boven de grond
laat zien. En dan duurt het weer een paar jaar voordat de plant gaat bloeien. Tja, opgeschoten gras,
hoe kom je er op? Tot slot, nog maar een keer dat lelijke opgeschoten gras met een paar solitaire
bomen.
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DEEL 5: VOLOP LEVEN IN ONZE WILDERNIS!
2 -9 JUNI 2013
VAN 3 TOT 10 JUNI IS HET GAAN ZOMEREN. OP DE HOGERE DELEN BLOEIT DE GELE MORGENSTER UITBUNDIG.
ALLEEN IN DE OCHTEND. JE VERDIENT ANDERS NIET DIE NAAM. IN HET WILGENBOSJE IS HET SPANNEND. HET
LIJKT HIER WEL EEN STUKJE MANGROVE.

De waterstand is door het droge weer aan het zakken en zo
ontstaat er een tweede paddenpoel.

De orchideeën zijn nu echt aan het kleuren. Op de plek waar niet gebouwd mag worden zie je twee
vormen: de gedrongen vorm wanneer de plant niet in het snel groeiende gras en riet staat en de
uitbundige vorm als ze wel te midden het opgaande gras/riet staat. Hier reiken de planten naar het
licht en worden langer.

HOEKWIERDE, Opgeschoten Gras 2013

Paul Weber

9

Ik kom daarachter als ik probeer door het riet naar de paddenpoel te lopen. Links en rechts
orchideeën die nu al 20 à 30 cm hoog zijn. En die zie je niet meer vanaf de paadjes. Op het
vlinderveld zie je ze wel. Op het diepste punt zie je overal de paarse topjes van de orchideeën.
Ik ga in het midden staan en tel er ongeveer 250.
Ik schat dat ook op de plek waar niet gebouwd
mag worden er zoveel staan. De
rietzanger/karekiet houdt zich stil.

Denk trouwens niet dat ik mij blind staar op die orchideeën. Ook van een veldje weegbree kan ik
gewoon genieten.

DEEL 6: SHOWTIME!
9 - 16 JUNI 2013
VAN 10-16 JUNI IS ER DE EXPLOSIE IN KLEUR EN VORM. IN EEN WEEK TIJD ZIE JE OVERAL DE RATELAAR
KLEUREN. WONDERLIJK, VORIGE WEEK NOG GEEN BLOEISTEEL TE ZIEN EN PLOTS, IN EEN WEEK TIJD, OVERAL
BLOEI. OP MEER PLAATSEN DAN DE VORIGE JAREN. EEN GOED TEKEN.
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Het riet groeit snel en de orchideeën groeien mee de lengte in. Er staan reuze exemplaren van wel
40 cm hoog.

Als je het fietspad overstapt dan is verbazingwekkend om het grote verschil in vegetatie te zien. Het
fietspad vormt een markante grens in de plantengemeenschappen. Aan de oostkant het riet
(‘opgeschoten gras’) en aan de ander kant een gras/heermoes vegetatie met in het laagste deel een
reuzenveld vol met orchideeën.
Wonderlijk dat er geen rietstengel te herkennen is in dit deel. Je kunt veronderstellen dat de
wortelstok van het riet onder het fietspad door in het andere veld komt. Maar het tegendeel is waar.
Ik heb eerder verteld dat ik in het zuidelijk gras deel 250 orchideeën telde. Ik moet dit bijstellen, ik
denk dat er het dubbele aantal staat. Het diepste deel van het veld begint van al die bloeiende
orchideeën paars te kleuren.
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In de hoge randen bloeit de gele morgenster. Die bloeit alleen in de morgen. Makkelijk te herkennen
aan de grote zaaddozen en straks de grote zaadbollen. Net een supergrote paardenbloem.

DEEL 7: SHOWTIME VOOR DE TWE EDE WEEK OP RIJ!
17- 23 JUNI
HITTE GEVOLGD DOOR WIND EN REGEN IS HET LOT VOOR ONZE BESCHERMDE PLANTEN.

Je kunt er over strijden wat het mooiste is: de eerste bloei of volledige bloei van de planten. Zowel de
ratelaar….
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…als de orchideeën manifesteren zich deze week volledig. Verleiding volop voor de insecten die voor
het nageslacht moeten zorgen. Je kunt nog enkele dagen genieten van de uitbundige bloei. Volgende
week gaat de bloei op zijn retour en start de zaadvorming.
Het leuke is dat regen en wind het opgeschoten gras plat heeft geslagen maar dat de orchideeën fier
overeind zijn blijven staan. Trotseren zij straks ook de bulldozers? Ik mag het hopen. Wie wil er nu
zoveel fraais om zeep helpen? Hier het commentaar van het spuugbeestje.

Ik heb in deze column eerder aantallen genoemd. Ik moet ze weer bijstellen. Nu alle bloeiaren te zien
zijn kom ik op een verdubbeling van het eerder genoemde aantal orchideeën. Aan beide zijden van
het fietspad denk ik dat er toch zeker 500 exemplaren staan.
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En dat is bijzonder, dat verzeker ik jullie. En
geloof je het niet voor wat betreft de plek waar
niet gebouwd mag worden? Trek je laarzen aan
en loop door het riet. Links en rechts zie je de
orchideeën.

En aan de tekening van de bloembladen zie je dat er sprake is van twee soorten. Dat zie je trouwens
ook aan het blad. Je hebt gevlekte en minder gevlekte bladeren.

Zaadvorming van de grote gele morgenster is in volle gang.

HOEKWIERDE, Opgeschoten Gras 2013

Paul Weber

14

DEEL 8: VOLLE BLOEI MET DE E ERSTE VERSCHIJNSELEN VAN UITBLOEI
23 - 30 JUNI 2013
DE BIJZONDERE PLANTEN LATEN ZICH OOK DEZE WEEK VAN HUN MOOISTE KANT ZIEN. HOEWEL?

Wat is het toch mooi als je van de Velden kant
de plek nadert. Het graspad vormt een
bijzondere toegang en als je het fiets-wandelpad
oversteekt dan ligt de entree van ons paradijsje
aan je voeten. Het ratelt nog niet maar dat zal
niet lang meer duren. Een prachtig beeld: overal
de ratelaar. Ze staan in volle bloei maar als je
goed kijkt dan zie je dat het mooiste achter de
rug is en dat nu alle energie in de zaadvorming
gaat zitten.

“Gaat heen en vermenigvuldigt jullie”. Wij kunnen geen genoeg van jullie krijgen. Je ziet weleens in
gebombardeerde steden op oude foto’s hoe het er uit zag vóór het bombardement. Nou, kijk hier
nog maar eens goed. De gemeente wil hier een ‘flatbom’ gooien! Maar wij hebben de beelden in ons
geheugen gegrift hoe het hier nu is. En van ons mag dat beeld voor altijd blijven.
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DEEL 9: HET IS NU ZOMER MAAR HERFST VOOR DE MEESTE ORCHIDEE ËN EN RATELAREN
1 - 7 JULI 2013
IK ZIE DAT IEMAND EEN PAADJE HEEFT GELOPEN RICHTING DE PADDENPOEL. IK VOLG DE SPOREN. LINKS EN
RECHTS ORCHIDEEËN IN VOLLE BLOEI.

Door de hoge waterstand zijn ze hier later gaan bloeien dan aan de andere kant van het fietspad.
Leuk dat er langs de paddenpoel minder riet staat. Hier staan russen (Zomprus) en biezen (Heen).
Dit zijn pioniers van voedselarm water. Klopt dus: de paddenpoel gaat zijn derde jaar in.

Verder zie je in het riet plekken platgetrapt. Ik denk kinderwerk. Lijkt mij ook heel spannend, een hut
in het hoge riet. Gezang van vogels om je heen en je ziet alleen de halmen en boven je de blauwe
lucht. Je ziet hier en daar bloeiende valeriaan.
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Langs de randen veel ratelaar en rolklaver. De ratelaar vormt zaad en gaat over niet al te lange tijd
ratelen.

En hier en daar zie je de zaadbol van de grote gele morgenster.

DEEL 10: BIJ DE PADDENPOEL IS HET SPANNEND
7 - 14 JULI 2013
DE PADDENPOEL WERKT ALS EEN MAGNEET. MIDDEN IN HET POELTJE IS DE GROTE WATERWEEGBREE GAAN
BLOEIEN.
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Overal zie je waterjuffers en libellen. Op een plank wanen de kikkers zich veilig.

Als je daar staat, zo omringd door het hoge riet, dan denk je dat je midden in een groot moeras staat.
Onbegrijpelijk dat tot dusver een meerderheid van die stadhuis figuren hier een flat willen bouwen.
De orchideeën zij nu echt wel uitgebloeid. De zomerbloeiers nemen het nu over. Walstro is een
opmerkelijke ruiker, boerenwormkruid staat op het punt van bloeien.

DEEL 11: SEKS OP DE VROEGE OCHTEND
14 -21 JULI 2013
HET IS HOOGZOMER IN WEEK 29. LAAT IK MAAR MET DE DEUR IN HUIS VALLEN. VRIJDAGOCHTEND 19 JULI
VROEG BETRAPTE IK EEN STELLETJE DAT DE LIEFDE BEDREEF.

Het stel liep rood aan; ze waanden zich onbespied. Zo nu en dan vind ik gebruikte condooms in het
Windbos maar nu zie ik het in het ‘echie’. Maar dit stel deed het ‘vrijdagochtendwippie’ zonder.
Reproductie is bij dit stel dan ook de primaire doelstelling. Er steekt een windvlaag op; ik hoor de
ratelaar ratelen.
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Als je hier bent, pluk dan eens een paar aren en strooi het zaad uit op een plek waar je een ratelaar
wel mooi vindt passen. Dat is wat anders dan vroege vrijdagochtendseks maar ook leuk!
De vlinders ontwaken en zoeken nectar planten om weer een dag te kunnen fladderen. Het is volop
bruin zandoogje tijd; er vliegen tientallen exemplaren.

Het vlinderveld krijgt al zijn gele zomertooi. Tussen het riet op de plek waar niet gebouwd mag
worden is het fris en fruitig. De waterjuffers vliegen af en aan. Ik weet het lantaarntje en de
azuurwaterjuffer vast te leggen.

LANTAARNTJE
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Ook zit er een karekiet te zingen maar om die te fotograferen is een stuk lastiger. Ik krijg alleen de
rietstengels scherp. Wie weet een volgende keer beter. Dan maar een slak, die is mij niet te snel
af. Ook mooi!

DEEL 12: BROEIERIG WEER
21 - 28 JULI 2013
“WAT IS HET GENIETEN HÈ, BIJ DE PADDENPOEL!” STELT GREET. IK KAN HAAR GEVOEL ALLEEN MAAR
BEAMEN. HET IS EEN GROOT OPENLUCHT NATUUR THEATER MET DEZE WEEK EEN CONTINUE ORGIE IN DE
AANBIEDING.

De juffers hebben er duidelijk zin in en zijn de gehele dag bezig. Doe dat standje maar eens na. Het is
preutsheid troef bij de gemeente om hier te willen gaan bouwen. Nieuwbouw om een natuurorgie te
weren. Dat kan alleen in Almere. Afijn, los van de orgie is het een pracht rond de paddenpoel.
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Begin van de week was daar de ogentroost weer.

Aan het eind van de week staat ie in volle bloei. Op de droge
randen van het gebiedje bloeit het boerenwormkruid. Hier en
daar zie je kruiskruid en ik neem twee soorten distels waar. En
bloeit er het kattenkruid.

Ik zie bijna alle voorkomende dagvlinders. Zandoogjes en blauwtjes zie je het meest. Ook zonder de
orchideeën waan je je hier in een paradijs.
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Simon loopt ‘s avonds langs met de hond en neemt waar dat ‘s nachts een kabouter waakt over ons
paradijs.

DEEL 13: EEN BEETJE REGEN EN DAN WEER HOOG ZOMER
28 JULI - 4 AUGUSTUS 2013
IK BEGIN MIJN WEKELIJKSE BEZOEK AAN ONS PARADIJSJE OP DE WARMSTE DAG VAN HET JAAR, 2 AUGUSTUS,
BIJ HET DROGE DEEL.

Ik zie een klein vlindertje dat ik daar nog niet eerder gezien heb. Leuk om die te proberen te
fotograferen. Maar zoals dat wel meer gebeurt: het te portretteren individu krijgt onmiddellijk
sterallures en zit niet stil. Een half uur loop ik als een verdwaasde prikkenbeen door het paradijsje.
“Gotverdegotver en nu stilzitten!” Eindelijk gevangen. Greet en Marion laat ik trots mijn vangst zien.
Hun deskundige oordeel: “hooibeestje, leuk!”.

Op weg naar de paddenpoel is het paadje weer blubberig. Die paddenpoel is niet te bereiken zonder
natte schoenen te halen. Vorige week was het paadje nog droog. Kun je nagaan hoe hoog de
grondwaterstand hier is. Even een buitje en er staan weer plassen in het drooggevallen gebiedje. Een
aantal planten is in deze leefsituatie gespecialiseerd. Een groot deel van het jaar staat de grond
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onder water en deze planten kunnen er goed tegen dat de grond in droge perioden droog staat. Eén
van die planten is een zegge die momenteel in bloei staat aan de kant van het bord “Flat? Nooit!”
Het is de valse voszegge of de gewone bermzegge. Ik ken het verschil tussen die twee niet zo goed.

Als je op deze plek staat valt je op dat er midden in het drassige deel een aangeplante abeel staat.
Weer zo een typische tekentafel prestatie. Je niet afvragen als ontwerper: wat hoort hier nu op zo
een plek? Maar gewoon een paar bomen intekenen en laten planten. Foei! Eigenlijk moesten wij die
abeel feestelijk neerleggen. Of nog beter; kop eruit en boven in de boom een ooievaarsnest plaatsen.
Als metafoor dat hier niet gebouwd mag woorden. Behalve dan appartementen voor de natuur. Wat
vinden jullie?

DEEL 14: TUSSEN HET DEELS PLATGE SLAGEN RIET
4 - 11 AUGUSTUS 2013
DOOR REGEN EN WIND IN DEZE WEEK VAN 5-8 AUGUSTUS IS HET RIET HIER EN DAAR PLATGESLAGEN. TOCH
VALT ER VAN ALLES TE BELEVEN.

De vos is vanochtend ook aan het struinen
geweest. Ik zie veel kersenpitten in wat hij/zij
hier heeft achtergelaten.
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Vorige week stipte ik het al aan. Door het late droogvallen van gedeelten van ons paradijsje zie je nu
planten fris en fruitig bloeien.
Een van de planten die thuis horen bij wisselende waterstanden is de kluwenzuring.

Ook zie je een kattenstaart met de eerste bloempjes.

En als je goed kijkt is het wilgenroosje ook een wonder. De haagwinde bloeit, hier en daar nog een
ratelaar die net in bloei is. Het blijft een spannend stukje natuur. Op een korte afstand heb je hier
een fraaie gradiënt )1 van hoog en droog naar nat en weelderig. Een prachtig natuurmuseumpje.
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Op vrijdagochtend werd ik begroet door het
zwartsprietdikkopje. Dat maakte de dag al goed,
terwijl hij nog moest beginnen.

En op zondagochtend een bruin blauwtje.
Marion, dank voor de determinatie.

DEEL 15: IS HET ECHT 10 VOOR 12?
11 - 18 AUGUSTUS 2013
ALS HET AAN DE GEMEENTE LIGT WEL. ALS HET AAN ONS LIGT NIET NATUURLIJK!

Als je van de Krachtveldzijde nadert dan passeer je eerst de zee van boerenwormkruid.
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Prachtig, en als je goed kijkt zie je dit mooie plaatje misschien ook wel.

Hé, de nestkast waar dit jaar een familie spreeuw gebruik van heeft gemaakt hangt op half 7. Of is
het 10 voor 12? Als het aan de gemeente ligt kan de kast en al het overige van onze wildernis hier
weg.

Spreeuwen zijn verzot op emelten. Ofwel engerlingen. Die zitten graag in het gras. Oké dan, het
‘opgeschoten gras’ van de gemeente. Ja, er zijn enge ambtenaren en bestuurders die voor een paar
euro’s ons paradijs om zeep willen helpen. Dat zijn pas de echte engerlingen! Maar wat komt er nu
uit een emelt? Nee, niet de sprinkhaan, die bidt voor een langer leven op dit fraaie plekje.
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En ook niet deze libel, die het zo naar zijn zin heeft.

En ook niet de vuurvlinder, die Marion van de week spotte en die vurig hoopt dat de zuring hier mag
blijven.

Neen, uit de emelten komen voor enkele weken de langpootmuggen en die kom je momenteel veel
tegen.
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Die langpootmuggen leven kort en hebben weinig tijd om te eten. Die muggen denken maar aan één
ding! Snelle seks want voordat je het weet besluit zo’n bestuurder met ‘lange poten’ om hier te gaan
bouwen! Bestuurders die kringlopen verstoren. Daar zit niemand op de wachten. Geen plant, dier en
mens.

DEEL 16: PLOEMP, PLOEMP EN PLOEMP.
18 - 25 AUGUSTUS 2013
ALS JE IN DE NABIJHEID KOMT VAN DE PADDENPOEL DAN HOOR JE “PLOEMP, PLOEMP EN PLOEMP”. HOE
VOORZICHTIG JE OOK PROBEERT TE NADEREN, HET IS TELKENS “PLOEMP, PLOEMP EN PLOEMP”.

Niet alle kikkers (ik heb nog maar weinig padden gezien!) ‘ploempen’. Er blijven er altijd een paar op
dat stuk hout zitten. Die zijn niet bang en trotseren fier de gevaren.

Blijf je stil staan kijken dan zie je na verloop van tijd beweging in het laagje algen en na een vijftal
minuten zoeken de kikkers die in het water zitten weer een plekje om te kunnen jagen.
Die kikkers worden ook bejaagd. Vandaar dat ploempen. Er zal maar een lokale bestuurder
aankomen die je hier weg wil hebben! 14 weken na het versturen van onze EZH handtekeningen en
bijgevoegd bezwaar tegen het bouwplan op deze fraaie plek viel er een ploemp op de deurmat. Een
echte ontvangstbevestiging!
Ik heb er en steen omheen gebonden en in de poel gegooid. Ploemp! Dan weten die kikkers waar zij
aan toe zijn.
Er schijnt een groot aantal verschillende soorten groene kikkers voor te komen. Hier aan de dijk heb
je de Rana ssp van Dijk. Genaamd naar de dame die hier in het voorjaar met gesloten emmertjes zorg
draagt voor een kikkertransport naar de dijk en de kikkerpopulatie op niveau houdt.
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En ieder keer als ik hier sta te genieten moet ik denken aan dat liedje en zie de gemeente als een
bijzonder strenge winter.

Er zaten zeven kikkertjes

De jongste, die een wijsneus was

Al in een boerensloot

Zei tot zijn kameraads

De sloot die was bevroren

Die malle nachtegalen

De kikkertjes half dood

Wat hebben zij een praats

Ze kwekten niet, ze kwakten niet

Was eerst het ijs maar in de dooi

Van honger en verdriet

Wij zongen net zo mooi

Er zaten zeven kikkertjes

De jongste, die een wijsneus was

Al in een boerensloot

Zei tot zijn kameraads

De milde lieve lente kwam
Zij kwaakten d’oude wijs
Als zij dat zingen noemen
Wens ik ze weer in ’t ijs
Ik geef die kikkers allemaal
Voor ene nachtegaal
De milde lieve lente kwam!
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DEEL 17: ZINGEN IN HET OPGE SCHOTEN GRAS
28 AUGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2013
26-31 AUGUSTUS: LOOP JE DOOR HET ‘OPGESCHOTEN GRAS’ DAN ZIE JE ZEKER BIJ WINDSTIL WEER ALLERLEI
BEESTJES WEGSPRINGEN.

Als je goed kijkt blijken dat talloze sprinkhanen te zijn. Grote en bruine:

En de groene sabelsprinkhanen zijn er in groten getale. In het droge stukje wemelt het van
veldsprinkhanen. Die zijn bruin. Giga achterpoten zorgen voor een enorme sprongkracht. Zijn ze
volwassen dan zie je ze ook wel vliegen. Niet als het aan de gemeente ligt, die willen hier een 8
verdiepingen hoge flat neer zetten. Daar kun je als je somber bent ook een poging doen om er vanaf
te vliegen. Maar dat willen wij met zijn allen voorkomen.

Het vrouwtje van die sabelsprinkhaan lijkt er gevaarlijk uit te zien. Maar dat kapmes (sabel) aan het
eind van zijn lijf is niet meer dan een legbuis voor de eieren.
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Bij mooi weer gaan de sprinkhanen zingen. Als je goed luistert herken je een protestlied tegen de
bouwers: ” wij willen hier blijven, wij willen hier blijven, wij willen hier blijven, wij willen
hier blijven”.
En op vrijdag ochtend aanmoedigingen van de vuurvlinder.

DEEL 18: DRONES IN HET OPGESCHOTEN GRAS
1 - 8 SEPTEMBER 2013
WARM WAS HET DEZE WEEK( 2-8 SEPTEMBER). WAT ZEG IK; HET WAS BLOEDHEET.

Ik hoorde van Ouwe dat er binnenkort gemaaid gaat worden in ons natuurgebied. Dus elke dag naar
de plek met een snoeischaartje om de natuur een handje te helpen. Veel orchideeënzaad gaat
namelijk verloren als ze gemaaid worden en in balen verdwijnen.
En elke dag even kijken bij de poel. Wat een prachtplek om weg te mijmeren. Elke dag zit er wel
ergens de rode heidelibel lekker te dromen.

Woensdag sta ik daar een uur lang te pogen een paar -ja, het zijn er twee- prachtlibellen vast te
leggen. Grote blauwe gevaartes die zoemen als kolibries om je hoofd. Stukje vliegen, even stil
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hangen, als een raket omhoog. Dan weer even lekker over het water scheren. Net een stel speelse
jonge honden die hun lol niet op kunnen. Nou dat kan ik ook niet op deze plek. ” Keizerlibel?”, die is
wel erg groot en heeft wat groen. Dat hebben deze niet. “Paardenbijter!” roept Greet spontaan.
Maar ja, die Greet grossiert wel meer in buitenissige namen! Ik blijf kijken, wie weet krijg ik een
paringswiel, live. Dat zal me wat zijn. Ik denk niet dat de libellen van hier zijn. Kan wel hoor, maar de
larven hebben soms wel 4 à 5 jaar water nodig om zich voldoende te kunnen ontwikkelen. En volgens
mij is de paddenpoel nog niet zo oud. Een nadeel: het lukt mij niet om die prachtbeesten te
fotograferen. Ja, als ze even gaan zitten.

Maar het moet toch prachtig zijn als je ze in de vlucht kunt vastleggen. Neen dus. Kijk ik na een uurtje
op de instellingen van mijn toestel: verdikkie, instelling verkeerd. Nou ja, ik heb genoten. Ik hou het
op twee glazenmakers. Maar dan schuift er een donker wolkje voor de brandende zon. Of begin ik te
hallucineren in de hitte van de dag. Die libel lijkt wel een kleine helikopter. Nog erger, het is een
drone. Ik droom weg. En ik zie in Den Haag een verschijning van een ex-bestuurder die achter de
knoppen zit. Een bestuurder, wij noemen geen namen maar zijn achternaam eindigt op isser,
bewaakt op afstand zijn bouwplek. Hij wil niet dat er teveel mensen gaan genieten van natuurpracht.
Stel je voor, heb je met veel moeite en geweld een raadsvoorstel voor bouwen in de Wierden door
de raad geloodst, gaat er een idioot roepen dat er bijzondere plantjes en dieren huizen. En ik heb nog
zo gezegd: “opgeschoten gras, meer niet!”
Zondag komen Greet en Hugo langs. ”Wat ben jij een sukkel, zo fotografeer je een libel“. En zij laten
mij een foto zien, je gelooft het niet, van een paardenbijter. Ook vastgelegd in onze eigen wildernis,
de plek waar niet gebouwd mag worden. Die plek met alleen maar ‘opgeschoten gras’. Gelukkig, het
is een vrouwtje paardenbijter!

HOEKWIERDE, Opgeschoten Gras 2013

Paul Weber

32

FOTO IS DOOR HUGO GEMAAKT.

DEEL 19: WAT RUIST DAAR NIET MEER IN HET OPGESCHO TEN GRAS
8 – 15 SEPTEMBER 2013
MAANDAG 9 SEPTEMBER IS HET ZOVER. DE MAAIER MAAIT

En een uurtje verder is onze wildernis tot een klein hoekje ‘opgeschoten gras’ gereduceerd.Dit stukje
riet kan niet machinaal gemaaid worden vanwege de regen die zondag is gevallen. De trekker zal er
tot de assen wegzakken in de slappe natte grond.

HOEKWIERDE, Opgeschoten Gras 2013

Paul Weber

33

Vlinders en libellen vliegen verdwaasd rond. Ik spot een libel die even zit bij te komen op het bankje.

Voor een grote groep eksters is het feest. Zij scharrelen een feestmaal bij elkaar. Ook maandag,
dinsdag en het gehele weekend regent het langdurig dus het riet blijft staan tenzij wij het zelf
handmatig gaan maaien. Wij laten het riet nog maar even staan. Het voorjaar was koud en de
orchideeën staan voor een deel nog niet in het zaad. Voorlopig vormt het ‘opgeschoten gras’ nog
een schuil- en rustplek voor vogels en insecten. Zondagochtend is zonnig.
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Een zweefvlieg pendelt van halm tot halm…

…de spin draagt zijn kruis

en een beestje bid tot de Lieve Heer dat hij nog even mag blijven.
En voor wie het wil zien: ‘opgeschoten gras’ op zich is al een lust voor het oog. Wie weet komen wij
nog andere leuke zaken tegen de komende weken.
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OPGESCHOTEN GRAS, DEEL 20. LEVEND GROEN PROTEST VAN HET ‘OPGESCHOTEN GRAS’, SLOT.
16 - 21 SEPTEMBER 2013
DONDERDAGMIDDAG 19 SEPTEMBER ZIET PAULA TWEE KABOUTERS STAAN EN ZIJ VRAAGT AAN ZE: “WAT
DOEN JULLIE HIER?”

“Wij zijn de hoeders van het ‘opgeschoten gras’ en de
kwartiermakers voor de ploeg die vannacht aan het werk gaat”.
Paula is ontroerd en vraagt: ”Wat gaan jullie dan doen?”
“Mevrouwtje, geduld, u ziet dat morgen wel. Wij moeten nu aan
het werk.” En Paula ziet de hoeders verdwijnen in het
opgeschoten gras en ziet ze nu en dan in de weer met
meetlinten, afzetlinten en gradenbogen. Ze snapt er helemaal
niets van.
De volgende ochtend vroeg ziet Simon overal ploegjes kabouters
aan de gang. Hij wrijft zich eens goed in de ogen. “Zie ik het goed
of ben ik nog aan het dromen?” vraagt hij zich af. Voor de
zekerheid neemt hij een foto en raakt in gesprek met een groepje
dat op de uitkijk staat op de boomstronk. Simon krijgt nu
meer informatie.
“Mijnheer, wij, de hoeders van het ‘opgeschoten gras’, willen het grote mensenvolk hier in de buurt
helpen. Wij willen het groen hier behoeden en geen flat op deze plek.” “Maar jullie zijn zo klein, hoe
gaan jullie ons dan helpen”, stottert Simon. “Nou
mijnheer, wij gaan samen met het gras een
groene boodschap brengen. Wij weten nog goed
dat bestuurders in 1992 respect hadden voor dit
stukje groen en toen hebben besloten dat dit
gebied groen verdiende en geen flats. Wij
vonden het onbegrijpelijk dat Haagse
stadsmijnheren het hier voor het zeggen kregen
en hier flats en huizen wilden gaan bouwen en
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niets wilden weten wat hun voorgangers besloten hadden. Haagse stadsmijnheren die niets
aantrokken van de mensen die hier wonen en dit groen liefhebben. Die Haagse stadsmijnheren
trokken zich niets aan van de protesten in 2010 en de regenten trekken zich niets aan van de latere
protesten. Kennelijk spelen de gevoelens van mensen geen rol. En daarom bouwen wij nu een groen
protest. Wij helpen alle planten die hier groeien zich te verenigen en fier te blijven staan in het vak
waar die regenten een flat willen gaan bouwen.

Daar moeten die regenten toch naar luisteren. Wie negeert er nu een protest van de oorspronkelijke
bewoners? Bewoners die het hier zo naar hun zin hebben en in harmonie maar één boodschap hebben:
Wij willen hier blijven!” Simon is helemaal confuus en vraagt zich af: “een levend groen protest, dat is
ongekend. Ik zal kijken of het er morgen nog staat en overmorgen en overovermorgen en volgende
week en volgende maand en volgend jaar en in 2020 en in 20… En elke dag zal ik prijzen en koesteren.
Het lijkt mij goed dat er straks in de politieke markt een vertegenwoordiger van de hoeders het woord
zal gaan voeren.”

LANG LEVE HET LEVENDE GROEN PROTEST!!

)1 Gradiënt betekent overgangsgebied. Door ecologisch beheer wordt een zo groot mogelijke dier- en plantenvariëteit gestimuleerd,
passend in het gebied.
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