
Na bet bezoek aan de moerassen ver
kassen we naar een oninteressan t hotel 
in de buurt van bet beroemde oerbos. 

Bialowiezabossen (Bia lowieski Park 
Narodowy) 
De eerste dag gebruiken we om in de 
stemming te komen . We bezoeken een 
aantal bossen buiten het strikte reser
vaal. We worden de ze dag vergezeld 
door een spechtenspecialis t die met 
een cassetterecorder met typische ge 
luiden de middelste bonte specht pro
beert te lokken . Veel bomen in bet bos 
hebben een grootte, die voor on ze be
grippen interessant is . 's Middags 
wordt een lange wande ling door het 
bos gemaakt eve nwijdig aan de Wit
Russische gren s. We gaan even bij de 
grens kijken. Onze gidsen hebb en het 
niet zo op bun buren aan de andere 
kant van de grens. Samenwerking over 
het beheer van de bossen (het grootste 
deelligt in Wit-Rusland) blij kt nauwe
lijks te bestaan. Veel plantensoorten in 
bet bos komen ook in Nederland en 
Belgie voor. Interessant is nu natuur
lijk om hier de continentale soorten te 
vinden. Diverse worden er gevonden. 
In het strik te reservaat is vooral de gra
te hoeveelheid dood hou t opvallend , 
dit in tegensteling tot het omringe nde 
bosgebied. Het is inderdaad waar, da t 
je om bomen te determineren je verre
kijker moet meenemen. Zo hoog zitten 
de onderste takken . 

De Polenreis beeft voor mij een bij
zondere meerwaard e gehad. Als D rent
se boerenzoon , opgegroeid in een ver
gelij kbaar Ustijdlandsc hap, dat imn id
dels door ruil verk avelin g, beekabn or
mali satie , ongebreidelde huizen- en 
wegenbouw deerlijk is verm inkt, heb 
ik deze reis ervaren als een tijdreis 
naar bet verdwenen landschap van 
mijn jeugd. Het is me zo bekend , dat ik 
me er thuis heb gevoeld. 
Jan , Willy en de hele groe p, j ulJie wa
ren fantasusch . Ik heb uitbundig geno 
ten . Vol gendjaar gaan Fieke en ik 
weer naar Polen teru g. 0 

Fred Bos 
Bocholtsestraat 49 
7102 BT Win terswijk 
Tel: 0543-515341 
Foto's: Fide Bos 
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De berg op naar
 
Cadier en Keer
 
Een nieuwe wilde plantenkwekerij in Zuid-Limburg 

Yvonne Velthuis 

Hoe het begon 
Altijd al bad ik een sterke belangstel
ling voor bossen en bio logie. Ik dwaal
de erin rond en snuffelde in boeken. 
Op bet moment dat ik in Zuid-Limburg 
kwam wonen , ik was toen 21, werd ik 
gegrepen door de pracht van bet Lim
burgse land schap. Ik maakte heerlijk e 
wandelingen ; altijd pen, papier en 
plant enboekje op zak . Hier is mijn pas
sie voor wilde planten geboren. Dit 
kwam vooral doordat ik zo'n enorme 
diversiteit aan soorten tegenk wam; ve
Ie bad ik elders nog nooit gez ien. Ty
pisch kaIkminnende soorten zoals wil
de marjolein, krui sbladgentiaan, drie
distel en de eenbes. Uniek voor Zuid
Limburg zijn ook de hellin gbossen 
waarvan de bodem soms volledig be
dekt is met een deken van daslook , 
slanke sleutelbloem en bosanemoon
tjes. Vele van deze plant en zijn trou

wens wettelijk beschermd en vinden 
hier nog altijd een goede plek (nog 
well) . 

Vrijwilligster bij het CNME 
Tot dan toe had ik me vooral bezigge

houden met het herkennen van de
 
plan ten en probeerde ik zoveel moge

lijk namen van de verschillende soor

ten te onthouden.
 
In 1996 werd ik vrijwilligs ter bij het
 
CNME (Centrum voor Natuur- en Mi

lieu Educatie) in Maastri cht. Ik werkte
 
mee aan de opbo uw van een kweke

rij/voorbeeldtuin, gelegen in bet Jeker

dal. Deze werd "De kwekerij van eco

logisch inzicht" genoe md.
 
Werkend, kijkend, observerend en
 
luisterend naar de werkb egeleider al

daar, leerde ik enorrn veel over de eco

logische proce ssen die zich afspelen
 
random elke planten soort. Bijvoor-


Don Shepherd en Paul Janssen (CNME Maastricbt) bij de op ening. Links Yvonne
 
Veltbuis. FOIO: Twan Wiermalls
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beeld over onderwerpen als : 
" het belang van de standplaats 
" de verschillend e plantengemeen 
schappen 
* de ove rlevingss trategiee n van plan
ten 
" het beheer dat toegepast moet wore 
den. Een beheer dat erop gericht is om 
zoveel mogelijk soorten die er nog 
zijn, te behouden en om reeds verdwe
nen soo rten weer opnieuw een kans te 
geve n. 
Ik werd me ook steeds meer bewust 
van bet belan g om de natuur ook naar 
je toe te halen. Door in de tuin kleine 
natuurterreintjes te creeren, werk je 
mee aan de wederopbouw van een eco
logisch verbindingsne t. 

Wilde planten in ooze eigen 
tuin 
In april 1999 wilde ik dan ook wilde 
inheem se plantensoorten in onze eigen 
tuin gaan plant en. Na enige studie had 
ik een lijstje gemaak t met gewenste 
soorten en vol goede moed ging ik op 
pad. Na veel speurwerk bleek dat er in 
Zuid-Limburg niet of nauw elijk s een 
wilde plant te koop.was. Uiteindelijk 
moest ik een vriend van ons, die in 
Nijmegen woo nt, vragen om voor mij 
naar "De Schutsboom" te gaan. Hij 
bracht toen een aantal planten per trein 
mee naar Limburg. 
Door dit hele gebeuren kreeg ik toch 
een beetje de kriebel s. Enerzijds was ik 
boos, anderzijds enorm teleurgesteld. 
Ik begreep het ook niet . Het natuurlijk 

Foto's op presentatieborden 

tuinieren is zo in opkomst en er wor 

den steeds meer cursussen gegeven
 
over dit onderwerp. Er zullen toch
 
meer mensen zo zitten te zoeken als ik !
 

Waarom zou ik zelf niet gaan
 
kweken?
 
Het idee was er; ruimt e had ik vol

doende, zaden waren snel besteld en ik
 
begon in april 1999 met net eerste
 
zaaien.
 
Inmiddels had ik begrepen dat ook
 
"Vereniging Wilde Weeld e" naarstig
 
op zoek was naar kwekers en liefheb

bers in het zuiden van Nederland . Ik
 
meldde me en werkte vervolgens mee ,
 
sarnen met nog een aantal andere en -


Foto: Yvonne Velthuis 

thousiaste mensen aan de regional e le
dendag van Vereniging Natuurmonu
menten die op 11 juli 1999 gehouden 
werd bij het "Bezoekersce ntrum 
Brunssumerheide". Alhier mijn eerste 
presentati e. 

Officiele opening 
Op dit moment staan er ongeveer 80 
soorten op mijn verkoo p-plantenlijs t. 
Ze zijn aile inheems (een enkeling ver 
wilderd). 
Op 25 maart 2000 werd de kwekerij 
offic ieel geopend. 
Foto's op presentatieborden geven een 
goede indruk , hoe de plan t er uit gaa t 
zien als hij bloeit. Dit blijkt voor veel 
mensen van groo t belang . Inmiddels 
zijn er contacten gelegd met coll ega
kweker s, IVN-Ieden , cursusleid ers, na
tuurtuin on twerpers en regional e bladen 
(publiciteit) . Het groeit. AI heel wat 
mensen hebben de weg de berg op naar 
Cadier en Keer gevonden. Dat er be
hoefte was, dat blijkt! 

Het is een klein schalig gebeuren en ik 
vind het leuk om mens en ook persoon
lijk te kunn en adviseren . 

Yvonne Velthuis, Pastoor Kik ken
weg 28, 6267 NK Cadier en Keer, 
tel. 043·4072864. 

De kwekerij is elke vrijdag- en za
terdagmiddag geopend van 13.00
17.00 uur.Bezoekers in de kwekerij tijdens de opening. Foto: Twan WiermallS 
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