
Met een beetje fantasie en een beetjedur....
 

Kees Viveen 

Wij wonen aan de rand van Win
terswijk , net voorbij het 50 km-bord 
aan de oostkant van het dorp op 
een stukje grond van ongeveer een 
halve hectare. Een flink groot 'boe
renhuis' met nog een deel , waar 
vroeger de koeien stonden en daar
boven een 'hilde' en een hooizol
der, geen beschoten kap. 
Om het huis een tuin met wat 'ga
zon' en fruitbomen, waaronder 
stoofperen en een noteboom , ker
sen, pruimen , goudreinetten ( ) en 
niet te vergeten een grote oude 
sterappel. Voor het huis een restant 
van een soort gazon . Hier heb ik 
net zo lang verschraald , tot ik een 
keer bij het maaien (met de zeis) 
een blaadje zag met paarsige vlek
ken. Het was afgemaaid en ik 
schrok me lam - een orchideel Op
gezocht en gevonden en een stokje 
erbij geplaatst. 't Werden er lang
zaamaan meer. Het jaar erna wa
ren het er drie , toen acht, twaalf, 
drie en twlntiq, twee en vijftig ... en 
ik maar stokjes zetten en 't gras er
omheen plukken in plaats van 
maaien . Daarna - ik denk tengevol
ge van de totale verdroging wer
den het er steeds minder en nu heb 
ik er nag drie. 
Achter het huis staan wat schuren 
en dan begint een wei, die ik in 
tweeen heb gedeeld. Opzij daarvan 
ligt de groentetuin en helemaal 
achteraan een stuk bos. 
Aan een kant is een soort wal van 
bramen van voor tot achter en aan 
de andere kant van de wei iets der
gelijks, maar daarin staan hootdza
kelijk wilgen , frambozen , liguster , 
meidoorn en Wilde kers (Prunus 
avlum) . 
Het stukje bos wordt ieder jaar ge
deeltelijk teruggezet omdat het an
ders 'hoi' wordt en er geen vogels 
meer willen broeden. De takken 
worden kortgeknipt en kris-kras op 
de grond gelegd (daar willen geen 
honden en katten lopen) . Dikkere 
stammen van es, els, wilg, kers , es
doorn of lijsterbes worden op de 
grond gelegd en aangedrukt , dan 

doen de paddestoelen het er beter 
op. Geweizwam , Honingzwam , Ge
schubde bundelzwam , Judasoren , 
Witte beurszwam, Kle ine stink
zwam, Oesterzwam, Zwarte bovist, 
Rupsendoder , Kopergroenzwam en 
Parasolzwam, ze staan er allemaal. 
Sommige bomen lenen zich niet 
voor afzagen om ze weer uit te ta
ten lopen , zoals de kers bijvoor
beeld. Die blijven dan ook staan. 
En samen met wat anderen die 
hoog mogen blijven, enkelen die op 
ongeveer twee meter zijn afge
zaagd, de struiken en het net kaal
ges lagen stukje , krijg je een enor
me habitatvariatie in structuur en in 
soorten . 
Allerlei planten grijpen hun kans als 
er wat meer Iicht voor hen beschik
baar kornt en zo heb je dan soms 
ineens een Avondkoekoeksbloe
men- of een Hennepnetelexplosie. 
Bomen die omvallen en schuin blij
ven hangen mogen zo blijven. 
De twee stukjes weide worden al 
zo'n twintig jaar verschraald . In het 
achterste stuk worden , waar het 
mogel ijk Iijkt, wilde planten gezaaid 
of geplant. Planten gaat het best 
omdat pas uitgekomen kiemplan
tjes slecht kunnen concurreren met 
de reeds aanwezige grasmat. Wil 
zaaien enig succes hebben dan al
tijd op een molshoop of daar waar 
ik afgemaaid gras op een hoop heb 
gezet. Na ongeveer vijf weken haal 

je de hoop weg, liefst bij zonnehitte 
en dan heb je een pracht van een 
kale plek en daar qaat het zaaien 
goed. 

Zoogdieren 
In net stukje tuin tegenover het 
keukenraam wil mijn vrouw bloeien
de planten zien als ze naar buiten 
kijkt. Nu had ik een triootje Kriel
wyandotjes om 't huis 10PEln en dat 
is best gezellig maar ze halen alles 
overhoop. Om nu die kipjes op an
dere gedachten te brengen paste ik 
de truc toe van de kris-kras neerge
gooide twijgen . Dat hielp uitste
kend, maar op een keer zag ik mijn 
vrouw mopperend naar buiten ko
men. Zo van: "Jij met je takken in 
de tuin . Moet je nou zien. Zit er een 
Spreeuw met zijn pootje in vast." 
Zij naar de Spreeuw, pakt hem bij 
de vleugel en trekt hem omhoog. 
Wat was echter het geval? Er hing 
een Wezel onderaan, die bezig was 
de Spreeuw in zijn hoi te trekken. 
We hebben hier vee I martersoor
ten . De ene keer zijn het Hermelij
nen die over onze schuur rollen en 
elkaar In de buik bijten, de andere 
keer een Bunzing , die rechtop in 
het schijnsel van de koplampen 
gaat zitten als je 's avonds thuis
komt. 
Maar het rnooist was toch de 
Steenmarter. Ik had een enorme 
houtmijt achter in 't bos opgezet. 
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Zo'n mijt biedt schuilgelegenheid 
voor vogels, vlinders, muizen en 
Egels en nestgelegenheid aan Me
rei , Zanglijster, Roodborst, Winter
koning en Heggemus. Grijnst mij in
eens een Steenmarter aan in die 
houthoop toen ik er langs liep. Ik 
voorzichtig weg en later bleek er 
een nest met jongen te zitten . On
vergetelijk als je zo'n stelletje jon
gen op en in zo'n takkenhoop ziet 
spelen. Daarom nooit takken weg 
gooien of met de vuilnis meegeven. 

Vogels 
Ik geloof dat ik anders naar vogels 
kijk dan de meeste vogelaars. Maar 
ik moet zeggen dat het nag heel 
wat anders is ot]e er op uit moet , 
het veld in, voor je waarnemingen 
of dat je ze dagelijks am je heen 
hebt. Zo zie ik ieder jaar een paar
tje Matkopmezen de zaden uit de 
Dauwnetels peuteren. Andere vo
gels doen dat niet, zij weI. In de 
herfst komen ze terug en weer 
gaan aileen zij (en geen andere vo
gels) peuteren aan de zaden van 
de rijpe kamperfoeliebessen. 
Goudvinken op berijpte, niet hele
maal rijp geworden bramen en daar 
een laagstaand novemberzonnetje 
op. Mooi!! Of de uitgebloeide zaad
houders van Knoopkruid, die boven 
de sneeuw uitsteken en daar een 
stuk of drie Puttertjes op , meer 
hoeft niet. Pracht ig! 

Putters op zaaddozen 
van de Teunisbloem 

Oak ik zou nag heel wat kunnen 
vertellen over afgedankte spullen 
die je niet weg moet gooien , maar 
op moet hangen : oude fluitketels , 
koekblikjes, melkbussen , eierkis
ten .... Je krijgt er van alles in: Kerk
uilen, Steenuilen, Torenvalken, Ho
lenduiven , Torenkraaien , mezen, 
hommels enzovoort. 

Icarusblauwtje op Rolklaver 

Insekten
 
Vaoral het achterste stukje van de
 
weide is nu zover verschraald dat
 
de heide die ik er inzaaide opkomt.
 
Een paar plantjes nag maar, maar
 
dat kan niet anders . Er staan name

Iijk teveel Zandblauwtjes en Drie

kleurige viooltjes.
 
Ik zag daar een Icarusblauwtje vlie

gen en die heeft als waardplant
 
vaor zijn rupsen Rolklaver (Lotus
 
corniculatus) .
 
Ik plantte daar dus dr ie eenjar ige
 
plantjes en ja hoar , 21 eitjes. Denk
 
nu niet dat het er daar volgend jaar
 
blauw ziet van de vlindertjes. Ik zag
 
daar Hoornaarswespen sprinkha

nen vangen en soms oak vlinders .
 
Ais ze er een hadden vlogen ze er

mee naar een struik, gingen daar
 
aan hun achterpoten hangen , en
 
daar dwarrelden de vleugels , de pa

ten en tenslotte de kop naar bene

den. 't Borststuk met de vliegspie

ren (eiw itrijke biefstuk) namen ze
 
mee voor hun jongen .
 
Dat er hier zoveel verschillende die

ren te zien zijn , tot de zeldzaamste
 
toe (als b.v. Kwartel , Blauwborstje,
 
Koninginnepage en Grote weer

schijnvlinder), komt volgens mij om

dat het hier een eiland is met een
 
zeer gevarieerde begroeiing in
 
soorten, leeftijd en hoogten . Om
 

ons heen ligt 't onttakelde boeren
land. Ma'is, mest, Engels raaigras 
en een te lage waterstand. We zit
ten dicht bij het drukke dorp en aan 
de steeds gevaarlijker wordende 
weg naar Duitsland. 
En toch .. .ik geloof dat met een 
beetje fantasie, een beetje durf (de 
buurman vindt het maar niks) en 
geen angst voor de natuur - want 
die wordt bij steeds meer mensen 
steeds grater : "Mieren , onkruid, 
een steeds groter worden de boom. 
Oh wat een hoop blad, wat moet je 
daar nov weer tegen doen?", die 
natuur moet je juist veer je laten 
werken - dan geloof ik dat ieder
een van zijn tuintje een eilandje 
kan maken waar je op de meest 
onverwachte momenten de leukste 
ontmoetingen kunt hebben. 0 

Kees Viveen 
Vredenseweg 101 
7101 LM Winterswijk 

Avondkoekoeksbloem 

Kees Viveen schrcef de bo
venstaande belevenissen m et 
de planten en dieren in zijn 
Winterswijksc tuin in een brief 
aan Rob Leopold van de 
Cruydt-hoeck. Hij gaf ons 
toestemming z ijn p er soonlijke 
tekst op deze man ier aan meer 
mensen te latcn lez en, 

Ina Marbus uit Zwaag zorgde 
voor de passende p entckenin
gen. 
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