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Beste lezers 

 

 

Het jaar is al lekker op weg en de 1e maand zit er alweer bijna op. 

 

December bracht hier en daar sneeuw en lichte kou, maar echt winter, nee dat is niet 
geweest. Toch zorgde het flinke sneeuwpak hier en daar al voor uitgebroken takken en 
enkele ontwortelde naaldbomen.  
Ook januari is zacht. We hebben (lijkt) steeds vaker “meer en minder extreme“ stormen, 
waarbij 18 januari code rood opleverde. Nu waait het doorgaans heel verschillend in het 
land, maar hier in het zuidoostelijk puntje waaide het toch heel hard. Het bos heeft de 
afgelopen 6 jaar nooit zoveel omgeknakte en ontwortelde bomen laten zien. De paden zagen 
groen van uitgebroken douglastakjes (een boom die tamelijk gemakkelijk takken laat vallen). 

 

Wat bomen betreft viel me op dat naast 
oude beuken (waarvan vele al langer is 
een aftakelfase waren) veel grove dennen 
zijn omgegaan. Een boom die naast een 
penwortel ook nog aardig wat 
oppervlakkige wortels heeft. Het hielp niet, 
hoeveel wortels ook in de grond, 
schijnbaar kreeg de wind er makkelijk vat 
op. 

Het hoort erbij, voor een deel is het ook 
gevolg van beheer want open kapvlaktes 
met een enkele toekomstboom er op, 
verloren nu deze toekomstbomen 
(bedoeld voor verjonging).  

Het zal echter veel nieuwe diversiteit met 
zich meebrengen. Op al deze kluiten kunnen mossen en grassen en soms kleine plantjes 
een groeiplek vinden. Later gevolgd door paddenstoelen die wortels en stam gaan opruimen. 
Met een beetje geluk levert het in de toekomst fraaie natuurbeelden op . Ook voor kleine 
beestjes is zo’n kluit met nieuwe begroeiing een bron van voeding en woonplaatsjes.  
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Een nieuw jaar geeft nieuwe glans aan het al 
bestaande.  

Er waren weinig nieuwsbrieven afgelopen 2017. 
Er waren allellei (deels privé) omstandigheden 
waardoor het er niet van kwam. Ook kan 
natuurwerk soms ontsporen. Een natte herfst 
geeft heel veel paddenstoelen en als je dan 
inventariseerder bent heb je het simpelweg druk. 
Ook met het invoeren van al die gegevens.  

Dit alles heeft er ook toe geleid dat mijn boek 
(cursus) project fors vertraagd is. Het concept is  
grotendeels klaar, maar zelfs dan moet er nog 
een hoop gebeuren. Van redigeren en opmaken 
tot vinden van een uitgever. Ik ga gestaag verder en van het vervolg word je op de hoogte 
gehouden.  Wat er al is nodigt zeker uit om er nog meer van te maken.  

 

In het voorjaar zal een korte bomencursus zijn. 

4 x naar een zelfde gebied, zodat je aantal bomen goed leert 
kennen in: de knoppen, ontwikkeling van de knop, wat daar 
dan weer uitkomt (blad, soms bloem) en hoe blad en bloem 
zich verder ontwikkelen. Dit alles steeds op de Jansberg. Ik 
maak er een route van zodat je ook op eigen gelegenheid in 
de zomer en de herfst deze bomen kunt volgen. Mocht er 5e 
keer nodig zijn (stel dat het een laat voorjaar is) dan kunnen  
we gaandeweg afspreken dat 25 mei de 5e cursusmiddag is.  

Bomencursus op vrijdagmiddag 14.00 tot 17.00 

 

Aanvang 23 februari, vervolg: 16 maart, 30 maart en 13 april. Opgeven uiterlijk 16 februari.  

Kosten Euro 100.00 (4 cursusmiddagen). Het gaat door bij minimaal 3 deelnemers. Zie voor 
start e.d.  

 

Overige activiteiten voor 2018 zijn nu nog niet gepland, 
dat komt wel weer.  
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