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IVN Eemland
Voorwoord
In deze Natuur nabij weer veel mooie bijdragen van actie
ve IVN leden en natuurlijk de Publiekjkwandelingen voor de
herfst.
Veel leesplezier!
Carla Franssen, redactie
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Van de voorzitter-Harm Jan Luth

PUBLIEKSWANDELINGEN

Natuur- en milieubeleid
Van al onze actieve werkgroepen lijkt "natuur-en mi
lieubeleid" min of meer slapend. Er is geen coördina
tor, er lijkt geen leven in. Maar dit gaat veranderen.
Want de (lokale) samenleving heeft ons nodig!
Dat blijkt allereerst uit een initiatief van een ambtenaar
van de gemeente Soest om een kennismakingsge
sprek met de nieuwe voorzitter. Bij de uitvoering van
de bosnota is expertise nodig, vooral voor de informa
tievoorziening "buiten", en die hebben wij!
In Eemnes heeft de gemeente (en de provincie!)
goedkeuring verleend voor een enorme vuurwerkde
monstratie op korte afstand van een stiltegebied.....
In Bunschoten overlegt de gemeente met IVN Eem
land over een plan voor vervanging van straatbeplan
ting en dus ook over de verwijdering van een aantal
(grote) straatbomen.
En bij de Korte Melm is recent het startschot gegeven
voor het "Eemsnoer", een regionaal samenwerkings
verband,opgezet door Landschap Erfgoed Utrecht
om krachten te bundelen. Uit hun site haal ik de vol
gende passage:
"Het Eemsnoer is een samenwerkingsverband van
uiteenlopende partners in de gemeenten die aan de
Eem liggen. Het doel is om al het moois dat er in de
diverse gemeenten is op het gebied van landschap
en cultureel erfgoed met elkaar te verbinden. Zodat
er uiteindelijk een wervend en samenhangend ver
haal voor het Eemgebied ontstaat. Hierdoor wordt het
voor recreanten en toeristen nog makkelijker om van
alles dat het gebied te bieden heeft te genieten. Maar
het Eemsnoer kan ook de bewoners van het gebied
helpen om de eigen omgeving te ontdekken. Zo
worden er binnenkort wandel- en fietsroutekaarten
ontwikkeld die de unieke en attractieve aspecten van
het landschap en erfgoed in het gebied als parels
aaneen rijgen."
Je ziet dat doelstellingen elkaar gaan overlappen.
Doe je ook mee vanuit IVN Eemland? Meld je bij mij
aan en we bundelen onze krachten!

Herfstwandeling
Wat is er leuker dan te lopen door de afgevallen
bladeren en te zoeken naar alles wat een herfstbos
te bieden heeft?
Gidsen van IVN Eemland nemen u mee voor een
wandeling door Buitenzorg op zondag 12 oktober om
14.00 uur. Er wordt gestart bij de parkeerplaats aan
de Ravensteinselaan, in Baarn.
Herfstkleuren en -geuren, de vele beukenootjes en
eikels en natuurlijk ook de paddenstoelen maken
deze wandeling ook voor kinderen zeer de moeite
waard.
Zondag 12 oktober 2014 om 14.00 uur
Locatie: Buitenzorg, Baarn
Startplaats: Ravensteinselaan, Baarn
Informatie: Niek Poort (0346-351477)
De wandeling is gratis en aanmelden is niet nodig.
Honden tijdens onze wandeling aangelijnd!

Nacht van de Nacht
Wandelen in het donkere bos tijdens de jaarlijkse
Nacht van de Nacht. Leuk voor kinderen!
Zaterdag 25 oktober 2014, Start: 19.30 - 20.00 uur
Locatie en startplaats: Soest, locatie en startplaats na
aanmelding
Aanmelding verplicht!! Mail ; nachtvdnacht.eem
land@gmail.com (graag vermelden: aantal deelne
mers, kinderen: aantal +leeftijd)

Dierensporen
Dieren zie je niet zo vaak, maar ze zijn er wel en ze
laten bijna altijd sporen na.
Zondag 9 november 2014 om 14.00 uur
Locatie: De Stompert, Soest
Startplaats: zie www.ivn-eemland.nl
Informatie: Martien van Liempd (030-2292639)
De wandeling is gratis en aanmelden is niet nodig.
Honden aangelijnd!

Nieuwe Werkgroep bij IVN Eemland
IVN Eemland is deze zomer uitgebreid met een 15e
werkgroep: de Natuurwerkgroep Bunschoten werd in
juni jl een onderdeel van IVN Eemland.
De werkgroep (9 leden) is actief op meerdere terrei
nen oa. vogels, planten en bomenpaden. Coördina
tor is Wim Smeets, één van de leden is geen onbeken
de: Peter van der Wijst, coördinator van de werkgroep
Vogels en actief meerdere andere werkgroepen.
Meer informatie over deze werkgroep elders in deze
NatuurNabij.
namens het bestuur, Bettie Walland
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Herfst in de polder, foto Vincent Staal

Najaars(jubileum) excursie IVN
Eemland
door Violet Middelman
De datum voor de najaarsexcursie was al vroeg in het
voorjaar vastgesteld, we hadden nooit durven dro
men dat het zo’n fantastisch mooie, zonnige, en zo
merse herfstdag zou worden!
De dag begon nog iets frisjes en met wat mist, maar
de zon scheen al lekker. Bij het startpunt - de schaaps
kooi in Elspeet - hadden Corry en Trudy voor koffie,
thee en gebak gezorgd, zodat we de dag ontspan
nen konden beginnen.
Daarna reden we naar de heide, voor een wandeling
met herderin Christien Mouw, haar hond Puck en de
schaapskudde. We werden vrolijk begroet door de
schapen, Puck en Christien.
Hoe langer Christien met ons bezig was, des te meer
hield Puck de schaapskudde in de gaten. Hij keek
soms zenuwachtig om: waar bleef Christien, moest hij
dan alles alleen doen?! Mooi om zo’n verantwoorde
lijkheid te zien.
Voor het grootste deel bepalen de schapen zelf waar
ze naartoe lopen, Christien en Puck grijpen alleen in
als het nodig is, de schapen weten immers zelf het
beste waar ze hun eten willen en kunnen halen.
Als makke schapen volgenden wij dus de kudde,
ondertussen genietend van het prachtige weer en de
schitterende omgeving.

Na een half uurtje liepen we terug naar de auto’s om
in colonne naar Kasteel Staverden te rijden. Daar
leidde gids Harm ons over het landgoed. We wandel
den een stuk langs de Staverdense beek, waar de
enorme boomwortels van oude beuken zorgden voor
een natuurlijke beschoeiing.
Terug bij het bezoekerscentrum haalde een enkele
lekkerbek een ijsje, geen slecht idee met dit mooie
weer...
We stapten weer in de auto, voor een ritje naar het
derde en laatste deel van de najaarsexcursie: de
Leuvenumse beek.
We zagen daar mooie paddenstoelen en roken on
derweg af en toe een Grote stinkzwam. De naam
behoeft geen uitleg als je deze paddenstoel een keer
hebt geroken, hij ruikt zeker niet naar bloemetjes…
Een groot exemplaar van de Grote sponszwam stond
te pronken aan de voet van een naaldboom.
De jongere generatie van nu zal misschien niet begrij
pen waar de naam vandaan komt, aangezien er
vrijwel geen natuurlijke sponzen meer te verkrijgen
zijn, maar anders snap je de naamgeving direct: het
is echt een spons om te zien.
We liepen naar de plek waar vroeger een watermolen
heeft gestaan en gingen daarna terug naar de au
to’s.
Voor een gezellige nazit streken we neer op het terras
van de Zwarte Boer, een restaurant vlakbij de Leuve
numse beek.
Met zo’n 20 graden was het nog heerlijk toeven op
het terras aan de achterzijde van het pand. En met
een drankje en (luxe) borrelhapjes (op eigen kosten)
was het even heerlijk bijkomen en nakletsen.
Het was een geweldige dag met veel afwisseling,
leerzame en interessante momenten, gezellige ge
sprekken, prachtig weer en mooie locaties.

foto Violet Middelman

Na vele leerzame en interessante verhalen bracht
Christien ons bij een vennetje. Wij bleven daar achter
voor een lunchpauze terwijl zij weer verder ging met
de kudde richting de kraal, waar de schapen de rest
van de dag en de nacht zouden verblijven.
Het was een geweldige plek om te pauzeren, en met
een stralende zon was de temperatuur al snel tot
boven de 20 graden gestegen, wat een genot!

foto Violet Middelman
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De wonderlijke variatie in
landkaartjes
Tekst en foto's Dick Nagelhout
Landkaartjes? Ja landkaartjes. Dat zijn vlinders die zo
heten omdat de onderkant van hun vleugels met
lijntjes en vlakken wel wat lijkt op een landkaart.

andere tekening dan de zomervorm. In de eerste
vlinderboeken werden ze dan ook als twee soorten
gezien. Het uiterlijk van sommige vlinders wordt niet
zozeer bepaald door de genen als wel door de om
standigheden waaronder rups en pop leven. De
voorjaarsvorm (Araschnia levana) heeft een oranje
bovenkant met zwarte vlekken. De tekening heeft wel
wat weg van die van parelmoervlinders waar hij dan
ook vaak mee wordt verward. De bovenkant van de
zomervorm (Araschnia prorsa) is zwart met een witte
band. Deze zomervorm wordt nogal eens aangezien
voor de zeldzame kleine ijsvogelvlinder. Het land
kaartje heeft echter altijd kleine oranje vlekjes of
strepen. Overigens komt de kleine ijsvogelvlinder in
Eemland niet voor.

Landkaartjes aan de maaltijd

Tot 1930 was het landkaartje zeldzaam in ons land.
Daarna is de grens 150 km naar het noorden opge
schoven. Nu zijn ze algemeen. Ze komen overal voor
in open bossen, langs bosranden, maar ook in tuinen,
soms in grote aantallen per hectare. Er moeten wel
brandnetels zijn want dat is de enige plant waarvan
de rupsen willen eten.
Deze vlinder kende tot 15 à 20 jaar geleden in ons
land twee generaties. De eerste vloog in april en mei,
de tweede van juli tot half augustus. Nu zien we al
jaren een derde generatie die van half augustus tot
eind september vliegt. De uiterlijke verschillen tussen
mannetje en vrouwtje zijn klein.
Bij het landkaartje heeft de voorjaarsvorm een heel

Landkaartje voorjaarsvorm (eerste generatiie)
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Landkaartje zomervorm (2e en 3e generatie) zwart witte vorm

De kleur van het landkaartje wordt bepaald door de
hoeveelheid licht en warmte in het rups- en popsta
dium. Lange dagen in de lente zorgen voor zwarte
vlinders. Warme dagen in de zomer leiden ook tot
zwart met witte vlinders in de derde generatie. Soms –
waarschijnlijk doordat rups en/of pop het wat koud
gehad hebben - kan bij vlinders van de zomervorm
gezien worden dat de witte band wat oranjegeel is.

landkaartje (2e en 3e generatie) met oranje gele band

Worden de dagen korter en kouder dan komt in het
volgende voorjaar de oranje vorm weer uit de pop.
Toen er nog twee generaties waren kon bij een koude
lente/zomer de zomervorm soms al kenmerken heb
ben van de voorjaarsvorm. Deze tussenvorm wordt
Araschnia porima genoemd. Bij de tegenwoordige
drie generaties treedt bij de derde generatie hetzelfde
fenomeen op.
Worden de dagen korter en kouder dan komt in het
volgende voorjaar de oranje vorm weer uit de pop.
Toen er nog twee generaties waren kon bij een koude
lente/zomer de zomervorm soms al kenmerken heb
ben van de voorjaarsvorm. Deze tussenvorm wordt
Araschnia porima genoemd. Bij de tegenwoordige
drie generaties treedt bij de derde generatie hetzelfde
fenomeen op.

Herfstzwammen

Gele Trilzwam door Dick Nagelhout

Gekraagde aardster door Joop van Slooten

Landkaartje Tussenvorm

Op mijn vlinderroute op de grens van Soest en
Amersfoort ter hoogte van de Amersfoortse waterzui
vering vind ik ook deze drie generaties. Op een stuk
van een paar honderd meter zag ik dit jaar zeker 20
exemplaren per generatie. Ik had er al lang naar
uitgekeken maar begin september zag ik tussen de
zomervormen zo’n tussenvorm en lukte het deze op
de foto te zetten. En nu maar hopen dat de winter niet
te vroeg invalt want anders hebben de rupsen een
probleem en zien we in het voorjaar minder vlinders.
Bronnen
Tristan Lafranchis (2009). Dagvlinders van Europa.
KNNV Uitgeverij, Zeist.
Archief Nieuwsberichten Vlinderstichting Wagenin
gen
Hans van Dyck (2011). Bericht van Vlinderwerkgroep
Natuurpunt België op Natuurbericht.nl, 1 augustus
2011.

Honingzwam , foto Adri Visch

Honingzwam , foto Adri Visch
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Natuurwerkgroep Bunschoten
door Wim Smeets
Waarom oprichting Natuurwerkgroep Bunschoten op 15 mei 2001?
• Veel kennis op het gebied van natuur in Bunschoten is aanwezig maar onvindbaar indien nodig.
• Kennis bundelen om met de lokale overheid (gemeente) mee te kunnen denken aan natuurbeleid binnen
de eigen gemeente en visie op de natuur in de toekomst.
• Menskracht is nodig om het gehele dorp in de gaten te houden, daarnaast dient bekend te zijn waar men
met informatie naar toe kan.
• Samenwerking met bestaande natuurorganisaties binnen het dorp, zoals weidevogelbeschermingsvereni
gingen en boerderij De Eemlandhoeve.
• Leden informeren omtrent de natuur in ons dorp en eventuele bijzonderheden.
• Het beschermen van de natuur in Bunschoten en het bevorderen van de natuurbescherming.
• Het overdragen van kennis over de lokale natuur aan de scholen in Bunschoten.
Maandelijkse inventarisering bij de Westdijk
Het waterleidingbedrijf Vitens heeft op hun waterwinterrein aan de Westdijk - op initiatief van de Natuurwerk
groep - een tweetal plasjes aangelegd, die sinds juli 2001 maandelijks worden geïnventariseerd op de eerste
zaterdag van de maand van 9 tot 10 uur. Er komen veel vogels en vogelaars op de plasjes af.
Dit voorbeeld heeft tot gevolg gehad dat Staatsbosbeheer er vlak naast een natuurgebied heeft aangelegd,
oostelijk van de plasjes van Vitens.
Bij het onderhoud van deze plasjes was samenwerking tussen het waterbedrijf, het waterschap en de ge
meente noodzakelijk. De Natuurwerkgroep heeft deze samenwerking voor elkaar gekregen en ten gevolge
hiervan in 2009 de Natuur- en Milieuprijs ontvangen van de provincie Utrecht.
Bomenpaden
De Natuurwerkgroep heeft een drietal Bomenpaden gemaakt voor basisscholen in Bunschoten.
Deze Bomenpaden bestaan uit een boekje en een map met werkbladen. Het boekje bevat een beschrijving
van een natuurwandeling vanuit een basisschool in de directe omgeving van die school, met de nadruk op
de bestaande bomen langs het pad. De werkbladen met opdrachten zijn ter ondersteuning.
De wandelingen worden uitgevoerd door de leerkrachten met hun groep (eventueel met ondersteuning
vanuit de Natuurwerkgroep Bunschoten).
De Natuurwerkgroep Bunschoten heeft in het najaar van 2013 het plan opgevat om de bestaande drie bo
menpaden voor basisscholen uit te breiden tot acht bomenpaden en die dan later weer met elkaar te ver
binden tot een bomensnoer door de hele gemeente.

Vebowand met oeverzwaluwen door Peter van der Wijst
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Vebowand Bunschoten
Op initiatief van een van de leden van de Natuurwerkgroep heeft de gemeente Bunschoten in 2003 een
oeverzwaluwenwand gebouwd. Hieraan broeden jaarlijks honderden paartjes oeverzwaluwen met een
maximum van 459 paartjes oeverzwaluwen.
Deze "Bunschoter Wand" is in het najaar van 2012 definitief omgebouwd tot "Vebowand Bunschoten" en was
op 13 april 2013 helemaal gereed.
In 2013 broedden er 165 paartjes en in 2014 broedden er 262 paartjes oeverzwaluwen.
De wand is gelegen langs de Rengerswetering aan de oostkant van het industrieterrein Haarbrug Noord en
is goed te bekijken vanaf de Nijkerkerweg..
De natuurwerkgroep onderhoudt de Vebowand Bunschoten jaarlijks door de nestgangen na het broedsei
zoen leeg en schoon te maken, ze weer op te vullen met aangestampt zand en de nesten in de winterperi
ode af te dekken om nestelen van ijsvogels aan de wand te voorkomen.
Tijdens het broedseizoen houdt de Natuurwerkgroep de wand vrij van kruiden zodat de oeverzwaluwen er
ongestoord aan kunnen broeden.
Nieuwsbrief
De natuurwerkgroep brengt sinds 2006 elke twee maanden een Nieuwsbrief uit met daarin alle nieuwtjes van
de afgelopen twee maanden en de aanstaande werkzaamheden van de natuurwerkgroep. Deze Nieuwsbrief
wordt aan iedere geïnteresseerde digitaal toegestuurd.
Overige activiteiten
Daarnaast onderneemt de werkgroep nog veel losse activiteiten, zoals het inrichten en bemensen van vo
gelkijkpunten tijdens fietstocht van de Bunschoter Boeren en Beestenboel dag, activiteiten tijdens de Vogel
week, gidsen op de fietsboot De Eemlijn, polder- en vogellessen aan basisscholen, inventariseren van broe
dende uilen, plaatsen van nestkasten voor uilen binnen de gemeente, adviseren en aanbrengen van
kunstnesten voor boerenzwaluwen onder bruggetjes, onderhouden van een educatieve vlinder- en vogel
vriendelijke buurttuin aan de Vivaldiweg – Bachlaan, etc.
Coördinator is Wim Smeets (email: bunschoten@ivn-eemland.nl en telefoon: (033)2983147)
De werkgroep is nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers!!

Vogelkijkers aan het werk bij de maandelijkse vogelinventarisatie
foto Wim Smeets
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Een natte fotosafari in de Lange
Duinen in Soest
Door Dick Nagelhout
Zoals u weet heeft het IVN Eemland sinds enkele jaren
een fotogroep. Iedere vierde zondag van de maand
lopen we een aantal kilometers in een natuurgebied
in onze regio en fotograferen we alles wat los en vast
zit.
Op 24 augustus jl. trokken we weer eens naar de
Lange Duinen, in elk jaargetijde een leuk gebied om
te bezoeken*. Samen met de Korte Duinen vormen
ze de grootste zandverstuiving in Utrecht. Vanaf de
parkeerplaats aan de Beaufortlaan trokken we eerst
het 1000-bomenbos in. Achter de nu prachtig bloei
ende hei ligt wat verscholen een vennetje dat af en
toe droog staat. Dat is ideaal voor sommige soorten
libellen. In Nederland kennen we vijf soorten pantser
juffers; alle vijf zijn hier gezien! We waren nog wat vroeg
op de dag maar er vloog al wel wat rond. We besloten
hier later nog even terug te komen.
Tengere pantserjuffer - Foto: Adri Visch
Op naar de zandverstuivingen. Volgens de weersver
wachting zou er een afwisseling zijn van buien en zon.
Ideale omstandigheden om te fotograferen. Toen we
er aan kwamen zagen we links een geweldige bui
aankomen. Iedereen was onder de indruk en stond
stil z’n plaatjes te schieten.

Na een half uurtje trokken we op naar de ransuilen.
Tot ver in de omtrek zijn de Lange Duinen bekend
vanwege een klein gebiedje waar jaarlijks gedurende
een groot aantal maanden zo’n 15 ransuilen ‘hoog
hartig’ naar de natuurliefhebbers beneden kijken.
Ook hier werden nog wat foto’s gemaakt maar ze
waren niet geschikt voor dit kwaliteitsblad. Nu werd
het langduriger nat. Een enkeling ging nog wat uilen
ballen uitpluizen, maar uiteindelijk hielden we het voor
gezien. De pantserjuffers in het vennetje komen vol
gend jaar wel weer aan bod.
Meer foto’s zien? Kijk op onze site: http://fwg-eem
land.pgserve.nl/cpg/
*IVN-Eemland heeft een natuurpad uitgezet. Een
gidsje daarover is bij de VVV te koop.

Plassen in de Lange Duinen door Dick Nagelhout

Coordinator Ijsvogelwerkgroep
gezocht
door Peter van der Wijst

Dreigende wolken boven de Lange Duinen, foto Dick Nagelhout

Ja, prachtige foto’s ‘op zak’ maar daarna werden we
wel behoorlijk nat. Gelukkig knapte het weer snel weer
op en trokken we verder naar het midden van de
Lange Duinen. Als het een tijd behoorlijk geregend
heeft ontstaan daar, ook in de zomer, vrij grote plas
sen. Het gebied is om die reden bij hondenbezitters
goed bekend.

10

De IJsvogels worden voornamelijk gezien bij de
waterzuiveringen van Soest en Amersfoort en om
geving daar omheen. Daar zijn eerder ook wandjes
gemaakt waarin de IJsvogel zou kunnen broeden.
De coördinator controleert de status van de wan
den en laat herstel- en onderhoudswerk uitvoeren.
Daarbij kunnen overige werkgroepleden helpen
maar mogelijk ook de gemeente of landschapsbe
heer. Als er een broedgeval wordt geconstateerd
dan kan de coördinator samen met de overige
leden in de gaten houden hoe het verloopt. Ook
contact met Jelle Harder als ijsvogelexpert is be
langrijk.

Column George Knottnerus
ZWERFKAT
Sommige dingen in het leven wil je per se ontlopen
omdat je exact weet wat de afloop is maar toch lukt
het je niet. Waarschijnlijk een zwak karakter, of iets in
de genen wat sterker is dan jezelf.
In Soest hadden Marijke en ik de vaste afspraak: we
nemen geen huisdieren. Reden: je gaat je hechten
aan zo’n dier, het leeft korter dan de mens, en als het
onder een auto komt, of ineens op een dag verdwijnt
is je kind ontroostbaar. Het leven loopt niet volgens
plan maar gaat zijn onvermijdelijke gang. Ons jonge
gezin liep tegen klagelijk gemiauw aan bij het Pluis
jesmeer tijdens een herfstwandeling. Ik nog zeggen:
‘da’s een jonge ransuil’. Maar toen een pluizig bolle
tje op vier pootjes uit de struiken rolde kon ik de
waarheid niet meer ontkennen. Zo kwamen we aan
ons eerste huisdier: een zwerfkitten. Want hoe we ook
briefjes opplakten in supermarkten, oproepen plaat
sten bij gevonden voorwerpen, dierenasiels en Ami
vedi, het poesje werd niet opgeëist door de rechtma
tige eigenaar. Als je 1 keer overstag bent gegaan dan
ga je vaker voor de bijl. En zo groeide onze huisvee
stapel gestaag uit naar 5 dieren, pups en kittens niet
meegerekend. Wat me al die tijd dat we een huisvee
stapel onderhielden verbaasde, was dit. Ik stond op
vertrouwelijke voet met onze tuinvogels en dat bleef
zo, ondanks 1 wild hondje, 2 actieve poezen en 2
speelse konijnen in onze tuin. De merels waren niet
verstoord, de mezen bleven broeden in de nestkast
jes, de duiven koerden er als vanouds lustig op los.
Oké, ze fladderden wat onrustig om de koppen van
onze katten als deze last kregen van hun jachtinstinct.
Ze stoven op als onze hond in een woeste bui was.
Maar al die tijd kon ik ze aanhalen en genieten van
hun verenpracht, koolzwarte glansoogjes en zang. Ze
huppelden zelfs wel eens brutaal naar binnen terwijl
de poes lag te slapen op de poef. Ik gaf de vogels
namen en leerde ze kennen als vriend(in). Er was
geen enkel negatief verband tussen vogelrijkdom en
aantal katten/honden.
Sinds de dood van ons hondje in Ede, nu bijna zes
jaar geleden, zijn we huisdierloos. Eindelijk kunnen we
weer naar museum of kathedraal zonder dat een van
ons hoeft te zeggen: ‘de hond is nu drie uur alleen,

we moeten echt terug.’ We logeren blafloos in een
hotelletje en kunnen nog een dagje blijven omdat de
kattenbak thuis geen verschoning behoeft. Maar er
is iets vreemds aan de hand. Na de dood van ons
hondje mislukten alle broedsels van onze tuinme
rels. Slechts 1 keer vloog 1 mezennest succesvol uit.
In 6 jaren! Alsof het biologisch evenwicht is verstoord.
Misschien niet zo gek als je erover nadenkt. Eigen
katten en honden bewaken eigen tuin. Er komt geen
zwerfkat of rat in. En eksters of gaaien die te veel
rommelen in de struiken zijn voor de poes. Onze
tuinmerel Romeo was een expert in dat biologisch
evenwicht. Hij tjoekte extra hard als er een vreemde
kat door de tuin sloop op jacht naar zijn jong. Dan
stormde ons hondje naar buiten omdat deze de
alarmroep van Romeo kende en dacht: ha, een
buitenlandse poes, die ga ik effe opjagen. Dat ge
beurde dan en dat was precies wat Romeo wilde.
Jong gered.
Gelukkig heb ik een zwak karakter dan wel iets aparts
in mijn genen. Want sinds kort is er weer een zwerfkat
op ons tuinpad gekomen. Ze lijkt op een ocelot en
daarom noemen we haar Ossie. We hebben ons laten
inpalmen. Dus zetten we een mandje en wat katten
voer in de schuur. Ossie is steeds vaker in onze tuin te
vinden, haar vacht fatsoenerend op de tuinbank.
Maar we willen wel naar musea kunnen blijven gaan
en vogelvrij een dagje langer weg blijven op vakantie.
Daarom spreken we af: Ossie blijft onze huiszwerfkat.
Wel onderdak in de schuur, maar geen kattenbak in
huis. Gisteravond werden we opgeschrikt door een
ijselijk kattengejank. Het was Ossie die een onnozele
buurkat uit onze… pardon, haar tuin joeg. Nog even
en dan verjaagt ze alle andere roofdieren: katten,
gaaien, eksters en wezels. En dan hippen er komend
voorjaar vast weer jonge merels in de tuin.

Kat Ossie
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