Wandelend het nieuwe
jaar in

Op maandag 1 januari 2018 verzamelen zich 36 personen op de Hullenberg voor een wandeling.
Het is inmiddels al ongeveer de 25e keer dat Hans Westendorp met deze excursie het activiteitenprogramma opent en nog steeds is het een groot succes. Hij wordt begeleid door Jeltje Zeelenberg.
Na het welkom gaan we op pad.

Op de hei vertelt Jeltje over de geschiedenis van het gebied met het uiteindelijke ontstaan van een
heide. Er staan een aantal jeneverbessen. Een belangstellende vult aan: “Bij mist komen de struiken
jeneverbes eruit te zien als mensfiguren en kregen zo de naam Witte wieven”. Even later zien we de
knalrode bessen van de rode bosbes, ook wel vossenbes genoemd. De besjes zijn goed rijp. De
leerachtige donkergroene bladeren blijven ook in de winter aan de plant.

Op het heideveldje staat een sierlijke berk.

Vogelaar Hans blijft staan bij een nestkast. In het bos zijn veel nestkasten opgehangen door het
NIOO te Wageningen.
Tijdens het broedseizoen worden de kasten dagelijks gecontroleerd. Door middel van diverse
onderzoeken wordt gekeken naar o.a. het tijdstip waarop de vogels (vooral koolmezen) beginnen
met broeden in relatie met de beschikbaarheid van rupsen en de dikte van de eischaal in relatie met
de beschikbaarheid van voedsel. Helaas komen we later 2 kasten tegen die duidelijk opgeblazen zijn
met vuurwerk. Zowel aan het NIOO als aan Buurtbeheer Ede en SBB is dit gemeld.

Bij een met wintergraan ingezaaide akker laat Jeltje een foto zien van de boerderij die hier gestaan
heeft. Het graan wordt gedorst op de vlegeldag tijdens de Heideweken.

Verschillende voorkomende naaldbomen worden besproken bij een boomstam met een spoor van
hars.

In het bos is het op veel plekken erg nat.

We zijn op het eindpunt aangekomen, de theekoepel.
Sjoerd de Rave staat klaar met heerlijk warme chocolade en Hans blijkt weer voor een flinke pan
oliebollen gezorgd te hebben. Wat een verrassing!
Hartelijk bedankt!
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