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NATUUR

IJSMUUR
De Veluwe is in de laatste twee ijstijden ontstaan. Toen was
alles bedekt met een ijsmuur van tientallen meters hoog. Deze
stuwde het landschap op en zorgde voor de glooiingen.

Schrijver Wim Huijser over bedwelmende schoonheid

Verknocht aan de Veluwe
Al zijn leven lang is Wim Huijser verknocht aan de Veluwe,
het vakantieparadijs van zijn jeugd. „Die geur van rottende
bladeren en hars...” Een verhaal van eeuwig verlangen.
door Marie-Thérèse Roosendaal

T

wee weken geleden
stonden Wim Huijser en zijn echtgenote plots oog in
oog met twee edelherten. „Op een heuveltje,
er zat nog geen honderd meter tussen ons. Ze keken ons
recht aan, wel een minuut
lang.” Even roerloos als die
wilde dieren stonden die
twee mensen met ingehouden adem daar. Natuurlijk
heeft hij geen foto gemaakt.
„Als je je hand naar je binnenzak laat glijden om de
smartphone te pakken, zijn
ze al weg en is het moment
bedorven.”
Voor zijn boek Veluwse
verkenningen, op zoek naar
de ziel van het landschap,
met beeld van natuurfoto-

IMPORTZWIJNEN
Is de wolf op eigen
kracht teruggekeerd, het
hier uitgestorven wild
zwijn werd heringevoerd
door prins Hendrik, de
vader van prinses Juliana. Voor de jacht haalde
hij in 1907 wilde zwijnen
uit Tsjechië naar kroondomein Het Loo. Veel
zwijnen ontsnapten naar
de Veluwe. Met een aantal van nu 7500 veroorzaken ze soms overlast.

LOS ZAND
Wim Huijser: „Iedereen heeft zijn eigen Veluwe; het
natuurgebied wordt omzoomd door plaatsen die ver uit
elkaar liggen. Een Arnhemmer ervaart het anders dan
iemand uit Apeldoorn of Wageningen. Daarom lijkt de
Veluwe een beetje los zand en is er niet één beschermer voor het gebied dat onder meer door de droogte
wordt bedreigd.”

graaf Martijn Nugteren,
voerde de 60-jarige schrijver/publicist
wandelgesprekken met twintig medeliefhebbers, terreinbeheerders en deskundigen.
„Filosoferend over de ziel
van het landschap, de robuustheid van de natuur.
De Veluwe is kletsnat én
kurkdroog. Natuur, cultuur
en geschiedenis komen samen. Hier is alles. Bos, heide, zand, beekjes, vennetjes,
heuveltjes, een eik, een
den.”
Enthousiast stapt hij uit
de auto op de parkeerplaats
van Radio Kootwijk. „Heb je
het gezien langs de A1?” Niet
te missen, dat betoverende
feest van okergeel, donkergroen, mauve, vuurrood en
roestbruin. „Ik hou van de
herfst en was bang dat we
dit jaar die kleurenpracht
niet gingen meemaken. Van
de zomer was het zo droog,
in augustus knisperde het al
van de dorre bladeren. En dan toch
nog deze toegift.”

De liefde voor de Veluwe
ontsproot in zijn jongensjaren. „Wij woonden onder de
rook van Rotterdam en
brachten alle vakanties in
houten huisjes in Epe of
Voorthuizen door. Ik kwam
ook geregeld bij mijn oom
en tante die in Lunteren
woonden. Als jochie van vijf
rende ik meteen naar buiten naar de eendenvijver of
zocht ik dennenappels en
eikels. Die bosgeur van rottende bladeren, hars en
dennen bedwelmt me nog
steeds.”
„Mijn vader wakkerde
mijn belangstelling aan.
’Misschien zien we wel een
wild zwijn’, zei hij en dan
stonden we om vijf uur
’s ochtends al buiten. Nog
steeds verlang ik ernaar een
wild dier tegen te komen.
Een hert, een wolf, een vos.
Niet op een observatiepunt,
maar eentje die helemaal
per ongeluk je pad kruist.
De wetenschap dat het
kán gebeuren, dat eeuwige verlangen, is eigenlijk het mooist.”

MOOI
NL

Vakanties deden schrijver Wim Huijser al jong van de mooie Veluwe houden.

Tussen de uitgebloeide
heide licht een struik helgeel op, een berk laat zijn
bladeren ruisen in de oktoberwind. Wim Huijser is
niet iemand die alle bloemetjes, vlinders of vogels van
naam kent. Hij is meer van
de cultuurhistorische landschapsblik. „De Veluwe is
het grootste aaneengesloten
natuurgebied van West-Eu-

ropa”, doceert hij. „Duizend
vierkante kilometer, omsloten door Rijn, IJssel en de
Veluwerandmeren. Als je
rondwandelt van Wageningen tot Hattem en terug, ben
je twee weken onderweg.”
„Ik heb de natuur leren
lezen door stil te staan. Me
dingen af te vragen en te benoemen. Wat doet die greppel daar, is dat een droogge-
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vallen beek? Maar dan volg
ik de lijn en zie ik dat het
een ’wildgraaf’ is, aangelegd
door boeren om het wild
van hun akkers weg te houden.”
Vanaf militair oefenterrein De Harskamp knalt, ratelt en buldert het geschut.
„Gek genoeg hoort dat geluid voor mij ook bij de stilte
van de Veluwe.”

BEDRIEGLIJK
MOOI
Normaal zijn pissebedden
grijs met hooguit wat gele
en witte vlekjes. Toont
deze foto dus een bijzondere paarsblauwe soortgenoot? Nee, dit mooie
beestje was grijs, maar is
nu in de laatste fase van de
ziekte die wordt veroorzaakt door het iridovirus.
Dit virus voelt zich net als
de pissebedden het beste
thuis in een omgeving met
wisselende vochtigheid.
Raakt dit ongewervelde
dier besmet, dan wordt de
concentratie van het aantal virussen zo groot dat
ze de pissebed fel paars
kleuren. Het iridovirus
komt voor bij allerlei soorten pissebedden, maar is
ook bekend bij vissen,
voornamelijk bij de dwerggoerami. Die wordt daardoor niet paars, maar
verliest zijn kleur juist.
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