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Op weg naar meer bekendheid

Boeren zijn enorm slim

Op pad

 ZOMER 2013  |  NUMMER 10

Door Hans Jacobs

Welkom in de wereld van Henk

Na één meter wandelen zit je al tot je haren in de wereld van Henk Eikholt. 
Gewoon buiten, een paar meter verwijderd van zijn woning in het Groes-
beekse kerkdorp De Horst. Niks bijzonders, de doodnormale wereld van 
alle dag. Maar dan leer je aan de hand van Henk Eikholt kijken, voelen en 
proeven en het wonder van de natuur openbaart zich. 

“Zie je dit?” Domme vraag, denk je: 
gewoon een paardenbloem. Henk 
plukt de bloem, knijpt op de stengel 
en een wit goedje vloeit op zijn hand. 
“Enig idee?” Nee dus. “Het is latex. Ja, 
daar kun je condooms mee maken. 
In Rusland hebben ze hele velden 
vol om er uiteindelijk banden van te 
maken.” Verbazing groeit tussen de 
bloesem van de struiken. “Zie je daar 
bij die boerderij in de wei die eiken-
boom? Waarom staat die boom daar, 
want eigenlijk moet een boer niets 
van een boom in een wei hebben. De 
koeien gaan daar onder liggen, ze 
poepen en piesen en zo krijg je vuile 
koeien. En toch staat die boom daar. 
Enig idee?” Nee dus. Het antwoord is 
simpel. Henk: “In de eik zit looizuur 
en looizuur trekt bliksem aan. Bo-
vendien hee�  de eik lange pinwortels. 
Het is de natuurlijke bliksema� eider 

van de boerderij. In Duitsland zeggen 
ze als er onweer komt en je loopt in 
het bos: vermeide die Eiche und suche 
die Buche. Ga niet onder een eik 
staan, maar zoek een beuk op.”
Henk Eikholt. Het orakel van De 
Horst, de natuurman die geen 
moment saai is, maar entertaint. 
Geen droge plantjesgek, maar een 
aanstekelijke natuurgids, die ken-
nis over de natuur strooit en zelfs 
een natuurhater verliefd kan maken 
op al dat moois. De natuur: het is er 
altijd al. Maar door Henk leer je het 
zien, proeven en ruiken. Tijdens de 
jaarvergadering van De Ploegdriever 
is Henk de hoofdgast en neemt hij 
de leden mee de natuur in. Uit eigen 
ervaring kan ik zeggen: een feest.

Lees verder bladzijde 3>
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Jaarvergadering 
De Ploegdriever

Maandag 3 juni 2013
LOCATIE: CAMPING ‘BIJ ONS’

CRANENBURGSESTRAAT 178

6562 LV GROESBEEK

PROGRAMMA 

19.00
Inloop met koffi e 

19.30
Jaarvergadering

Agenda:

-Opening door de voorzitter,

-Verslag jaarvergadering 2012

-Jaarverslag

-Financieel verslag

-Kascommissie

-Begroting 2013

-Bestuursverkiezing

-Verslag werkzaamheden

-Rondvraag

-Sluiting

20.30
Pauze met koffi e

20.45
Wandeling o.l.v. Henk Eikholt in het 
Bekken van Groesbeek langs enkele 
projecten van de Ploegdriever

22.00
Afsluiting en borrel

Voorwoord van de voorzitter

Het is goede gewoonte om in de aan-
loop naar de jaarvergadering alvast 
terug te blikken op het afgelopen jaar 
en om vooruit te zien naar de toe-
komst.

Bedrijfsmatig hee�  De Ploegdriever 
een succesvol jaar achter de rug: de 
omzet is substantieel gestegen en 
er zijn meer projecten afgerond en 
meer manuren ingezet dan ooit. We 
zijn blij te kunnen melden dat we het 
boekjaar 2012 met een positief resul-
taat hebben kunnen afsluiten. 
De winst is weliswaar bescheiden, 
maar vormt een sterke verbetering 
t.o.v. het � nancieel resultaat van het 
jaar daarvoor. De acquisitie en het 
uitwerking van projecten in het kader  
de ‘groenblauwe diensten’ verliep 
voorspoedig. We hebben ook een 
begin gemaakt met een traject om 
de kwaliteit en continuïteit van onze 
bedrijfsvoering te versterken. En 
hoewel we uiteraard onze dienstver-
lening nog verder kunnen verbeteren, 
is de orderportefeuille voor het jaar 
opnieuw goed gevuld.

Over het realiseren van onze ideële 
doelstellingen is het bestuur echter 
nog niet tevreden. Terwijl het draag-
vlak bij agrariërs om hun economi-
sche belangen te combineren met 
ecologisch verantwoord landschaps-
beheer steeds breder wordt, is de 
bekendheid bij ‘gewone’ burgers met 
onze doelstellingen nog minimaal. 
En die bekendheid zullen we in de 
toekomst hard nodig hebben, nu 

de overheid zich op velerlei fronten 
terug lijkt te trekken.
Het bestuur is dan ook een discussie 
begonnen hoe we onze vereniging en 
onze doelstellingen meer draagvlak 
kunnen geven bij de bewoners van 
ons gebied. De eerste maatregelen 
die uit deze discussie voorvloeiden 
worden inmiddels zichtbaar. Zo heb-
ben we onze website aantrekkelijker 
gemaakt. En is de opmaak ervan 
gebruikersvriendelijker met actuele 
informatie over projecten die al zijn 
afgerond én over plannen die nog in 
uitvoering zijn. 
Daarnaast zijn we van plan om leuke 
en interessante wandelingen in ons 
werkgebied te organiseren, waardoor 
we kunnen laten zien hoe succesvol 
onze projecten zijn. We hebben ge-
merkt dat er een grote belangstelling 
is voor zulke wandelingen. Dat de 
jaarvergadering niet wordt afgesloten 
met een lezing, maar met een bezie-
lende wandeling o.l.v. Henk Eikholt 
is een voorbeeld van onze nieuwe 
aanpak. 

Reden genoeg om naar onze jaarver-
gadering te komen en mee te praten 
over al deze onderwerpen. Iedereen is 
welkom en we hopen dat velen van u 
de weg naar Camping ‘Bij Ons’ zullen 
vinden.

Vergeet niet uw wandelschoenen en 
verrekijker mee te nemen naar de 
vergadering! 

Toon de Jong

JUNI
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De jaarvergadering van onze vereniging vindt binnenkort, op 3 juni plaats. 
Deze keer op een iets andere locatie dan u gewend bent. Niet in een zaaltje 
achter een café, maar op Camping ‘Bij  Ons’ in Groesbeek.
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Vervolg van eerste bladzijde

Henk Eikholt hee�  groen in zijn dna 
zitten. Net als de rest van zijn familie 
in Groesbeek die allemaal wel wat 
met de natuur hebben. Wat wil je 
ook met zo’n achternaam: Eikholt, 
dan moet je uit het goede hout zijn 
gesneden. In het dagelijkse leven is 
Henk adviseur groen bij een club van 
zorginstellingen. Werken aan een na-
tuurvriendelijk groenbeheer. “Natuur 
maakt mensen gezond, prikkelt ze 
om naar buiten te gaan. Ook buiten 
zijn werk kleurt alles bij Henk groen. 
Hij hee�  elke dinsdag een radiopro-
gramma bij Omroep Groesbeek, hij 
schrij�  over de natuur, is natuurgids, 
wordt overal waar maar iets van die-
ren of planten te doen is bij gehaald 
en hij houdt natuurwandelingen in 
het prachtige agrarische cultuurland-
schap dat Groesbeek rijk is.

Slim
Als Groesbeekse jongen ontdekte hij 
al vroeg de enorme kennis van de 
boeren vroeger. Boeren die van, voor 
en tussen de natuur wonen, leven en 
werken. Van voedsel tot gereedschap. 

“Boeren zijn altijd met de natuur 
bezig. Ze horen als de vogels komen 
en ze weer weggaan. Ze zetten er de 
klok op gelijk.” Alleen de namen al 
bewijst de enorme vervlochtenheid 
van de boeren met de natuur: “Alles 
is te herleiden: biggenkruid, hooiwa-
gen, boerenzwaluw, paardenbloem, 
noem maar op. Waarom denk je dat 
de pinksterbloem met Pasen bloeit en 
niet met Pinksteren? Omdat het niet 
pinksterbloem is, maar pinkenbloem, 
de bloem die bloeit als de pinken naar 
buiten gaan. Als de nachtegaal komt 
op 25 maart, Maria Boodschap, bloeit 
het � uitenkruid en wanneer gaat de 
nachtegaal weer weg: op 8 september, 
Maria geboorte.”
Henk zit namens de Ploegdriever om 
de tafel met boeren als het gaat om de 
groen blauwe dooradering en andere 
beheersplannen. “Lokale mensen zijn 
dan belangrijk. Dan heb je draagvlak. 
Dan neem ik ze allemaal mee op de 
wandeling: wakker maken, prikke-
len.” Het is nodig, want de enorme 
hoeveelheid kennis is door schaal-
vergroting verdwenen. Maar Henk 
hee�  ze in zijn boekje staan. Zoals de 
sleedoorn. “Als die bloeit, was dat het 

signaal om zomergerst te zaaien. De 
sleedoorn werd gebruikt om tanden 
voor de hooivork te maken en de 
stekels, worstenpinnenholt genoemd, 
om de worst dicht te maken. 
De schors was de basis voor verf, om 
de wol rood te maken. Iedereen kent 
de IJsheiligen, maar het eerste deel 
van juni is vast de tijd om de schapen 
te scheren. Al eeuwen weten boeren 
dat het in die periode vaak bewolkt 
is. Zo kun je de schapen scheren en 
lopen de naakte schapen geen zon-
nebrand op.” 

Leren
Uren kan Henk vertellen. “Ik heb de 
gave om van twee woorden een mooi 
verhaal te maken.” En hij gaat weer 
verder vol humor, boeiend. Je hangt 
aan zijn lippen als hij een brandne-
tel ziet en het hee�  over neteldoek, 
gemaakt van platgeslagen brandnetels 
als zeef voor de melk. “Boeren zijn 
zo slim. Het elzenblad is kleverig. Als 
de kippen luizen hadden, gooiden ze 
wat elzenblad in de kooi. De luizen 
bleven eraan plakken. Slim toch. We 
kunnen nog zoveel van de natuur 
leren. Speenkruid bijvoorbeeld, als je 
de wortel bewerkt en je ermee wast, 
is het natuurlijke botox. Ik kan je ver-
tellen over…, maar dat doe ik niet.” 
Uren gaat Henk door en het vermoeit 
alleen je voeten. Wandelen met Henk 
Eikholt is een feest in de natuur. 

Kijken hoe fantastisch 
de natuur in elkaar zit

Ooit was het letterlijk en fi guurlijk een puinhoop: de stortplaats de Dukenburg in De Bruuk; berg met alles wat 
‘we’ niet meer nodig hadden: van koelkast tot knakworsten ver over de datum.  Nu ligt er de Bruukse Bérreg, een 
fraaie heuvel met een fantastisch uitzicht. De Ploegdriever werd gevraagd om er een paradijs voor wandelaars met 
uitzicht van te maken. En dat is gelukt. Een paar bomen die het uitzicht belemmerden moesten weg. De kunste-
naar Roel van Wijlick pakte zijn zaag en transformeerde de boomstammen tot bijzondere ‘kerkbanken’. 

Kerkbanken
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 Wat kan de Ploegdriever voor u betekenen en wie kunt u daarvoor bellen?

Aanleg en onderhoud van landschapselementen  Arno van der Kruis, tel: 06-12619049, email: info@ploegdriever.nl
Subsidies voor landschap, natuur en ganzenfoerageergebieden    Geert Kroes, tel: 06-51984621 (Ooijpolder en Duffelt), 

Hans Lamers, tel: 06-41840798 (Groesbeek)
Lidmaatschap en andere verenigingszaken  Gerard van Leeuwen, tel: 024-3238264 (secretaris)
Informatie over natuurterreinen in eigendom en beheer (SLOG)  Nel van den Bergh, tel: 024-3605774 email: info@ooijpolder-groesbeek.nl

www.ploegdriever.nl – www.ooijpolder-groesbeek.nl

vormgeving en opmaak: Studio Nuijten Kekerdom | druk en afwerking: Rikken Print Gendt
zomer 2013 © De Ploegdriever en Stichting Landschap Ooijpolder Groesbeek

“Wandelen? Dat moeten mensen maar 
in het bos gaan doen!” Dit was een jaar 
of tien geleden een van de reacties uit 
een gemeenteraad, toen ik er een plan 
presenteerde om meer wandelmogelijk-
heden in het buitengebied te realiseren. 

Gelukkig werd er door de meerderheid 
anders over gedacht. Overal in ons land 
zijn inmiddels initiatieven opgebloeid 
tot het behoud en herstel van oude 
paden en ommetjes, of tot de ontwikke-
ling van nieuwe paden en wandelroutes 
in het agrarisch cultuurlandschap. Ook in 
ons werkgebied. Zo hebben wij in 2005 
in samenspraak met de gemeente en 
grondeigenaren naambordjes kunnen 
plaatsen langs de onverharde paden in 
Groesbeek. De houten bordjes dragen 
klinkende namen als Bonnestaekebuske, 

Bovve hel en Sigeunerpaedje. Door deze 
lokale namen vast te leggen blijft de 
geschiedenis van het gebied leven. Ver-
der leert de ervaring dat paden alleen 
in stand blijven, als ze worden gebruikt. 
Daarom hebben we destijds niet alleen 
naamborden laten maken, maar ook een 
wandelpadenkaart uitgegeven waarop 
de toegankelijke paden met hun lokale 
naam staan vermeld. Die kaart is nu 
aan herziening toe, en wel om een heel 
goede reden: er komen nieuwe paden 
bij. Niet alleen op onze eigen natuurper-
celen, onder andere in het Schildbroek, 
hebben we in de afgelopen jaren nieu-
we wandelverbindingen kunnen maken. 
Ook gaan diverse particuliere grondei-
genaren binnenkort nieuwe, recreatieve 
routes aanleggen in het kader van de 
groenblauwe diensten. In de Ooijpolder 
geldt hetzelfde verhaal, ook daar kun je 
steeds beter uit de voeten op onverhar-
de paden. Alle reden dus om eens een 
ommetje te maken en de nieuwe paden 
en routes te gaan verkennen. Te voet 
beleef je het landschap nu eenmaal het 
meest intensief. En dat ons landschap 
steeds mooier wordt, is een conclusie die 
geen wandelaar kan ontgaan. 

Door Nel van den Bergh

Op pad

Bovve Hel (foto  Ferdinand ter Schure)

Zandboan (foto  Ferdinand ter Schure)
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