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Extreem voorjaar
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Na de koude winter en de vrij zachte maart
volgde een bizar warme april. Het was bijna vier
graden warmer dan normaal. Alleen april 2007
was nog warmer. Op Natuurbericht.nl werden
de voorlopig zichtbare gevolgen in de natuur in
kaart gebracht. De zonnige, droge en extreem
warme april heeft gunstig uitgepakt voor het
oranjetipje. Er werden er opvallend veel gezien,
ook op plaatsen waar ze al 10 jaar niet meer

foto’s Renske Schulting

Tja, om nu te zeggen dat dit de Laan der Lanen
is; nee natuurlijk. Kan ook niet, want nog niet
zolang geleden geplant en op de arme Veluwse
zandgrond (ja, dat geven we gelijk al weg!)
groeit alles natuurlijk niet zo vlot. Maar ze komen er wel, deze beuken. Maar waarom weten
wij dat zo zeker? In ieder geval: elke boom in
deze laan is individueel genummerd met een
koperen plaatje op de boompaal. Keurig gedaan op zich, maar hoe dat later verder moet
is nog onduidelijk. En waarom eigenlijk? Dat
mag u raden.
Wat denkt u:
a.Het gaat hier om bomen waarbij as van overledenen kan worden uitgestrooid. De nummering helpt de nabestaanden om de plek met de
as van hun dierbaren terug te vinden.
b.Het is een bemestingsproef (Nee! Niet weer

een Onderzoek! Ja, helaas; sorry daarvoor)
waarbij onder gecontroleerde omstandigheden bemesting en lengtegroei dubbelblind
wordt opgemeten, en ja, daar heb je wel een
flinke laan voor nodig.
c.In het kader van de zorgplicht kunnen deze
beuken in de toekomst een risico vormen. Het
is tenslotte een openbare weg. De beheerder
heeft nu al aangegeven welke bomen moeten
worden beoordeeld [VTA] om ieder risico en
elke claim uit te sluiten en voert een intensief
beheer om de vitaliteit van de bomen te waarborgen.
d.Deze bomen zijn geadopteerd door de
‘Vrienden van het Veluwsch Bosch’ die zich
inspant voor het behoud van Cultuurhistorie
in bosgebieden. Deze vrienden hebben zo
hun eigen boom toegewezen gekregen, die ze
mogen vertroetelen, en dat doen ze dus ook.

gezien waren. Het voorjaar is ook voordelig voor
de eikenprocessierups. De koude winter heeft
hij helaas prima doorstaan, vrijwel alle eitjes zijn
uitgekomen.
De droogte resulteerde in enkele heidebranden
waar de hazelwormen het slachtoffer van werden. Ook de paddentrek had last van de droogte. De paddenwerkgroepen hebben gemiddeld
de helft minder padden overgezet dan vorig jaar.
Veel padden zijn dit jaar niet tot voortplanting
gekomen.
De extreme weersomstandigheden resulteerde
in goed en ‘slecht’ nieuws uit de Zeeuwse delta.
Het klepelklokje (een kwalletje) beleeft een
topjaar en er werd ook en een ongekend groot
aantal zeepokken aangetroffen. De koude winter was echter een drama voor de zwartooglipvissen, gladde sponspootkrabben en een groot
aantal andere recente nieuwkomers in de kustwateren. Ze zijn veelal volledig verdwenen.
Texel werd in 2006 voor het eerst gekoloniseerd
door de huisspitsmuis. Het aantal muizen stijgt
daar explosief. Kerkuilen zijn daar niet rouwig om en profiteren direct van deze rijkdom.
Daarentegen worden er dit voorjaar weinig muizen in de bossen op de Veluwe gevangen. Dat
komt door de lage productie aan eikels en beukennootjes afgelopen herfst. De boommarters
zullen bij gebrek aan muizen dit jaar wat vaker
op een houtje moeten bijten. Hopelijk kunnen ze het uitzingen tot in 2010 want met zo’n
extreem voorjaar worden deze herfst weer veel
beukennootjes verwacht. Maar eerst maar eens
zien wat de zomer allemaal gaat brengen.

Ido Borkent en Renske Schulting;
Met dank aan Ton Kock, Yarden Nationaal
Verstrooiterrein Delhuyzen, en ons vaste testpanel.
Oplossing:
Het goede antwoord is a. Deze laanbomen staan
op het Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen aan
de Apeldoornseweg te Arnhem. Het zijn adoptiebomen waarbij de verstrooiing van as kan plaatsvinden. Om te voorkomen dat wilde zwijnen de
bodem gaan omwoelen, wordt de as in een gat
bij de boom gestrooid en afgedekt met grond.
Om later de locatie terug te vinden voor een
bezoek en of om andere as erbij te verstrooien,
zijn de bomen genummerd. Als de bomen groter
worden en de steunpalen weggehaald worden
komt er een klein paaltje bij te staan met het
nummer er op. Voor meer info: www.yarden.nl
(zoek op “verstrooiterrein”)
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