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Een	  prachtige	  dag	  om	  de	  eerste	  wandeling	  
vanuit	  Vlijmen	  naar	  ‘s-‐Hertogenbosch	  (en	  
terug)	  uit	  te	  proberen.	  Ik	  zet	  de	  auto	  op	  
het	  Plein	  in	  het	  centrum	  van	  Vlijmen	  en	  
loop	  via	  de	  Meliestraat	  richting	  
Engelermeer.	  De	  Juliana-‐/Meliestraat	  is	  
een	  straat	  van	  luxe	  huizen;	  van	  protserig	  
nieuw	  tot	  authentiek	  oud,	  maar	  het	  heeft	  
allemaal	  wat	  mogen	  kosten.	  
	  

	  
Zodra	  ik	  de	  Gemeint	  oploop	  strekt	  er	  zich	  
een	  zekere	  weidsheid	  	  voor	  me	  uit.	  De	  
weilanden	  richting	  A59	  worden	  
omgeploegd.	  

	  
	  
Maar	  ook	  aan	  de	  kant	  van	  het	  
Engelermeer	  wordt	  gewerkt.	  Ik	  passeer	  
een	  groep	  pubermeisjes	  die	  gevieren	  de	  
takken	  en	  tenen	  van	  een	  wilg	  -‐die	  al	  op	  de	  
grond	  liggen-‐	  te	  lijf	  gaan.	  Ik	  hoor	  het	  
commentaar	  op	  elkaar	  en	  zie	  wat	  
onhandig	  gezaag	  in	  de	  takken.	  Ze	  spreken	  

elkaar	  bemoedigend	  toe.

Ik	  verwonder	  me	  over	  het	  feit	  dat	  zij	  hier	  
alleen	  aan	  het	  werk	  zijn.	  Maar	  even	  later	  
passeer	  ik	  ‘	  de	  Locatie’:	  een	  plek	  voor	  
bijzonder	  jeugdhulpverlening,	  lees	  ik	  op	  
het	  bord	  dat	  voor	  een	  gezellig	  rommelig	  
ogende	  boerderij	  staat.	  

	  
	  
De	  zon	  en	  de	  zachte	  temperatuur	  moet	  
ook	  deze	  mensen	  extra	  energie	  geven.	  De	  
plek	  komt	  sympathiek	  op	  mij	  over.	  Ik	  
vraag	  me	  af	  of	  	  deze	  plek	  	  van	  kunstenaars	  
is,	  die	  ik	  via,	  via	  ken:	  Wim	  Habraken	  en	  
Bernadette	  van	  de	  Akker.	  Thuis	  nog	  eens	  
nakijken..	  
Ik	  loop	  naar	  de	  fietsbrug	  over	  de	  A59.	  Ik	  
ben	  al	  veel	  mensen	  gepasseerd	  die	  
fietsend	  of	  lopend	  richting	  Engelermeer	  
gaan.	  Het	  is	  duidelijk	  dat	  de	  stad	  	  gebruik	  
maakt	  van	  dit	  specifieke	  stuk	  ommeland.	  
De	  fietsbrug	  is	  daarvoor	  een	  dankbare	  
verbinding.	  

	  
	  



Wat	  me	  opvalt	  is	  dat	  de	  leeftijd	  van	  de	  
mensen	  die	  me	  passeren	  zo	  verschillend	  
lijkt;	  zowel	  jong	  als	  oud	  en	  alles	  wat	  er	  
tussen	  ligt.	  
Ik	  loop	  vanaf	  de	  brug	  direct	  de	  stad	  binnen	  
en	  bijna	  direct	  tegen	  een	  kinderboerderij	  	  
die	  tussen	  de	  flats	  ligt.	  Een	  stel	  
opgeschoten	  jongens	  zijn	  met	  een	  hond	  
ballen	  aan	  het	  gooien.	  De	  variëteit	  in	  de	  
bewoners	  valt	  me	  direct	  op.	  Ik	  passeer	  
nogal	  wat	  groepjes	  allochtone	  jongens	  die	  
duidelijk	  van	  het	  mooie	  weer	  gebruik	  
maken	  om	  wat	  rond	  te	  hangen.	  Maar	  ook	  
veel	  oudere	  mensen,	  met	  of	  zonder	  
rollator.

Waarachtig	  passeren	  me	  ook	  een	  paar	  
pronte	  wandelaarsters	  die	  richting	  
Engelermeer	  lopen.	  
	  
	  
Veel	  moeders	  met	  kinderen	  en	  
hoofddoek.	  Op	  de	  Kooikersweg	  biedt	  een	  
vrijwel	  leegstaand	  winkelcentrum	  een	  
desolate	  aanblik.	  Eén	  boetiek	  ;	  ‘Inge	  
Dinge’	  is	  als	  enige	  bewoond	  en	  open.	  
Moedig…	  

	  
Ik	  passeer	  de	  Brede	  Bosscheschool	  
Kruiskamp.	  Zoals	  ik	  nu	  door	  de	  wijk	  loop	  
valt	  me	  de	  hoeveelheid	  voorzieningen	  op:	  
een	  speeltuin	  en	  een	  Johan	  Cruijff-‐veldje	  
waar	  groepen	  kinderen	  en	  jongeren	  met	  

(waarschijnlijk)	  een	  opbouwwerker	  bezig	  
zijn.	  
	  

	  
	  
Maar	  er	  staan	  ook	  groepjes	  mensen	  in	  de	  
zon	  op	  straat	  rustig	  te	  buurten.	  
Een	  lagere	  school	  gaat	  uit:	  Moeders	  
(minder	  vaders	  dan	  ik	  in	  Den	  Dungen	  
gewend	  ben)	  halen	  lopend	  of	  op	  de	  fiets	  
hun	  kroost	  op.	  
Een	  klein,	  blond	  meisje	  in	  een	  zomerjurkje	  
met	  blote	  schouders	  passeert	  me	  
rakelings.	  Het	  ontroert	  me	  zoals	  ze	  door	  
de	  zon	  springt,	  alsof	  haar	  huidje	  op	  die	  
eerste	  zonnestralen	  gewacht	  heeft.	  Ook	  
haar	  moeder	  loopt	  met	  blote	  armen	  en	  
schouders,	  terwijl	  even	  verderop	  een	  
jonge	  moslim	  moeder	  met	  hoofddoek,	  
lange	  rok	  en	  winterjas	  op	  de	  stoep	  haar	  
dochter	  (ook	  vrijwel	  helemaal	  bedekt)	  bij	  
de	  hand	  neemt.	  Het	  contrast	  kon	  niet	  
groter	  zijn.	  	  
	  
Vanuit	  de	  richting	  van	  het	  Westerpark	  is	  
de	  moderne	  architectuur	  de	  wijk	  
ingekomen.	  

Zoals	  op	  de	  Newtonlaan	  de	  Oriënt	  binnen	  
lijkt	  te	  zijn	  gekomen.	  De	  bakker,	  kapper,	  
slager	  of	  supermarkt	  hebben	  namen	  als	  :	  
bakerij	  Bahr,	  kapsalon	  Najib,	  Ciĝhöfte	  
supermarkt.



	  
De	  tunnel	  onder	  het	  spoor	  door:	  de	  herrie	  
neemt	  toe,	  evenals	  de	  drukte.	  Ik	  besluit	  
vanwege	  tijdgebrek	  niet	  eerst	  naar	  mijn	  
atelier	  te	  lopen,	  maar	  direct	  door	  naar	  
Vlijmen	  te	  gaan	  .	  
De	  drukte	  rondom	  het	  station	  wil	  ik	  zo	  
snel	  mogelijk	  achter	  me	  laten.	  Ik	  neem	  de	  
route	  achter	  het	  Jeroen	  Bosch	  Ziekenhuis	  
richting	  ‘Halve	  Zolen	  Lijntje’.	  De	  polder	  
waar	  	  ik	  vanaf	  de	  verhoogde	  dijk	  (hier	  liep	  
immers	  ooit	  een	  spoorlijn)	  in	  kijk,	  ligt	  er	  
fris	  groen	  en	  keurig	  gekapt	  bij.	  De	  wilgen	  
zijn	  allemaal	  	  geknot.	  

	  
	  
Bij	  de	  ingang	  van	  het	  Gementpad	  zitten	  
twee	  vrouwen	  heerlijk	  te	  picknicken	  met	  
wijn	  en	  lekkers.	  Het	  zoveelste	  teken	  dat	  
het	  weer	  deze	  dag	  de	  mensen	  verwent.	  Ik	  
loop	  langs	  de	  achterzijde	  van	  het	  Jeroen	  
Bosch	  Ziekenhuis.	  De	  buitenzijde	  van	  het	  
stiltecentrum	  is	  vanaf	  hier	  gezien	  
architecturaal	  bijzonder.	  Het	  ligt	  	  als	  een	  
‘fremdkörper’	  ingebed	  tussen	  de	  strakkere	  
lijnen	  van	  de	  verpleegafdelingen.	  Mooi,	  
zoals	  de	  vormen	  met	  elkaar	  contrasteren.	  
Het	  ziekenhuis	  ligt	  hier	  prachtig,	  dat	  moet	  
zijn	  helende	  vruchten	  afwerpen,	  zou	  je	  
haast	  zeggen.

Pal	  achter	  het	  ziekenhuis	  de	  polder..	  
	  
Ik	  passeer	  het	  moestuinencomplex	  	  
verderop	  en	  vanaf	  de	  dijk	  zie	  ik	  hoe	  
meerdere	  mensen	  volop	  in	  hun	  tuintje	  aan	  
het	  werk	  zijn.	  	  
De	  Moerputten	  is	  een	  prachtig	  gebied.	  Ik	  
loop	  nog	  even	  een	  stukje	  van	  het	  
vlonderpad	  dat	  Staatsbosbeheer	  naast	  de	  
dijk	  aangelegd	  heeft,	  vóór	  ik	  de	  brug	  met	  
de	  stalen	  platen	  oversteek.	  Er	  bloeien	  nog	  
geen	  lelies,	  maar	  ik	  zie	  	  al	  wel	  ganzen	  en	  
andere	  watervogels	  	  bezig	  met	  hofmakerij.	  
Ik	  luister	  naar	  mijn	  voetstappen	  op	  het	  
staal	  en	  stel	  me	  het	  treintje	  voor	  dat	  hier	  
ooit	  gelopen	  heeft.	  

terugkijkend	  naar	  Den	  Bosch	  
Het	  is	  	  een	  nat	  	  en	  drassig	  gebied	  hier,	  
daarom	  ligt	  	  de	  spoorlijn	  waarschijnlijk	  
zoveel	  hoger	  dan	  het	  omringende	  gebied.	  

	  
nat	  gebied	  

Ik	  zie	  de	  kerktoren	  van	  Vlijmen	  dichterbij	  
komen	  en	  voel	  dat	  mijn	  benen	  zo	  
langzamerhand	  ook	  rust	  kunnen	  
gebruiken.	  Goede	  timing;	  behalve	  dan	  de	  
parkeerbon	  die	  ik	  bij	  terugkomst	  op	  het	  



plein	  onder	  de	  ruitenwisser	  van	  	  mijn	  auto	  
vind.	  Ik	  had	  de	  blauwe	  stoeprand	  niet	  
opgemerkt;	  stom!	  Wat	  een	  zuur	  geld:	  €	  
90,-‐	  
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Ik	  start	  dit	  keer	  vanaf	  de	  Heidijk	  in	  
Vlijmen;	  wijs	  geworden	  door	  de	  
parkeerbon	  die	  ik	  in	  het	  vroege	  voorjaar	  
op	  het	  Plein	  kreeg.	  Ik	  loop	  de	  route	  van	  20	  
maart	  in	  omgekeerde	  richting.	  Het	  
voordeel	  ervan	  is	  dat	  ik	  vanaf	  de	  Heidijk	  
vrijwel	  direct	  in	  het	  natuurgebied	  de	  
Moerputten	  ben.	  Omdat	  het	  nog	  redelijk	  
vroeg	  is	  zijn	  daar	  nog	  weinig	  wandelaars,	  
maar	  als	  ik	  het	  fietspad	  richting	  Den	  Bosch	  
oploop	  komt	  me	  	  wel	  een	  grote	  groep	  
hardlopers	  tegemoet,	  duidelijk	  van	  een	  
vereniging.	  Omdat	  ik	  zie	  dat	  ik	  vanaf	  het	  
fietspad	  niet	  de	  spoorbrug	  op	  kan,	  loop	  ik	  
terug	  	  en	  klauter	  even	  later	  de	  eerste	  
spoorbrug	  op.	  	  

de	  eerste	  spoorbrug	  
Het	  weer	  is	  broeierig	  en	  klam,	  maar	  het	  
beloofd	  toch	  een	  mooie	  heldere	  dag	  te	  
worden.	  Ik	  kijk	  aan	  weerszijden	  -‐door	  de	  
houtwal-‐	  over	  de	  polders	  uit	  .	  Het	  lawaai	  
van	  de	  A59	  is	  een	  constante	  grondtoon	  
van	  auto’s.	  De	  wind	  staat	  kennelijk	  deze	  
kant	  op,	  want	  het	  is	  alsof	  het	  verkeer	  vlak	  
langs	  me	  raast.	  
Tussen	  het	  grind	  op	  de	  Moerputtendijk	  
liggen	  tussen	  het	  grind	  nog	  overal	  de	  
grillige,	  keiharde	  kiezels	  die	  tussen	  de	  
spoorbielsen	  gelegen	  hebben.	  	  Het	  is	  
duidelijk	  dat	  deze	  kiezels	  aangevoerd	  zijn	  
van	  verder	  weg	  vanwege	  hun	  hardheid.	  De	  
vorige	  keer	  heb	  ik	  er	  een	  paar	  mee	  
genomen,	  omdat	  hun	  grillige	  en	  keiharde	  
uiterlijk	  me	  opviel.

Ze	  liggen	  al	  een	  tijdje	  op	  mijn	  bureau	  waar	  
ik	  ze	  regelmatig	  door	  mijn	  handen	  laat	  
glijden.	  
Door	  mijn	  wandeltochten	  leer	  ik	  
vogelgeluiden	  steeds	  beter	  te	  
onderscheiden.	  Het	  kost	  me	  al	  minder	  
moeite	  ze	  aan	  hun	  geluid	  te	  herkennen.	  Ik	  
ben	  sowieso	  steeds	  beter	  gaan	  luisteren	  
en	  omgevingsgeluid	  bewuster	  gaan	  
waarnemen.	  Niet	  alleen	  de	  geluiden	  die	  
me	  storen	  (het	  geraas	  van	  de	  snelwegen	  
bijvoorbeeld),	  maar	  ook	  alle	  andere	  
geluiden	  die	  ik	  al	  lopend	  opvang	  leer	  ik	  
beter	  van	  elkaar	  te	  onderscheiden	  	  en	  
neem	  ik	  	  sneller	  bewust	  waar.	  Op	  
hetzelfde	  moment	  dat	  ik	  me	  dat	  realiseer	  
hoor	  ik	  een	  buizerd	  ergens	  in	  de	  
weilanden	  kreten	  slaken.	  
En	  even	  verderop	  denk	  ik	  de	  roep	  van	  een	  
scholekster	  te	  herkennen	  maar	  ik	  weet	  het	  
niet	  	  helemaal	  zeker..	  
Er	  zijn	  alweer	  bramen,	  nog	  niet	  erg	  veel	  
rijpe,	  ik	  moet	  ze	  er	  tussenuit	  zoeken,	  maar	  
een	  handjevol	  zoetzure	  bramen	  lest	  mijn	  
dorst.	  Ik	  was	  zo	  stom	  geen	  water	  mee	  te	  
nemen.	  
	  

	  
Ook	  nu,	  net	  zoals	  vorige	  week	  op	  de	  
Vughtse	  Heide,	  loop	  ik	  een	  flinke	  tijd	  
zonder	  iemand	  tegen	  te	  komen.	  Ik	  geniet	  
van	  de	  rust	  en	  de	  aandacht	  die	  ik	  daarmee	  



voor	  de	  omgeving	  kan	  hebben.	  Als	  ik	  de	  
Moerputtenbrug	  nader,	  zie	  ik	  aan	  de	  
overkant	  de	  kleine	  silhouetten	  van	  twee	  
andere	  wandelaars	  .	  een	  mooi	  gezicht:	  de	  
lange,	  toelopende	  streep	  van	  de	  brug	  over	  
het	  water	  naar	  de	  einder	  met	  twee	  
minuscule	  figuren	  aan	  het	  eind.	  En	  achter	  
de	  Moerputtenbrug	  doemt	  de	  stad	  alweer	  
op,	  de	  grote	  gebouwen	  van	  het	  ziekenhuis	  
en	  enkele	  kantoren	  tekenen	  zich	  af	  aan	  de	  
horizon.

	  
Mijn	  aandacht	  wordt	  naar	  het	  water	  
getrokken	  door	  een	  angstig	  gepiep	  van	  
een	  halfwassen	  meerkoet	  die	  verloren	  op	  
de	  wortels	  van	  de	  waterlelies	  staat.	  Zijn	  
ouder	  antwoord	  een	  eindje	  verderop	  
geruststellend	  (of	  is	  het	  geïrriteerd?)	  met	  
het	  typisch	  nasale	  geluid	  van	  een	  
meerkoet:’Kom	  op	  jongen,	  niet	  zeuren’.	  Al	  
piepend	  zwemt	  het	  jong	  achter	  de	  ouder	  
aan	  als	  die	  het	  ophaalt.	  Meerkoeten	  
hebben	  wat	  te	  stellen	  met	  hun	  jongen..Ik	  
zie	  ze	  trouwens	  bijna	  altijd	  maar	  met	  een	  
of	  twee	  jongen;	  schuld	  van	  de	  ratten?	  	  
De	  dikke	  wortels	  van	  de	  waterlelies	  zijn	  
ook	  prima	  plekken	  voor	  eenden	  en	  andere	  
watervogels	  .	  Ze	  staan	  er	  te	  rusten	  of	  hun	  
veren	  te	  poetsen.

	  
Aan	  het	  eind	  van	  de	  brug	  passeer	  ik	  een	  
jonge	  vrouw	  met	  een	  oude	  hond.	  “Hij	  
durft	  er	  eindelijk	  op”,	  verteld	  zij	  me	  
trots,”iedere	  keer	  als	  ik	  hem	  erover	  heen	  
mee	  wilde	  nemen,blokkeerde	  hij”.	  Ik	  aai	  
‘m	  geruststellend	  over	  zijn	  oude	  kop,	  maar	  
als	  ik	  me	  een	  eindje	  verderop	  omdraai,	  zie	  
ik	  ‘m	  met	  zijn	  staart	  tussen	  zijn	  poten	  
stokstijf	  stilstaan.	  Experiment	  toch	  mislukt	  
zo	  te	  zien..	  
Een	  vrouw	  van	  middelbare	  leeftijd	  
passeert	  me	  vanuit	  de	  tegenovergestelde	  
richting	  gewapend	  met	  Nordic	  
wandelstokken.	  Pront	  en	  monter	  stapt	  ze	  
me	  voorbij	  en	  laat	  een	  spoor	  van	  parfum	  
achter.	  Even	  verbeeld	  ik	  me	  dat	  ik	  ergens	  
jasmijn	  ruik,	  maar	  dit	  moet	  ook	  haar	  
parfum	  zijn.	  
Ik	  loop	  even	  mis	  omdat	  ik	  een	  hek	  negeer	  
en	  op	  de	  dijk	  blijf	  lopen.	  Ik	  kom	  uit	  bij	  een	  
huis;	  idyllisch	  aan	  het	  eind	  van	  de	  dijk	  
gelegen.	  Het	  lijkt	  me	  een	  heerlijke	  plek	  om	  
te	  wonen.	  Ik	  loop	  terug	  naar	  het	  hek,	  maar	  
niet	  voordat	  ik	  weer	  handenvol	  bramen	  
geplukt	  en	  gegeten	  heb.	  De	  mensen	  die	  
hier	  wonen	  zullen	  waarschijnlijk	  veel	  
potten	  bramenjam	  maken	  ieder	  jaar.	  
Ik	  verlaat	  de	  dijk	  en	  vervolg	  de	  tocht	  op	  
een	  voetpad,	  na	  de	  Deutersestraat	  
overgestoken	  te	  zijn.	  Het	  pad	  loopt	  tussen	  
een	  nat	  en	  drassig	  rustgebied	  voor	  dieren	  
en	  een	  houtwal.	  



Ik	  wordt	  behoorlijk	  lastig	  gevallen	  door	  
dazen,	  die	  het	  op	  mijn	  blote	  benen	  
voorzien	  hebben.	  Ik	  ben	  blij	  als	  het	  pad	  
weer	  omhoog	  naar	  de	  dijk	  en	  in	  de	  
schaduw	  van	  gebladerte	  leidt.	  
Aan	  het	  begin	  van	  het	  pad,	  ter	  hoogte	  van	  
het	  Jeroen	  Bosch	  Ziekenhuis,	  staat	  een	  
felblauwe	  ziekenhuisrolstoel.

	  
Er	  zitten	  twee	  jonge	  vrouwen	  met	  een	  
peuter	  op	  het	  bankje	  dat	  over	  de	  Gement	  
uitkijkt.	  Opnieuw	  bedenk	  ik	  me	  hoe	  ideaal	  
het	  ziekenhuis	  gelegen	  is:	  aan	  de	  rand	  van	  
de	  stad	  dichtbij	  de	  natuur.	  
Een	  eind	  verderop	  realiseer	  ik	  me	  opeens	  
dat	  ik	  op	  mijn	  routes	  vanuit	  Vught	  en	  
Vlijmen	  vaak	  onder	  of	  over	  bruggen	  moet.	  
Lang	  niet	  altijd	  vanwege	  een	  rivier,	  maar	  
vaker	  om	  een	  snelweg	  of	  een	  spoorweg	  
over	  te	  steken.	  In	  tegenstelling	  tot	  
Rovaniemi,	  waar	  het	  bijna	  altijd	  water	  
betrof.	  Het	  tekent	  het	  verschil	  in	  
infrastructuur.	  
Bij	  het	  Heetmanplein	  steek	  ik	  	  direct	  over	  
(zebra’s	  en	  stoplichten	  negerend)	  en	  volg	  
een	  soort	  jaagpad	  dat	  langs	  de	  Dommel	  
richting	  centrum	  loopt.	  Ik	  loop	  op	  de	  
linkeroever	  achter	  een	  meidoornhaag,	  
beschut	  voor	  het	  verkeer.	  Het	  is	  leuk	  om	  
zo	  allerlei	  ’sluip-‐door-‐kruip-‐door’	  routes	  te	  
ervaren	  die	  je	  met	  de	  fiets	  of	  auto	  nooit	  
opmerkt.

	  
Ook	  nu	  besef	  ik	  weer	  hoe	  elk	  stuk	  
bebouwing	  van	  dorp	  en	  stad	  zijn	  eigen	  
sfeer	  heeft	  en	  hoe	  sterk	  	  ik	  die	  al	  lopend	  
gewaar	  wordt.	  Dat	  gebeurt	  meer	  
onbewust	  dan	  bewust,	  maar	  het	  is	  er	  :	  het	  
lijkt	  alsof	  het	  door	  mijn	  huid	  naar	  binnen	  
kruipt..	  Een	  gevoel	  van	  thuis	  of	  niet	  thuis	  
zijn,	  nieuwsgierigheid	  of	  herkenning	  ,	  me	  
voorstellend	  dat	  ik	  er	  woon:	  welk	  soort	  
mens	  ben	  ik	  dan?	  
Aan	  de	  overkant	  van	  de	  Dommel	  ligt	  een	  
jonge	  vrouw	  in	  bikini	  	  heerlijk	  te	  zonnen	  
op	  een	  grasveld	  achter	  een	  stuk	  
gerestaureerde	  stadsmuur.	  Een	  oudere,	  
passerende	  man,	  draait	  zijn	  hoofd	  bijna	  
van	  zijn	  romp	  als	  hij	  langs	  de	  stadsmuur	  
loopt.	  Ik	  kan	  mijn	  lachen	  niet	  
onderdrukken..	  

	  
	  
	  
	  
terugweg	  	  22-‐07	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16.15	  -‐17.30	  
Ik	  heb	  er	  flink	  de	  pas	  in	  want	  ben	  net	  even	  
te	  laat	  van	  mijn	  atelier	  weggegaan	  en	  heb	  
vroeg	  in	  de	  avond	  een	  afspraak	  thuis.	  
Wanneer	  ik	  op	  de	  terugweg	  bij	  het	  
Engelermeer	  besluit	  rechtdoor	  te	  lopen	  
langs	  de	  Biessertweg	  en	  niet	  via	  de	  
Gemeint	  naar	  Meliestraat	  te	  lopen,	  omdat	  
ik	  verwacht	  zo	  sneller	  en	  directer	  richting	  
auto	  uit	  te	  komen	  (ik	  blijf	  immers	  min	  of	  
meer	  de	  A59	  volgen)	  wacht	  me	  een	  
verrassing.	  De	  polder	  langs	  de	  Biessertweg	  
is	  als	  klimaatbuffer	  en	  waterberging	  
ingericht.	  Een	  meanderende	  landmark	  van	  
maaskeien	  in	  een	  van	  de	  weiden	  	  geeft	  de	  
loop	  van	  de	  Maas	  tot	  aan	  de	  Noordzee	  
weer.	  	  
	  



	  
	  
En	  plaatsnamen	  met	  hun	  geografische	  
afstand	  die	  op	  het	  asfalt	  van	  het	  fietspad	  	  
weergegeven	  worden,	  zijn	  de	  plaatsen	  die	  
aan	  diezelfde	  Maas	  liggen.	  Ik	  lees	  het	  
allemaal	  op	  het	  informatiebord	  van	  
Staatsbosbeheer.	  Dat	  hier	  de	  beschermde	  
grote	  pimpernel	  groeit	  lees	  ik	  niet	  ,	  maar	  
zie	  ik	  vanuit	  mezelf.	  Vanwege	  de	  
bloedrode	  kleur	  van	  haar	  bloemen	  werd	  
ze	  vroeger	  ook	  wel	  ‘bloedkruid’	  genoemd	  ;	  
ze	  valt	  me	  direct	  op	  in	  de	  wei.	  

Tussen	  de	  Biessertweg	  	  en	  de	  A59	  ligt	  
even	  verderop	  de	  visvijver	  ‘De	  
Haverkampen’	  in	  een	  houtwal	  verborgen.	  
Het	  versterkt	  het	  gevoel	  in	  een	  beschermd	  
gebied	  te	  lopen	  en	  ik	  kom	  inderdaad	  
dichterbij	  de	  auto	  uit	  dan	  wanneer	  ik	  over	  
de	  Meliestraat	  was	  gelopen.	  Ik	  hoef	  alleen	  
nog	  maar	  een	  stuk	  van	  de	  Vlijmense	  dijk	  af	  
te	  lopen,	  de	  Grote	  Kerk	  over	  te	  steken	  en	  
ik	  sta	  alweer	  bij	  de	  auto.	  
	  

24-‐07	  Rondwandeling	  Moerputten	  9.00-‐
11.30	  
	  
Als	  ik	  de	  auto	  op	  de	  Heidijk	  in	  Vlijmen	  
parkeer	  realiseer	  ik	  me	  dat	  ik	  thuis	  
vergeten	  ben	  de	  GPS	  op	  mijn	  fototoestel	  
te	  klikken;	  ik	  heb	  ‘m	  dus	  niet	  bij	  me.	  
Mijn	  verjaardag,	  vandaag,	  wil	  ik	  mezelf	  in	  
ieder	  geval	  trakteren	  op	  een	  wandeling.	  Ik	  
besluit,	  ook	  vanwege	  het	  feit	  dat	  ik	  vroeg	  
in	  de	  middag	  weer	  thuis	  wil	  zijn,	  een	  
natuurwandeling	  door	  de	  moerputten	  te	  
maken	  en	  daar	  rustig	  de	  tijd	  voor	  te	  
nemen.	  Op	  deze	  doordeweekse	  dag	  zijn	  er	  
niet	  veel	  wandelaars	  en	  kan	  ik	  vrij	  
ongestoord	  van	  de	  rust	  en	  de	  natuur	  
genieten.	  
Weer	  valt	  het	  geluid	  van	  de	  A59	  me	  op	  en	  
ik	  herinner	  me	  hoe	  we	  gisteravond	  bij	  het	  
slapen	  gaan	  de	  N279	  	  langs	  Den	  Dungen	  
ook	  veel	  luider	  dan	  normaal	  hoorden.	  
Door	  de	  verlegging	  van	  het	  kanaal	  en	  de	  
verhoogde	  brug	  waar	  de	  weg	  nu	  overheen	  
geleid	  wordt	  is	  de	  geluidsoverlast	  veel	  
sterker.	  	  
Omgevingsgeluid	  is	  altijd	  al	  een	  thema	  
voor	  me	  geweest;	  ik	  ben	  er	  gevoelig	  voor	  
en	  in	  mijn	  beeldend	  werk	  komt	  dit	  soms	  
terug.	  
Door	  op	  mijn	  wandelingen	  bewust	  te	  
luisteren	  is	  mijn	  gehoor	  wel	  steeds	  
gedifferentieerder	  geworden;	  ik	  kan	  er	  
veel	  makkelijker	  geluiden	  uit	  filteren	  die	  
me	  opvallen.	  En	  anderzijds	  lukt	  het	  me	  
steeds	  beter	  om	  storende	  geluiden	  van	  
wegen	  bijvoorbeeld	  naar	  de	  achtergrond	  
te	  schuiven.	  Het	  is	  in	  Nederland	  immers	  
nergens	  stil;	  overal	  is	  gemotoriseerd	  
geluid.	  
Als	  om	  het	  bewijs	  te	  leveren	  hoor	  ik	  	  
wanneer	  ik	  over	  een	  pad	  tussen	  rietkragen	  
door	  loop,	  plots	  een	  bosrietzanger.	  Net	  als	  
bij	  het	  winterkoninkje,	  komt	  er	  uit	  dit	  
betrekkelijk	  kleine	  lijfje,	  groot	  geluid.	  Ik	  
film	  om	  het	  geluid	  op	  te	  kunnen	  vangen	  
en	  straks	  thuis	  ook	  na	  te	  kunnen	  gaan	  of	  ik	  
de	  naam	  van	  de	  vogel	  goed	  had.	  Het	  



vogeltje	  is	  kennelijk	  met	  zijn	  ochtendzang	  
bezig,	  na	  enkele	  momenten	  van	  stilte	  
begint	  ie	  gewoon	  weer	  opnieuw.	  Ik	  sta	  wel	  
10	  minuten	  te	  luisteren.	  	  
Mijn	  rondwandeling	  door	  de	  Moerputten	  
vervolg	  ik	  op	  het	  door	  Staatsbosbeheer	  
uitgezette	  pad	  dat	  deels	  over	  de	  dijk,	  deels	  
over	  een	  vlonderpad	  door	  een	  
moerasgebiedje	  en	  deels	  tussen	  natte	  
akkers	  doorloopt.	  Op	  die	  akkers	  is	  de	  
grond	  vochtig	  en	  hier	  en	  daar	  veert	  ze	  net	  
als	  bij	  veengrond	  een	  beetje	  mee	  onder	  
mijn	  voeten.	  
Een	  reusachtige	  libel	  vliegt	  een	  tijdje	  voor	  
mij	  uit;	  gaat	  steeds	  voor	  me	  op	  het	  pad	  
zitten	  om	  weer	  een	  stukje	  verder	  te	  
vliegen	  als	  ik	  te	  dicht	  nader;	  alsof	  ie	  me	  de	  
weg	  wil	  wijzen.	  Even	  later	  komt	  er	  een	  
tweede	  bij	  en	  samen	  vliegen	  ze	  weg.	  
Ook	  langs	  het	  vlonderpad	  groeien	  al	  veel	  
rijpe	  bramen.	  Ik	  heb	  	  er	  nog	  steeds	  een	  
kinderlijk	  plezier	  in	  ze	  te	  plukken	  en	  te	  
eten.	  Zoals	  meer	  eetbare	  planten	  en	  
vruchten	  uit	  de	  natuur	  die	  ik	  ken.	  Maar	  
bramen	  zijn	  wel	  mijn	  favoriet;	  het	  voelt	  
iedere	  keer	  weer	  als	  een	  gift	  van	  de	  
natuur	  als	  ik	  ze	  voorzichtig,	  soms	  met	  
meerdere	  tegelijk,	  van	  de	  steeltjes	  trek,	  in	  
mijn	  mond	  steek	  en	  het	  sap	  van	  mijn	  
handen	  lik.	  Ik	  stel	  me	  voor	  dat	  ik	  op	  een	  
rantsoen	  van	  bramen	  het	  zelfs	  zonder	  
eten	  en	  drinken	  wel	  even	  uit	  zou	  houden	  
in	  de	  natuur.	  Als	  er	  maar	  niet	  teveel	  dazen	  
zijn	  die	  ik	  steeds	  dood	  moet	  slaan,	  denk	  ik	  
er	  direct	  achteraan.	  Mijn	  armen	  en	  benen	  
zijn	  rechtstreeks	  doelwit	  hier,	  door	  het	  
natte	  klimaat	  zijn	  hier	  veel	  insecten	  en	  dus	  
ook	  veel	  van	  dit	  soort	  vervelende.	  Ik	  moet	  
er	  om	  de	  paar	  minuten	  wel	  eentje	  
doodslaan.	  
Als	  ik	  het	  pad	  vanaf	  het	  vlonderpad	  verlaat	  
en	  naar	  de	  dijk	  klim,	  vliegt	  er	  vlak	  voor	  me,	  
nog	  geen	  tien	  meter	  bij	  me	  vandaan,	  een	  
buizerd	  van	  het	  pad	  op.	  Ik	  heb	  ‘m	  
kennelijk	  gestoord.	  
Waarschijnlijk	  is	  het	  degene	  die	  ik	  twee	  
dagen	  geleden	  al	  hoorde.	  

Er	  komen	  nu	  meer	  wandelaars	  en	  fietsers,	  
mijn	  wandeling	  zit	  er	  bijna	  op.	  Ik	  geniet	  
nog	  even	  van	  de	  rust	  van	  het	  water	  door	  
op	  de	  uitstekende	  vlonder	  tussen	  de	  
waterlelies	  te	  	  zitten	  en	  loop	  verder	  terug	  
naar	  de	  auto.	  
	  
05-‐08	  Opnieuw	  Moerputten	  	  	  	  8.30-‐11.00	  
	  
Het	  is	  voor	  mijn	  doen	  vroeg	  als	  ik	  de	  auto	  
opnieuw	  op	  de	  Heidijk	  in	  Vlijmen	  parkeer.	  
Als	  ik	  mijn	  GPS	  aanzet	  blijkt	  dat	  ik	  de	  
batterijen	  vergeten	  ben	  te	  vervangen,	  ze	  
liggen	  nog	  op	  mijn	  bureau	  thuis.	  Een	  
reden	  temeer	  om	  voor	  mijn	  voornemen	  
om	  op	  de	  vlonder	  in	  de	  Moerputten	  de	  
rust	  van	  het	  water	  te	  filmen	  voldoende	  
tijd	  te	  nemen.	  Geen	  trajectwandeling	  dus	  
vandaag.	  Voor	  de	  rugpijn	  die	  me	  al	  een	  
week	  plaagt	  is	  een	  lange	  wandeling	  
wellicht	  ook	  wat	  riskant.	  
Het	  is	  bijna	  9.00	  uur	  als	  ik	  voorbij	  de	  
eerste	  brug	  het	  met	  bomen	  omzoomde	  
pad	  oploop.	  Voor	  me	  spelen	  wel	  4	  of	  5	  
konijntjes	  in	  het	  vroege	  ochtendlicht	  op	  
het	  pad.	  Ze	  springen	  vanuit	  de	  berm	  in	  de	  
lichtvlekken	  en	  er	  weer	  uit	  en	  als	  ik	  dichter	  
nader	  verdwijnen	  ze	  snel	  	  weer	  in	  de	  
berm.	  Ik	  snap	  waarom	  ik	  de	  vorige	  keer	  
hier	  een	  buizerd	  zag	  opstijgen.	  Het	  is	  een	  
uitstekend	  jachtgebied	  voor	  roofvogels.	  
	  

	  
Als	  ik	  verderop	  over	  de	  weilanden	  richting	  
Cromvoirt	  uitkijk	  ,zie	  ik	  in	  de	  verte	  een	  ree	  	  
in	  een	  wei	  staan.	  Ik	  weet	  niet	  zeker	  of	  het	  
een	  ree	  of	  een	  hert	  is,	  daarvoor	  is	  de	  
afstand	  te	  groot,	  maar	  ik	  herken	  de	  alerte	  



houding	  van	  een	  wild	  dier.	  Meer	  dan	  eens	  
heft	  het	  de	  kop,	  luistert	  en	  kijkt	  of	  er	  geen	  
gevaar	  dreigt.	  Het	  grazen	  ziet	  er	  daardoor	  
wezenlijk	  anders	  uit	  dan	  dat	  van	  
gedomesticeerde	  dieren	  zoals	  paarden	  en	  
koeien.	  
Ik	  sta	  stil	  te	  kijken	  tot	  het	  verdwijnt	  en	  
realiseer	  me	  na	  een	  tijdje	  	  dat	  ik	  al	  zeker	  5	  
minuten	  op	  één	  plek	  	  stil	  sta	  te	  kijken.	  Er	  
zijn	  nog	  geen	  wandelaars,	  er	  is	  voor	  even	  
alleen	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  natuur.	  Ik	  
geniet,	  luister	  en	  kijk	  uit	  over	  de	  
weilanden.	  Het	  ochtendlicht	  is	  nog	  fris,	  in	  
de	  verte	  is	  het	  nog	  wat	  heiig,	  een	  auto	  
rijdt	  in	  de	  verte	  aan	  de	  horizon	  voorbij,	  
voor	  een	  houtwal	  ligt	  een	  groepje	  koeien	  
rustig	  te	  kauwen.	  Het	  licht	  strijkt	  over	  de	  
bramenstruiken,	  die	  nog	  geen	  meter	  van	  
me	  vandaan	  hun	  sappige	  vruchten	  tonen.	  
Ik	  hoor	  de	  kerkklok	  van	  Vlijmen	  9.00	  uur	  
slaan.	  Het	  past	  goed	  bij	  dit	  pastorale	  
moment.	  Ik	  besluit	  deze	  rust	  vast	  te	  
houden	  voor	  het	  filmen	  aan	  het	  water;	  het	  
kan	  nog	  nèt	  voor	  de	  eerst	  wandelaars	  
komen	  hoop	  ik.	  
Ik	  neem	  daarom	  ook	  de	  tijd	  voor	  het	  
vlonderpad	  voor	  ik	  op	  de	  steiger	  kom.	  
Goed	  kijken	  levert	  altijd	  schoonheid	  op.	  

	  
Bitterzoet,	  mooie	  naam	  voor	  tere	  rankenplant	  
	  

	  
	  

	  
De	  kleine	  wildernis	  van	  het	  vlonderpad	  


