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Buiten de paden
Column over natuurzaken
Van Erik-Jan Beekman.

September, de meteologische herfst is begonnen. Afgelopen zaterdag
hebben we nog een bezoekje gebracht aan de tuinen van paleis het Loo,
ik was er al vaker geweest, maar nog nooit op 1 september. Een mooie
dag, warm en zonnig, maar niet met de hitte van afgelopen zomer. Omdat ik nooit eerder in deze periode hier op bezoek was geweest had de
tuin een hele andere uitstraling. Nu was het de tijd van de Dahlia’s, door
de uitbundige vormen en kleuren vielen de strak geknipte haagjes bijna
helemaal weg.
Voor het paleis staan allemaal bouwhekken en is het een grote bouwput,
maar de tuinen zijn nog steeds toegankelijk en zeer de moeite waard!
September , het is nu nog even genieten van de laatste mooie dagen of
misschien wel weken. De afgelopen dagen waren gelukkig mooie dagen.
Veel planten zijn allang over hun top heen, maar een aantal zijn ook nu
nog heel fraai.
Zoals de Rudbeckia “Goldsturm”, maar ook de bekende Sedum spectabile en de Anemone “September charm” blinken nu uit in de border.
Vooral de Anemone kan wel tot in november door bloeien!
Maar hoe fraai deze planten ook zijn, de laatste paar jaar heb ik toch
vooral een zwak voor de Verbena bonariensis. Aan de Verbena oficinalis
die hier inheems is werd vroeger gebruikt tegen allerlei kwalen. In de
middeleuwen ook tegen ijzeren wapens, vandaar de Nederlandse naam
“ijzerhard”!
De Verbena bonariensis die in tuinen veel gebruikt wordt komt uit het
zuidelijkste deel van Zuid-Amerika. Deze plant met de decoratieve
paars violette bloempjes op lange, tot 150 cm lange ranke stelen bloeit
van juni tot oktober. Bij strenge vorst moeten ze afgedekt worden, maar
ze zaaien zich ook gemakkelijk uit, zodat op de meest verrassende plekjes in de tuin ze opnieuw weer tevoorschijn komen.
Nu in September heeft deze Verbena nog een enorme aantrekkingskracht op vlinders, bijen en hommels. De vlinders hielden tijdens het
foto’s maken de vleugels gesloten. Maar deze hommel liet zich welwillend fotograveren.

De Kracht van Acht in de Kapel

Mega Zonnepark Klarenbeek; gaat het Voorster
college opnieuw plaatsnemen aan de tekentafel?
KLARENBEEK.- De zaal van het Multifunctioneel Centrum (MFC) te Klarenbeek is woensdagavond 29 augustus ver vóór de starttijd van half acht,
al flink gevuld met inwoners van Klarenbeek als ook overige betrokkenen en geïnteresseerden. Dorpelingen ontmoeten elkaar, eensgezindheid
overheerst. Bezoekers spreken onderling over de inhoud van de avond en
wijzen naar de voetbalvelden buiten; 52 aaneengesloten velden zijn nodig
om zonnepanelen te plaatsen. Anderen zijn van mening, dat er eerst nog
eens goed nagedacht moet worden. ‘Ze lijken wel gek met zóveel velden bij
elkaar, dat kan toch anders?’ Instemmend wordt er gemummeld; zonneenergie bundelt krachten, het blijkt.
Frank Buchner, een van de initiatiefnemers van Petitie Zonnepark Klarenbeek, geeft nog eens aan dat allen
het belang van schone energie wel
inzien. De Gemeente Voorst staat in
Nederland op de eerste plaats qua
subsidieaanvragen, wanneer het
gaat om grootschalige zonneparken.
‘De verantwoordelijkheid om een visie te hebben, zou óók op een eerste
plaats moeten staan!’
Buchner memoreert, dat het huidige
gehanteerde uitgangspunt dateert
van het jaar 2015, waar destijds nog
veel onbekend was. ‘Voorst gaat
avonden beleggen voor verkeer- en
vervoersplannen, waarom dan niet
voor deze zonne-energie?’ Hij heeft
de wens, dat Gemeente Voorst alsnog actie gaat ondernemen door bijeenkomsten te organiseren.
Olaf Herfst spreekt namens de Gemeente Voorst en geeft een cijfermatige weergave omtrent behoefte
en gebruik. Zonnepanelen op de
Voorster daken is een pleister op
de wonde, maar dient zeker niet te
worden vergeten. Er kan weerstand
zijn tegen windturbines, maar één
turbine vervangt 10 hectare zonneveld. Daarnaast moeten we denken
aan opslag van energie, is isolatie
een must en dienen we te beseffen,
dat de fossiele brandstoffen in de
toekomst passé zijn.

De pitch van Ruud van Rijn (adviesbureau Bosch en Van Rijn, adviesorgaan voor Prowind welke initiatiefnemer is van het zonnepark te
Klarenbeek) is kort en krachtig in
zijn bewoordingen; ga grootschalig
energie opvangen! De nadruk ligt
daarbij op het samen aan de slag
gaan met onder meer elektrificatie,
want het is hard nodig. Daarbij moeten we ons te beseffen, dat er bijvoorbeeld landbouwgrond dient te
worden opgegeven om te fungeren
als energieveld.
Verfrissend en hoopvol zijn de vijf
minuten spreektijd van Erik Mol,
namens Solarpark De Kwekerij. In
aanvang van dat project is de lokale
bevolking reeds gevraagd om mee
te denken en mee te praten over de
realisatie. Een grote betrokkenheid
van velen zorgde voor een vruchtbare samenwerking zónder bezwaar
tegen de plannen.
Resultaat? Een park met 7.000 panelen, daarbij invulling door groen,
planten en dieren. Het park is dagelijks toegankelijk voor publiek,
waarbij educatie over duurzaamheid
voorop staat, er worden rondleidingen en lezingen verzorgd. Voor het
onderhoud is een stichting in het leven geroepen, zónder winstoogmerk
en mét ANBI status.
Kan het dan nóg mooier? Wanneer

de Gemeente Voorst de dialoog met
de Gemeente Enschede aan zou willen gaan, is het antwoord wellicht
JA! Ed van ’t Erfe, als beleidsmedewerker verbonden aan de 160.000
inwoners tellende gemeente, vertelt
een succesverhaal. ‘We zijn niet
gaan werken vanuit een ivoren toren, maar hebben de burgers opgezocht! De gemeente Enschede wilde iedereen bereiken, dát was een
doelstelling.’ Huis-aan-huis acties,
burgers werden ook bewust geprovoceerd, want als je wilt dat mensen
meepraten, moet je flink op de trom
slaan. Er werden enquêteurs op pad
gestuurd, er werden sessies met kinderen gehouden en er werd samengewerkt met een lokale krant.
Michiel Roemer van energiecoöperatie deA en Isabella Kropholler van
De Buurtmolen vertellen hun ervaringen omtrent het participeren met
de lokale bewoners. ‘De bewoners
ervaren overlast, terwijl het geld in
de zakken van buitenlandse investeerders verdwijnt’ aldus Roemer.
‘Geef een deel van de revenuen aan
de bevolking!’ waarbij De Buurtmolen het summum hiervan is. Een lokale windmolen die stroom opwekt
voor de omwonenden en 100% eigendom is van het dorp!
De organisatie kan terugkijken op
een bijzonder krachtige, informatieve en succesvolle avond. Uiteraard daarbij de hoop op missie en
visie vanuit de Gemeente Voorst,
waar deze naar zeggen van vele aanwezigen en betrokkenen, thans onvoldoende aanwezig is. Het motto
daarbij; pas op de plaats in Voorst,
ga praten met de bevolking, inventariseer de plannen, ideeën en mogelijkheden en ga opnieuw aan de
tekentafel.

Opluchting bewoners Spekhoek groot
SPEKHOEK.- De oproep in dit blad om het buurtschapsbord van de Spekhoek, dat plotsklaps verdwenen
bleek, terug te bezorgen, heeft succes gehad. Er is behoorlijk wat werk en gereedschap nodig geweest, om het
betreffende bord te ontvreemden. Maar de dieven hebben duidelijk spijt gekregen van hun daad, want het
betreffende bord is, verpakt in plastic zakken, teruggevonden op een kilometer afstand van haar standplaats.
Dat is niet zo erg, want de opluchting bij de bewoners van de Spekhoek is groot. Eindelijk, na lang lobbyen en
zuinig centjes bij elkaar schrapen, kreeg de Spekhoek bij Terwolde de erkenning waar de buurtschap al eeuwen lang recht op heeft en nu was het ultieme kenmerk van die erkenning plotsklaps verdwenen. De inwoners zullen, na enig restauratiewerk, zo snel mogelijk het bord terug plaatsen op de plaats waar hij thuishoort.

VOORST.- Elke dinsdagavond van 19.00- tot 20.00 uur is er in de Kapel,
Enkweg 1 te Voorst, de mogelijkheid om mee te doen aan “De kracht van
acht” onder leiding van Liesbeth Drijber.
In de Kracht van Acht (het boek)
onthult Lynne Mc Taggart haar opmerkelijke bevindingen van 10 jaar
van experimenten met kleine en
grote groepen. Over hoe een groep
van acht mensen door middel van
intentie en gedachten de wereld
meer positiviteit kan brengen. Dit
begint in ieders leven individueel.
Wanneer een groep van 8 personen
zich focust op een voornemen, een
enkel doel van één van de deelnemers, ontstaat er een krachtige
dynamiek die kan leiden tot reparatie van problemen, heling, op
gebied van gezondheid, werk, relaties. Kortom het effect kan zijn
dat er positieve ontwikkelingen

gaan plaats vinden in het leven
van de deelnemer. Maar daarnaast
is er een spiegeleffect, niet alleen
de ontvanger, maar ook de andere
deelnemers kunnen allerlei positieve ontwikkelingen in hun leven
waarnemen.
Wil je deelnemen, dan ben je van
harte welkom! Van de deelnemers
wordt verwacht dat ze minimaal
8 maal deelnemen (uiteraard na
een vrijblijvende proef keer), dit
voor de continuïteit. Zodra er zes
aanmeldingen zijn gaat de groep
van start. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Opgave en informatie:
Liesbeth Drijber, l.drijber@hotmail.
nl 06-13547389

Jongdierendag KDS
TWELLO.- Kleindiersportvereniging KDS Twello en Omstreken organiseert zaterdag 8 september de jaarlijkse Jongdierendag. Ongeveer
150 kippen, konijnen, sierduiven, cavia’s enzovoort, die dit jaar zijn
geboren, worden voor het eerst onderworpen aan de deskundige ogen
van de keurmeesters. Locatie is het AOC aan de Twellose IJsbaanweg.
De dag begint hier omstreeks 9.00 uur en er wordt gekeurd tot ongeveer 12.00 uur. Belangstelllenden zijn van harte welkom. De leden
van KDS zijn aanwezig en graag bereid uw vragen over kleindieren te
beantwoorden.
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