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Beste leden van Elmakes,
Wat leven wij toch in een bijzonder afwisselend land. Op het moment dat ik de
vorige Elmakeskrant maakte waren wij in afwachting van de sneeuw en vorst die
zouden komen. Nu voorspellen de weersdeskundigen lente achtige
temperaturen.
Wat hadden wij een winterse omstandigheden in de achterliggende periode.
Wandelen in de sneeuw maakte het wintersportgevoel bij velen van u los. Op alle
kleine en middelgrote slootjes werd geschaatst als nooit tevoren. Wat een plezier
voor jong en oud en dat alles binnen de beperkingen die COVID-19 ons geeft.
En dan maandag, wat een regen! Normaal zijn wij er niet blij mee, maar nu
waren wij er gelukkig mee want wat hadden wij het nodig om snel van de
sneeuw af te komen.
En ja hoor, dat ging razendsnel en toen ik over ons tuinpad wandelde zag ik
overal de narcissen, krokussen en tulpen boven de grond uitkomen.
Ik ben benieuwd hoe snel dat de komende “lente” dagen zal groeien.
De 51 deelnemers aan de Wandel Challenge hebben zich niet laten hinderen door
de sneeuw en het ijs. Tjonge jonge wat wordt er gewandeld. Vorig weekeinde
hadden alle groepen het eindpunt van het Grenslandpad, Sluis in Zeeland,
gehaald. Wat was deze tocht prachtig door het Limburgse, Brabantse en
Zeeuwse land. Mooie bossen, prachtige plaatsjes en veel abdijen waar nog
steeds “Speciaal Bier” gebrouwen wordt. Inmiddels zijn zij allemaal op weg
gegaan via het Nederlands Kustpad terug naar Pieterburen. In totaal 3 etappes
met in totaal 725 km!!!! De langste route van deze challenge.
Vandaag zijn onze ”kanjers” 30 dagen onderweg en niets lijkt hen te weerhouden
om vrijwel dagelijks hun kilometers te vreten. Sommigen vinden het zelfs
verslavend, wie had dat van te voren gedacht?
Wist u dat de eerste groep al in Egmond aan Zee is aangekomen?
Cyntha heeft in deze krant een bijdrage geleverd hoe u bomen kunt herkennen
in de winter!
Het lijkt ons een leuke uitdaging om met een wandelmaatje op boomschorsjacht
te gaan. Heeft u er al één gevonden? Hoe leuk is het dan om dit op de gevoelige
plaat vast te leggen en te delen met ons?!
De weersvoorspellingen geven “lenteweer” door, wie weet ook in onze omgeving.
Ga er in ieder geval op uit en geniet van de ontluikende natuur!!
Reikhalzend kijken wij uit naar de persconferentie van onze demissionaire
premier Mark Rutte. Wij hopen dat er nu toch mogelijkheden komen om weer in
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een groepjes buiten te gaan sporten. Inmiddels is het al weer 2 maanden
geleden dat wij in groepjes aan onze speurtocht/wandelingen deelnamen. Wij
kunnen haast niet wachten om onze wekelijkse wandelingen weer aan te bieden.
Om u alvast weer voor te bereiden hebben wij bij deze Elmakeskrant een bijlage
gedaan waarin een leuke wandeling is uitgezet in de Midden Heerenduinen en
Duin en Kruidberg. Nodig een wandelmaatje uit, want samen is altijd
stimulerend!
* Bomen herkennen in de winter
In de winter zijn bomen kaal. Zo zonder bladeren is het maar lastig te ontdekken
welke soort het is. Toch kom je een heel eind als je kijkt naar de schors van een
boom. Schors beschermt het binnenste van de boom, net als onze huid. De
schors ziet er bij elke boom weer anders uit. Aan deze 'vingerafdruk' kun je de
boom herkennen.
Bekijk hier hoe de schors eruitziet van veelvoorkomende bomen.
Maak een schorsafdruk en herken de boom
Zo maak je een afdruk van schors:
Druk een vel papier stevig tegen de boom of bind het vast met een touw.
Kras met vetkrijt of potlood over het papier, zodat het patroon van de schors
goed zichtbaar is.
Breng de boom op naam met de afbeeldingen hieronder.
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Winterlinde

Spaanse Aak

Gewone Esdoorn
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Iep

Schietwilg

Jeneverbes

Zwarte Populier

Tel: 023-5391714 of info@elmakes.nl

Elmakeskrant 18 februari 2021

Eenstijlige Meidoorn

* Nieuws van de boswachter
Bolacacia's voor Beeckestijn
Wat buitenplaats Beeckestijn bijzonder maakt, is de grote variatie aan tuinstijlen.
Je kunt er wandelen door het prachtige parkbos of de strakke, geometrische
tuinen. Sinds 2011 werken we hier aan het uitvoeren van een versterkingsplan.
Met dit plan onderstrepen we de
cultuurhistorische waarde van
de buitenplaats en verbeteren
we de recreatieve
mogelijkheden in het park. Elk
jaar worden een paar dingen
aangepakt en verbeterd.
Eén van de geliefde siertuinen
op Beeckestijn is de
neobaroktuin naast het zuidelijk
koetshuis. Deze tuin vormt de tegenhanger van de kruidentuin aan de andere
zijde van het voorplein. In de neobaroktuin vind je een vijver, verschil-lende
bloemperken, een slangenmuur en een prachtige berceau (beukenhaag).
Aan de linkerzijde in de neobaroktuin willen we dit voorjaar, parallel aan de
slangenmuur, tien nieuwe bolacacia’s aanplanten. De boompjes die er stonden,
zijn door de jaren heen verdwenen. Bolacacia’s hebben een stamhoogte van
ongeveer 2 meter met daarop een bol van frisgroen blad. De stammen groeien
niet of nauwelijks in hoogte, maar de bol wel. De vorm wordt behouden door
regelmatig snoeien. De vorm en de kleur en de plaatsing van deze bolacacia’s zal
de siertuin het hele jaar door een mooie uitstraling geven!
Sponsor een bolacacia
Help mee en steun Beeckestijn met het planten van een boompje. Voor € 250
sponsor je een bolacacia en help je ons om de neobaroktuin op Beeckestijn nóg
mooier te maken! Als dank organiseren we later dit jaar een exclusieve
rondleiding voor alle sponsoren. Geniet je van Beeckestijn en wil je ons steunen.
Neem dan contact op met Natuurmonumenten
via beeckestijn@natuurmonumenten.nl
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Wandelen in het Midden Heerenduin
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(ingang Duin en Kruidbergerweg)

Vertrek vanaf het
informatie bord in de
richting van de Duin en
Kruidbergerweg
Neem het 1e pad rechts,
je dient het hek te
openen en vooral niet
vergeten te sluiten!!
Je loopt nu langs een slootje, over een smal paadje met
veel stronken, dus OPPASSEN
Aan het einde van dit paadje, kom je op een einde weg
situatie met een bankje, hier ga je rechts af
Na de huizen ga je op de kruising rechtsaf, en loop je
op het fietspad, natuurlijk aan de linker kant en achter
elkaar
Je passeert de tankval en even later een pad aan je
rechter hand. Vlak na dit pad is een rustplek.
Blijf het fietspad volgen
Op de kruising, waarbij het fietspad naar links gaat en
je een zijpad rechts hebt, dus is het een viersprong, ga
je rechtdoor en volgt de rode pijl
Blijf de rode route volgen, voor het hek van Duinhof ga
je rechts en steek je de betonweg over en blijft dit pad
volgen
Na verloop van tijd loop je tegen het hek van
Westerveld aan, hier ga je op de betonweg rechts.
Na enige tijd, zie je een pad naar rechts, met voor je
een wildhek, ga je naar rechts en volg je nu de gele
route
Op de volgende driesprong, volg je de gele pijl, links af
Na het passeren van het wildhek, zie je even verder de
boswachterswoning, hier ga je op de viersprong rechts
Nu ben je terug bij het vertrekpunt.
Tel: 023-5391714 of info@elmakes.nl

Elmakeskrant 18 februari 2021

