
An de kuier deur de Vreugderiekerweerd. 
 

Zundesmiddes de twieëntwintigste juni, bin-k op uutnodiging van mien zönne, 

skoondochter en kleinzönne, met-egaon op een excursie deur de 

Vreugderiekerweerd.  Ik adde volgens un nog een vaderdagkedeugien te goed 

en dät wier ier met of-e-andeld.    Now dät a-k best slechter kunnen treffen. 

’t Was niet te wärm maer wel ärtstikke mooi weer umme zo’n wandelinge te 

maken en der stonnen van die mooie ollandse luchten baoven de Iessel en dan 

bin-k  altied  meraekels bli’j dät ik de camera  bi’j  mi’j  ebbe.  

 

 

 

 

 

Onder begeleiding van twie 

gidsen van Natuurmonumenten, 

de eren Jaap en Sieb, bint wi’j 

met een grupien van 20 mensen 

an de kuier egaon.  

 

 

 

 

       Jaap Jongman                    Sib  



Eerstens vanof de Zalkerveerweg aover een stukkien bane van de ni’je diek die 

ier mut wörren an-elegd umme de Iessel in de toekomst meer ruumte te 

gèven.   

Disse ni’je diek wört an de onderkante zo’n 70 mtr breed.  

      

’t Ele tracé  is of-egraven en ontdaon van alle verkeerde grond ( veengrond ) en 

obstakels en weer opevuld met zand.     Zo’n  diek  wört  elemaol  in  laogen  

op-ebouwd  en  an  de  buitenkante  met  van  die knetterärde  klei  of-edekt.  

Die kleikloeten bint van dät  soort die zo ärt worren as beton en wöör ie 

gemakkelijk iene een gat met in de kop kunt gooien.  

 

Wi’j lopen naor de bestaonde diek en kieken op ’t informasiebörd umme te 

zien dät wi’j aover ’t tracé van ’t nog te realiseren  bruggepad bint elopen.  

 



Iernao gaot wi’j an de andere kante weer van de diek of en gaot dan werkelijk 

de Vreuderiekerweerd in. 

De Vreugeriekerweerd ef de naeme te danken an de olde boerderi’je, 

Vreugderijk,  die op een terpe in de uuterwaerden van de Iessel stöt. Op olde 

kärten uit 1748 zoas die in ’t Aoveriessels ärchief lègen stiet die boerderi’je al 

an-e-göven. Bi’j oog water is stiet ’t water bi’jnao töt an ’t uus, maer zi’j ollen ’t 

altied nog net dröge. 

 

Dät stuk  Vreugderiekerweerd wöör wi’j nou 

ingaot is een beskermd netruurgebied wöör ie 

anders niet zomaer in maggen kommen.  

De excursie is ericht op ’t laoten zien wat ter 

veur verskillende soorten planten en kruden 

hier op dit moment gruuien.  

 

Umme ’t land en de planties niet te völle te 

vertrappen is ons verzöcht  op de koeiepagies te 

blieven lopen.  

In disse smalle sporen die die biesten tussen de 

oge grös hebben emaakt ebben zi’j zo ier en döör 

ook van die mooie verrassingspakketties achter-

eloaten. Dus a-j niet goed opletten wöör a-j da-j 

loopt . . . krult oe zo de pruttel um de skoenen. 

Maer disse koeiestront is wel stront en niet van 

die diarree achtige vlaaien die ’t mederne 

melkvee achter zich löt vallen.  

 

 

De eren Jaap en Sib ebben al gauw ieder un eigen grupie um zich en umme 

naor de benumingen van de planties en kruden te luusteren en as de iene ’t 

niet weet wört de ander der wel weer bi’j-e-aald. 

Ons wier veural ewezen op de bi’j zondere soorten veur dit gebied.      

En ie weten oe ’t is met al die plänties en kruden?  As die in oew gezunnegien 

staon af tussen de geköchte blumegies, dan bint ’t roetpollen, maer ier ieten 

die dingen iniens bi’jzunder, mooi  en zeldzaam.  



Zo kommen wi’j met zien allen langes Rooie Ooievaersbek en Leeuwetand, 

Roege Distel en Rolklaover en wi’j gaot onderlangs de glooing van een olde 

revierduin die ier ook al onderden jören lèg en deur opstoevend zand is 

ontstaon.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ooievaarsbek                     leeuwetand                                Ruige Distel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rolklaver                                  Rivierduin    

 

 

Al kuierend over de koeiepagies kom ie op plekkeis wöör van alles is te 

ontdekken en de uitzichten wärkelijk prachtig bint. 

Ook de solitaire beumpies die ier en döör in ’t landskap staon bint veur de 

biesten ook geliefde plekkies umme èven uut de zunne te staon,  te skulen bi’j 

noodweer of umme is èven lekker tegenan  te skeuken. 



 



Ook vossen kommen in ’t gebied veur en in de buurte 

van een vossenol lag nog een kedaver van een kenien  

die ’t  aasje is ewest.   

 

 

 

 

En dät is misskien niet elemoale 

juust, maer een aze weet van zichzelf 

wel dät die ’t is.  

 

Èven zo goed;  dood eurt  bi’j ’t lèven en zo ku-j naost Kattesttaerten en 

Penningkruud ook een dooie jonge Kopmeeuwe vinnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kattestaar                       Penningkruid

 

 

 

 

               Gele Walstro              

 

 

 

 

 

jonge kopmeeuw 

köttel van een vosse 



Ook ’t gèle Walstro kump ier völle veur. Een leuk veraeltien is netruurlijk wel 

dät  Walstro vrogger ook  wel  wiegestro  wier enuumd,  umdät  ’t wier gebuukt 

as matrassies veur in de wiege. Buten de angename geur die ’t dreuge walstro 

ofgèf,  ad  ’t ook een vlooienwerende wärking.  

         

De excursie gèf goed weer, veur wie der oge veur ef,  hoe netuurbe-eer 

momenteel te wärk giet en de flora en fauna zichzelf wel weet an te passen en 

alleen uit noodzaak deur ingriepen wört estuurd. Der is echt van alles te zien 

Lèpelaers, Roege Weegbree, Roetganzen, Vijfvingerkruud, Poelkikkers en gao 

zo maer deur.  

 

Weegbree                     Casarca of Roetgans                                   Poelkikker 



En net zoas met ’t Walstro bint ter altied wel zakies die anders aoverkommen 

dan de wööreid. Die Roetganze of Casarca is elemaole gien ganze maer een 

ente !      ’t Verskil ?  . .  Een ente ku-j vullen en van een ganze  maken  zi’j  paté.  

 

Toch e-k disse dag  weer met bli’jskop met-emaakt en nog völle meer foto’s 

esköten um disse belèvenisse in een beeldveraeltien te verslaon.   

 

Een anraoder . . . mu-j ook is doen !               

                   Willem W.  juni 2014 
 


