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Verslag weideschouw 27 juni 2015
Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds
Als afsluiting van het seizoen bezochten de leden van de Commissie van Beheer en hun partners
op zaterdag 27 juni in een kleine karavaan de diverse weidegronden in eigendom van de
Geërfden. Het werd een gezellige en informatieve dag dankzij de welwillende medewerking van
de gebruikers van de weides en door het mooie zomerweer.
Tegen lunchtijd kwam iedereen bijeen bij de prachtig gelegen accommodatie van
paardenhouder Theo Rutte aan de Berg en Heideweg. Rutte zit al tientallen jaren op deze plek en
huurde aanvankelijk de grond van de Gemeente Rheden, maar tegenwoordig is hij pachter van
de Geërfden, die in 2009 eigenaar van deze weidepercelen (1,16 en 0,49 ha) werden door
grondruil met de gemeente. Theo Rutte vertelde over diverse wetenswaardigheden van deze plek,
zijn zelf gebouwde stallen en zijn paarden. En met een kop heerlijke soep en een smakelijk belegd
broodje (verzorgd door het Velpse Inloophuis) werd het een gezellig samenzijn.
Daarna vertrok de groep naar de weides aan de Waterstraat. Daar was ook een ontmoeting met
weiwaarder Henk Verschuur. Hij houdt de gang van zaken in de weides in de gaten en zorgt voor
het wisselen van het de paarden en pinken tussen de twee percelen (1,5 en 0,71 ha).
Weidecommissaris Wilco Nieuwenhuis vertelde er over de plannen van het ijsbaantje dat we er
willen aanleggen en over het wel en wee van het schrikdraad: er moet regelmatig gemaaid
worden onder de afrasteringen om weglekkende stroom en daardoor storingsalarm te voorkomen.
De weides liggen aan de rand van het dorp en veel bewoners geniet van de paarden en de
pinken die er lopen. De dieren worden volgens oud gebruik in het voorjaar ingeschaard en lopen
het hele seizoen buiten. Dat levert voor de Geërfden inkomsten op, maar ook veel (fysiek en
administratief) werk.
Het derde perceel waar werd halt gehouden was de weide aan de Havikerwaard in De Steeg. We
maakten van de gelegenheid gebruik om wat van de meegebrachte sapje, koffie en thee te
nuttigen: het was inmiddels behoorlijk warm geworden. De wei ligt er ingeklemd tussen de weg en
de IJssel en is verpacht. Het onderhoud van de wei laat te wensen over en onze pachter zou vaker
moeten maaien op de groei van het gras op peil te houden. Nu word het gras door diverse grote
onkruiden overwoekerd en sterft af. Het perceel is dan wel woest begroeid, maar ligt op een
prachtige plek aan de snel voorbij stromende rivier. Aan de waterkant er een afritje van asfalt: de
brandweer kan er zo nodig bluswater oppompen of een boot te water laten.
Daarna stapte iedereen in de auto’s en vertrok men naar Brummen. Vlak bij het autoveer naar
Bronckhorst ligt links van de weg een groot (bijna 5,6 ha) en bijzonder perceel. Het wordt niet
bemest, regelmatig gemaaid en staat vol prachtig mals gras en tientallen bijzondere
weideplanten: het betreft een botanisch hooiland. Geert van Hussel is er onze afnemer van ‘gras
op stam’ en maait het regelmatig. Hij voert het smakelijke hooi af naar zijn koeien in Toldijk, aan de
overkant van de IJssel. Als we met eigen ogen hebben gezien wat het verschil is tussen grasland
dat regelmatig gemaaid wordt en grasland dat helemaal niet gemaaid wordt: indrukwekkend!
Nadat de karavaan met het veerpont naar de overkant van de IJssel was gevaren, ging de groep
naar Toldijk. Daar werden we door Geert van Hussel op de boerderij, die hij samen met zijn zoon
runt, ontvangen en rondgeleid. We bewonderen zijn Blonde d'Aquitaines in de potstal (zij eten het
kruidenrijke hooi uit de wei in Brummen) en gluren in de schuren waar Geert fazanten fokt.

Dan verplaatst het hele gezelschap zich nog één keer en komen we aan bij de woning van Geert
van Hussel en zijn vrouw, waar we nog een uurtje gezellig napraten en van een meegebracht
hapje en drankje genieten. Als klap op de vuurpijl komt mevrouw van Hussel met heerlijke broodjes
met zelfgemaakte hamburgers. Later dan de bedoeling was rijden we aan het einde van deze
informatieve dag weer terug naar huis.
Marc Pluim, lid weidecommissie
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