SCHOLEN EN OPLEIDINGSINSTITUTEN
REN OPEN
ZETTEN GEREGELD HUN DEU
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Voor wanneer en waar,
kijk je op
WWW.DEOPENDAGENKALENDER.NL

te hooi en te gras
Waddenzee
De Natuur en Milieuraad in Hengelo houdt donderdagavond 14
april vanaf 20.00 uur in de plaatselijke bibliotheek aan de Beursstraat in Hengelo een avond over
de Waddenzee. Pieter den Besten
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal ingaan op de natuurwaarden en de betekenis van
het Waddengebied dat vorig jaar
op de Unesco Werelderfgoedlijst is
geplaatst. Vooraanmelding is mogelijk via nmrhengelo@hotmail.com of
via 06-12625317.

Dagje Heuvelrug
Gastheer Arend Spijker van Nationaal Park Sallandse Heuvelrug zal
dinsdag 3 mei een dagtocht van
7.00 tot 17.00 uur begeleiden over
de Sallandse Heuvelrug. De deelname is beperkt tot 15 mensen. Opgave voor deze tocht langs de mooiste plekjes op de Sallandse Heuvelrug over 20 tot 25 kilometer is
noodzakelijk. Opgave via
r.evers@ivn.nl of telefonisch:
0548-622705 Kosten 9,50 euro.

Kasteel Eerde

Ooit kleurde het landschap in Twente en de Achterhoek kortstondig blauw, lila en wit door de bloei van vlas. Vooral kleine boeren verbouwden vlas om
er op de boerderij linnen van te maken als een vorm van bijverdienste. Tegenwoordig wordt vlas alleen maar maar in akkerbouwgebieden verbouwd, zoals in Zeeland (foto).
foto GPD

Zondag 10 april is kasteel Eerde
(tussen Nijverdal en Ommen)
open voor het publiek. Eigenaaar
Natuurmonumenten verzorgt
rondleidingen van twee uur door
dit kasteel. De rondleiding begint
om 14.00 uur. Honden niet toegestaan. Vooraanmelding via de website www.natuurmonumenten.nl/agenda. Deelname bedraagt
voor leden van Natuurmonumenten 4 euro voor niet-leden 7 euro.

Natuurbeleid
fen. Ook dit gebeurde aanvankelijk
als huisnijverheid op boerenbedrijven die aanvankelijk uitsluitend
linnen stoffen weefden. Daarmee
stond de vlasteelt feitelijk aan de
wieg van de omvangrijke textielindustrie die tot ver in de vorige
eeuw tot de belangrijkste werkgever in vele steden en dorpen behoorde.
De kennis over de verwerking van
vlas tot linnen is niet verloren gegaan. Het is een lang en nauwgezet proces. Daarbij wordt na rijping het vlas gemaaid en in schoven gezet om te drogen. Na het repelen, het verwijderen van het
zaad, wordt het vlas weer in het
water gelegd. Door een vorm van

Manifestatie in Enschede
over vlas vraagt aandacht
voor een aloud gewas
gecontroleerde rotting wordt de
pectine afgebroken die de vlasvezels bij elkaar houdt. Dit gebeurde
in het verleden vaak in beken,
waaraan bijvoorbeeld de naam
Vlasbeek nog herinnert. Maar
vaak werden ook poelen gebruikt,
zoals in de nog bestaande ‘vlaskoel’ in natuurreservaat Dal van
de Mosbeek bij Mander.
Daarna worden de stengels ‘gehe-

keld’, waarbij de steel uiteen
wordt getrokken in dunne ‘touwtjes’, die vervolgens weer worden
gesponnen tot dikkere, sterkere
draden die uiteindelijk op de weefgetouwen worden gespannen.
De eenmaal geweven stoffen konden vervolgens worden geverfd en
gebleekt. Hier en daar zijn nog
oude bleekvelden bekend waar dit
in het verleden collectief gebeurde.
In de meeste gevallen was er een
bleekveldje naast de boerderij.
De vlasteelt is in Nederland vrijwel verdwenen en daarmee ook
de landschapselementen. Hier en
daar wordt getracht om deze elementen te herstellen, zoals de
bleekweiden in Winterswijk.

Dit heikikker-mannetje in de Engbertsdijksvenen is al bijna blauw, de kleur die mannetjes van de heikikker aannemen in de paringstijd.
foto Ronald Kamphuis

Vlas wordt ook in schoven gezet om
te drogen.

Stichting Das & Boom wil het natuurbeleid van staatssecretaris
Henk Bleker (Natuur) juridisch
aanvechten om zo de natuur te beschermen. Om dit te financieren
zal de natuurorganisatie een steunfonds oprichten. Dat heeft voorzitter Jaap Dirkmaat gezegd. Volgens
Dirkmaat zullen stelselmatig wetten, regels en internationale verdragen worden geschonden, als Bleker echt gaat doen wat hij al vijf
maanden verkondigt. Dirkmaat
doelt hiermee naar eigen zeggen
op onder meer het schrappen van
nieuwe natuur en ecologische verbindingen en het ontnemen van
bescherming van Europees beschermde gebieden.

Padden op weg naar poelen, vennen en sloten voor de paring en het afzetten van
foto Gerard Diepeveen
de dril.

