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Gnephoek
Peter Wolfgram

Peter Wolfgram kreeg een dik pakket in zijn maag gesplitst: maar liefst 21 km-hokken om de rugstreeppad te
zoeken. In zijn tuin trof hij “een explosie van jonge (gewone) padjes” aan, aanleiding om zich te melden als
vrijwilliger voor de Inhaalslag. Nieuwe gebieden bezoeken met een concrete aanleiding ervoer hij als heel
positief. Hoewel een aantal km-hokken ongeschikt bleek geworden, kon hij de rugstreeppad in een flink aantal
km-hokken bevestigen.

Weet je waar Gnephoek ligt? Ik wist het niet en als
ik er langs gekomen zou zijn, had ik het buurtje
genegeerd. Ook 20 jaar geleden konden ze lelijke
loodsen bouwen en Gnephoek staat er vol mee.
RAVON had mij Gnephoek als één van de te
bezoeken kilometerhokken aangewezen. Het was
8 uur 's avonds maar bij één van de loodsen werd
nog gewerkt. Ik vroeg of ik mijn auto op het
terrein mocht neerzetten, want het weggetje bood
nauwelijks ruimte. De mannen controleerden of de
auto niet in de weg stond en gaven toestemming.
Door de troosteloze aanblik van Gnephoek begon
ik mismoedig mijn wandeling. Maar al na 200
meter ontvouwde zich een prachtig
polderlandschap. Ik heb er twee uur erg prettig
gewandeld, maar slechts hier en daar hoorde ik
een groene kikker kwaken. Behalve hazen en
vogels heb ik geen levende wezens gezien tot ik in
Koudekerk weer in de bewoonde wereld kwam.

Een fijne avondwandeling dus, maar het doel -de
rugstreeppad- had ik gemist. Tot ik weer bij mijn
auto kwam. Het was al bijna donker, in een
weiland aan de overkant van een brede sloot ligt
een poel en daar hoorde ik duidelijk een koortje
roepen! Het is niet de enige verrassende
wandeling die ik heb gemaakt. Geen haar op mijn
hoofd denkt eraan om een golfbaan te gaan
bezoeken. En zeker niet die in Alphen aan den
Rijn, waaraan een vuilstortschandaal kleeft. Maar
ook die plek had RAVON me toebedeeld. Het is er
prachtig en het was leuk om de golfers te
observeren. Let ook eens op hoe zij gekleed zijn!
Groepsnormen zijn belangrijk, tussen groepjes
golfers zijn er verschillen, binnen groepen zijn er
vooral overeenkomsten in kleuren en strepen. Het
golfterrein is een prachtig wandelgebied en, niet
verwacht en toch gekomen: ik hoorde er enkele
rugstreeppadden roepen!
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