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Fitis 31 (1)

In memoriam Henk Heidweiller

Naast zijn grote buitenliefde besefte hij echter dat je met veldwerk

alleen er nog niet bent. De resultaten van inventarisaties moet je

uitdragen, inzichtelijk maken, beschikbaar stellen aan de beheerders

en bestuurders die uiteindelijk die natuur daadwerkelijk moeten

beschermen. Dus: in de pen, publiceren. Aan de man brengen. Dat

betekent veel papierwerk, veel vergaderen, van het kastje naar de

muur lopen met je resultaten of bezwaarschriften. Lobbyen. Andere

organisaties inseinen. Aan de telefoon hangen. Inpraten op mensen.

En ook dat heeft Henk uren en dagen volgehouden, steeds maar weer

opnieuw.

Dankbaarheid is steeds wat weer boven drijft. Het Avifaunaproject-
team heeft allang gevoeld wat dat betekent. Iemand die met kennis

van zaken en mensen ergens een rode draad legt naar een gezamenlijk
doel. Het beste is nog om daarin gewoon Henk's voorbeeld te volgen.

En dat proberen we, ook al gaat dat soms nog met een krop en de

keel.

Gert Baeyens

Nu de BMP-ers er weer enthousiast op uit trekken, nu het mezenvolk

driftig vecht voor nestholtes, luidkeels bijgestaan door trillers

van de Winterkoning of het gekras van Zwarte Kraaien, zijn er veel

plekjes in onze streek waar de leegte me de keel snoert. Hoeveel

goede herinneringen heb ik aan de duinwandelingen met Henk, soms

tijdens een excursie, soms met een besloten groepje of soms gewoon

met zijn tweetjes. Op zoveel stukjes duin liggen zijn voetstappen,

op zo veel momenten nog voel ik zijn aanwezigheid. Dankbaarheid is

daarbij overheersend.

Dankbaar voor zijn enorme betrokkenheid bij natuur en natuurbescher-

ming, want daarin was hij onvermoeibaar en vaak een sturende kracht.

Natuurlijk denk ik bij Henk nog steeds automatisch aan Trini. Ze

waren beide zo intens actief. Maar ook zonder Trini is Henk onver-

minderd doorgegaan. Na haar overlijden ging het aanvankelijk wat

stiller maar geleidelijk ontwikkelde Henk een nog verdergaande leer-

gierigheid. De vogelkennis had hij al stevig op zak. Hij volgde

cursussen in hogere planten, mossen, paddestoelen, en zelfs tot vlak

voor zijn ziekte, grassen. Hij liep in voorjaar en zomer iedere week

zijn vlinderroute en werd en passant actief lid van de aardsterren-

werkgroep. Zijn grote liefde waren de duinen maar ook op de bebouwde

oude strandwallen wist hij juweeltjes te vinden. In de omgeving van

Bennebroek inventariseerde hij menig openbaar landgoed of privé-tuin
op planten en broedvogels. Zijn kennis was breed en degelijk. Mede

daardoor was hij vaak aanspreekpunt bij excursies. Of je hem nu op

een vogelgeluid, een mosplantje, een composietenrozet of een gras-

pluim attendeerde, hij kende onfeilbaar de naam en hielp eenieder

bij het determineren.


