
I n  de meeste v ijvers is het Aarved erkruid ri jkel i jk aan
wezig. Ook Fijne waterra nonkel en Gekroesd fontein
kruid komen hier veel voor. De Watergentiaan die één 
v i jver vrijwel geheel bedekt, is bi j  de vestiging hier let
terl i jk een handje geholpen. Zoa ls al eerder gezegd zijn 
het vooral de  langzaa m  oplopende oevers die d i t  ter
rei n  voor een florist zo leuk ma ken.  Dichtbij de water
kan t  vestigen zich soorten a ls Groot moerasscherm en 
Rode waterereprijs. Waar het  iets d roger word t verschij
nen Moeraskers, Stijve ogentroost en Rood guichelhe i l .  
I n  het  open zand sta a t  h ier  en daar een pol le�e Borstel
bies en enkele kiemplantjes van de Waterpunge. Deze 
vegetatie vertoont een grote overeenkomst met de plan-
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Hier lig ik llllH hd einde van mijn leven. 
Jarenlang he/J ik in stm·men statlil l1even . 
Regen en /Jliksem he/J ik gdrots,�erJ. 
Mensen, dieren en planten liden mij ongede,:rd. 

Op een koude dag was hd opeens onrustig in hd /los: 
Mannen =nagden er lustig op los. 
Daarna werd ik md mijn medc/1omen 
op auto 's gegooid en meegenomen. 

Nadat ik weken OJI een hoop lag, 
k-wam er een bij=onderc dag; 
opeens werd ik netjes neerge=d, 
geprijsd en daarna ge/leurde het. 

Er stopten een vrouw en een man: 
Daar schrok ik een /1cctjc van. 
Maar =ij streelden over mijn ntttdden. 
Ik wed nid wat =e voor mij l1daalden. 

Maar goed, =ij namen mij mee ntltiT hun huis, 
waar het ge=cllig was: een C<'hf thuis. 
Mijn takken werden md /Ja// en versierd 
en bovenop prijkte en piek, heel fier. 

Ook werden er slingers ingedtltln 
en 's avonds gingen de kaarsen aan . 
Engeltjes =weefden tussen mijn tt 1kke11 
en cmder tillil mij11 vod lagen vccl ] ILlkkcn . 

Na =o ee11 paar weken te he/1/>en gestaa11, 
werd ik opeens van alle luister ontdaan. 
"Zulle11 wc hem /1ij de vuil11is leggen " ?  
hoorde ik de man tegen = 'n vrouw =eg,'{en. 

Daar lag ik dan op stmat 
en werd door kinderc·n opgemttf>t. 
Zij wisselden mij in voor een lot; 
vruchtl�tlrc lwutsnippcrs, gestrooid Of' d,� tlarde, 
waarop ook de spand1oom mij /1aarde. 

Zo eindigde dan mtjn l>cstaan 
en /1cn ik weer naar mijn /1egin gcgaa11 .  
't Is een mooi leven geweest. 
Tot het volgende kerstje. �st. 

tengroei in de Guytedel in de nabij gelegen Coepel
d uynen. 
In de  komende jaren za l de  oevervegetatie zich verder 
ontwikkelen.  Pioniersoorten a ls Borstelbies, W a terpun
ge en Dwergzegge zullen na verloop v a n  tijd s terk a fne
men of geheel verdwi jnen.  Daarvoor i n  de p laats zul len 
kruiden a ls Brunei, Gewone katt�staart en Padclerus 
verschijnen. In ieder geval is op de ESTEC-golfbaan een 
boeiende ontwikkeling gestart  d ie aantoont hoe met 
een bee�e natuurbouw en gericht oecologisch beheer 
verrassende resul ta ten kunnen worden bereikt. 
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