Wandelingen die inspireren

Het licht overwint de duisternis
Winterwandeling langs de Nete op zondag 8 januari

De veerkracht van de natuur inspireert
Een mistige, sombere dag kondigt zich aan. Her en der liggen nog restanten van tot ijs verworden sneeuw. Niet
meteen uitnodigende omstandigheden voor een fikse wandeling zou je denken. Maar tot mijn verbazing komen
18 enthousiaste wandelaars de afspraakplaats opwandelen. Ook zij weten dat beweging en frisse lucht
neerslachtigheid verdrijven.
Ogenschijnlijk valt er in de winter weinig te beleven in de natuur. Het landschap verliest alle kleur. Grijze en
bruine tinten domineren: de natuur geeft een doodse indruk. Het is stil, op het gekras van enkele kraaien na.
De dagen zijn kort en overwegend donker. Echter, diep verborgen in de aarde of op veilige schuilplaatsen
overleven planten en dieren op de meest verscheiden en vindingrijke manier. Zij zullen in de lente op
wonderbaarlijke wijze ontwaken. En het is dezelfde koppigheid waarmee de natuur hindernissen overwint die
ons ook nu weer kan inspireren.
Ook in ons leven kennen we donkere, soms uitzichtloze periodes. Net zoals in de natuur zal het licht het terug
winnen van de duisternis en liggen er ook bij ons zaadjes op nieuwe ontwikkelingen te wachten tot de tijd rijp
is. Het zijn onze dromen, intenties, voornemens die we in deze donkere tijd koesteren. Met deze hoopvolle
wetenschap gaan we op pad.

De rivier geeft zijn geheimen prijs
De Nete is prominent aanwezig op deze wandeling en fascineert ons.
Het woord Nete is dan ook afgeleid van het Keltische Hnita dat staat voor
“de blanke, de glanzende, de heldere”. Net zoals het water zich aanpast
aan zijn omgeving is het voor ons ook belangrijk ons natuurlijk vermogen
te gebruiken om mee te stromen met het leven, zonder dat we ons
erdoor laten overspoelen of meesleuren.
In de tijd van de Kelten was er ter hoogte van Duffel een doorwaadbare
plaats en werd Dubro (water) genoemd. Daar komt de naam Duffel
vandaan. De Nete is een getijdenrivier in het stroomgebied van de
Schelde. Waar Grote Nete en Kleine Nete samenvloeien ter hoogte van
Lier wordt ze verder Nete of Beneden-Nete genoemd. In Rumst vloeien
Dijle en Nete samen en monden dan als Rupel uit in de Schelde.
Aan de rand van het water zien we enkele koppeltjes wilde eend. Zij
hebben in het najaar al een partner gekozen en gaan reeds vroeg paren
zodat er vanaf eind januari reeds een eerste legsel is. De kans op
overleven is echter gering wegens gebrek aan voedsel. Daarom voorziet
de natuur nog één of twee vervangingslegsels in de lente.

Domein Neteland
We vervolgen onze wandeling langs het bosje ter hoogte van De Locht. Dit bosje maakt deel uit van Domein
Neteland, een groene zone tussen de Mechelsesteenweg en de Nete. Dit kleine, maar erg gevarieerde gebied
vormt een ideale rustplaats voor fietsers, wandelaars en trekvogels en is samen met het PIME eigendom van
de provincie Antwerpen. Het eiken-berkenbosje verrast ons met prachtige boomsilhouetten. Buiten zomereik
die je makkelijk herkent omdat de boom zolang zijn blad houdt en berk met zijn witte bast, ontwaren we ook
esdoorn, vlier en zelfs een forse kerselaar. Het vochtige weer zorgt voor een variatie aan paddenstoelen, o.m.
een massa fraaie stronkmycena.
Omdat het pad een lus vormt en wij eigenzinnig willen doorlopen naar de tuin van het PIME zijn we gedwongen
een sloot over te springen om terug de dijk te bereiken.
Ter hoogte van Duffelsluizen, waar we zicht hebben op het Netekanaal, kiezen we voor een wandeling in de
tuin van het PIME met zijn diverse biotopen en een vossenburcht.
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Vroegbloeier
Midden in de winter bloeit de hazelaar. Het is sinds mensenheugenis een magische boom waarvan de gevorkte takken
soms dienst deden als wichelroede. Hiermee werden onderaardse waterplassen opgespoord. Lang voor knop of blad
worden de reeds aanwezige korte en stijve mannelijke katjes soepel en dubbel zo lang. Bij de minste bries verspreiden
de ultralichte stuifmeelkorrels zich in wolkjes. Zo gauw het vriest sluiten de schubben zich weer om de meeldraden te
beschermen. De hazelaar is eenhuizig. Zowel de mannelijke als vrouwelijke bloemen komen op dezelfde struik voor.
We ontwaren reeds enkele minuscule vrouwelijke rode bloempjes. De vrouwelijke bloem produceert na bevruchting
slecht één hazelnoot.
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Droomzaden
We staan stil bij de voornemens en intenties die de wandelaars bij het begin van het jaar voor zichzelf
formuleerden : warmte, beweging, gezondheid. Stuk voor stuk schitterende droomzaden die veel kans maken
om zich te realiseren. Het is immers effectiever om niet al te strakke en concrete plannen te formuleren die
doorgaans het einde van januari niet halen. Een positieve intentie die in je onderbewustzijn het hele jaar
aanwezig blijft trekt mogelijkheden aan, er komen dingen op je pad en er gaat van binnen uit iets borrelen en
leven. Zo ga je stapje per stapje richting je doel en
kan je op het eind van het jaar met fierheid
terugblikken.
Als kleine attentie trakteer ik de wandelaars op
een tulpenbol of zonnecakeje dat het droomzaad
en het nodige zonlicht symboliseert.
Al keuvelend sluiten we af met een extra lid voor
Natuurpunt: welkom!
Marleen

Zin gekregen om zelf ook je stapschoenen aan te trekken? Gewoon doen. Een half uurtje wandelen kan al wonderen
verrichten. Als je graag zelf eens meewandelt, alleen of in groep, neem dan gerust contact op met
marleenvanpuyvelde@telenet.be, 0486/41.36.58. Kijk ook eens op www.natuurgewijs.be
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