
Feeërieke Oeverlanden wandeling 
November 2022. Marlies Wijnen 

 

 
 

Geïnspireerd door Marjolijn van Heemstra – schrijver, theatermaker, nachtwandelaar – heb 
Tom Koudstaal van ”De Oeverlanden Blijven!? gevraagd om een experiment aan te gaan: is 
het mogelijk ondanks de lichtvervuiling van Schiphol en snelweg in de Oeverlanden onze 
‘natuur’ te ervaren met andere zintuigen dan onze ogen. En het is gelukt! Met acht personen 
uit de omgeving en de vereniging hebben we van zonsondergang (zie foto) tot het duister 
verkend hoe het is om te ‘nachtwandelen’ in de Oeverlanden. Het was boven verwachting. 

Tevoren hadden we bedacht om zo stil mogelijk te lopen en elkaar niet uit het oog te 
verliezen. Zeker in het duister bleken we elkaar toch soms makkelijk kwijt te raken. Wichert 
was onvolprezen als gids en begeleider. Hij heeft met Tom de donkerste plekken van de 
Oeverlanden opgezocht en ons allemaal geholpen bij vrijwel onzichtbare kuilen of obstakels. 
Dat is zeker een must voor ons oudere buurtbewoners. 

De snelweggeluiden leken wel verkeerd ‘gemonteerd’ onder de feeërieke uitstraling van de 
bossen. Op hele stille momenten drong de boslucht, het gekraak van takjes en de 
schoonheid van de boomtoppen door. Op drukkere momenten was het vooral een grappige 
bedoening om heelhuids uit het struikgewas te komen. 



Voor mensen die echt het pikkedonker gewend zijn, is deze schemering niet interessant. 
Voor de meer stadse wandelaars was het juist een bijzondere ervaring. 

Wat ideeën voor volgende keren, want het smaakte bij de meeste wandelaars naar meer en 
er was zelfs een wachtlijstje): 

1. Voor nog meer duisternis is het beter te wandelen met de nieuwe maan. (we hadden 
nu bijna halve maan). Een gids als Wichert is dan wel nog harder nodig. 

2. Voor nog meer stilte is later op de avond geschikter of zelfs het weekend: de snelweg 
liet zich nadrukkelijk horen. 

3. Een heel ander goed idee kwam van Wichert: genieten van de zonsondergang en 
daarna een picknick. 

4. Fotograferen tijdens de wandeling bleek enigszins storend voor de anderen – wandel 
cadans is dan weg en je ziet verlichte schermpjes in je ooghoeken; soms ook voor de 
beleving van de foto-makende wandelaar. 

5. Wichert opperde per seizoen een aangepaste wandeling& aanvangstijd aan te 
bieden. 

Dank voor de mogelijkheid dit nachtwandelen uit te proberen. En wie weet tot een volgende 
keer. 
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