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1 Inleiding
De biodiversiteit in Nederland staat onder
druk: steden groeien en verdichten, het
buitengebied verrommelt en de landbouw
intensiveert. Tel daarbij op de
klimaatverandering, de stikstofdepositie
en het toenemende binnenkomen van
exotische dier- en plantensoorten, en het
is duidelijk dat het almaar dringender
wordt om de biodiversiteit van het land op
peil te houden. Daarom worden landelijk
en lokaal een veelheid aan initiatieven
ontplooid om de biodiversiteit te
stimuleren. Hoewel goed bedoeld lijden
Gele aardkruiper (Geophilus flavus)
veel van deze initiatieven echter aan twee
Foto: P. Koomen)
manco's: ten eerste wordt er vaak een
voorkeur gegeven aan het creëren van nieuwe natuur boven het behouden van bestaande natuur;
en ten tweede wordt biodiversiteit maar al te vaak gemeten aan groepen zoals vogels, zoogdieren
en bloeiende planten: groepen organismen die weliswaar in het oog springen, maar relatief
soortenarm zijn ten opzichte van insecten en andere 'cryptobiota'. De in Leiden gevestigde
Stichting Taxon Foundation probeert hier verandering in te brengen door samen met
buurtbewoners wetenschappelijk hoogwaardig onderzoek te doen aan de cryptobiota van
bestaande maar vaak veronachtzaamde stukjes (stads- of dorps-) groen.

2 Achtergrond & Aanleiding
Stichting Taxon Foundation werd in december 2020 benaderd
door omwonenden en andere belanghebbenden aangaande de
oude perenboomgaard in het hart van het dorp Schalkwijk bij
Houten. De eigenaar van de grond heeft toestemming gegeven
aan Dura Vermeer om hier woningen te gaan bouwen (zie
https://www.houten.nl/burgers/wonen-enleefomgeving/projecten-en-werkzaamheden/woningbouw2

wickengaard-schalkwijk/) en de Gemeente Houten heeft hier geen bezwaren tegen omdat
woningbouw binnen het bestemmingsplan past. De omwonenden doen echter al enkele jaren
pogingen om de 'groene long' van het dorp te behouden (zie http://perenboomgaardschalkwijk.nl).
Hoewel er wel kennis is verzameld over de vogels die van de boomgaard gebruik maken en van de
cultuurhistorische waarde van enkele van de oudere perenbomen, was er nog geen uitgebreide
biodiversiteitsinventarisatie uitgevoerd. Ondanks het winterseizoen werd, met het oog op de
sluitingsdatum voor het indienen van zienswijzen (11 februari 2021) besloten om middels een 'bioblitz' een eerste inventarisatie uit te voeren van diverse groepen cryptobiota.

3 Het terrein
De uit de jaren 1930 daterende perenboomgaard, gelegen achter de villa Bermaranco, is een
langwerpig noordoost-zuidwest geörienteerd laaggelegen perceel van ongeveer 225 m lang en 50
m breed. Aan een korte en een lange zijde wordt het begrensd door een sloot met vrij steile (maar
niet beschoeide) oevers, aan de andere lange zijde door de tuinen van de woningen aan de
Wickenburghselaan en aan de resterende korte zijde deels door met klimop en mos begroeide
muren van schuren. Aan de oostzijde ligt een stukje moerasbos (De Griend) en de moestuin
'Brassica'; aan de zuidzijde enkele verspreide woningen met grote tuinen. In de boomgaard
staan ca. 1600 perenbomen, behorende tot
verschillende cultivars. Hieronder bevinden zich
ook 17, voor perenbomen bijzonder
oude exemplaren, met een stam geënt op
meidoorn die als waardevol en
monumentaal groen voor het register van de
Bomenstichting zijn aangemeld. De bomen zijn
rijkelijk begroeid met mos en korstmos en hier
en daar ook met zwammen. Verder is er veel
oude losse schors en dode takken en stukken
stam aanwezig; allemaal geschikte microhabitats
voor kleine evertebraten. In het vruchtseizoen
worden de bomen door de pachter naar verluidt wel behandeld met bestrijdingsmiddelen. De
bodem is drassig en begroeid met kruidenrijk grasland, dat vooral hoog opgroeit binnen de rijen
bomen en aan de randen van het perceel. Naast de binnen de boomgaard permanent aanwezige
biodiversiteit vervullen de perenbomen in de bloei en vruchttijd waarschijnlijk ook functies als
voedselbron voor respectievelijk bestuivers (wilde bijen, zweefvliegen, bloembezoekende kevers en
vliegen) en consumenten van vers of rottend fruit (wespen, diverse families vliegen en kevers). De
inventarisatie vond noodgedwongen in de winter plaats, waardoor de 's zomers actieve groepen
(met name vliegen, wespen en vlinders) grotendeels buiten beeld bleven. De nadruk lag derhalve
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meer op overwinterende insecten; voordeel hiervan is wel dat dit in sterke mate de permanent
aanwezige biodiversiteit betreft, en minder de mobiele, incidenteel hier fouragerende insecten.

4 Werkwijze en aanpak
4a. De inventarisaties

In de boomgaard werden de volgende verzameltechnieken toegepast:
o Keverzeef en Winkler extractor (voor diertjes in vergaand plantaardig
materiaal, compost, en mos; met name mijten, diverse keverfamilies, spinnen,
hooiwagens, miljoenpoten)
o Handvangsten van slakken, kevers, spinnen, hooiwagens, duizend- en
miljoenpoten, pissebedden: achter schors, onder hout en stenen; op
zwammen.
4

o Vegetatie afkloppen (springstaarten, spinnen)
o Waternet (voor de diertjes die leven in en langs de oevers van de sloot)
o Bodem- en aasvallen (voor bv. kevers, spinnen, bodemwantsen)
Op 25 januari 2021 vond een eerste inspectie van het terrein plaats door Menno Schilthuizen
samen met omwonenden; hierbij werd een kleine hoeveelheid strooisel en dood plantaardig
materiaal gezeefd, meegenomen en van 25 t/m 30 januari in de Winkler-extractor geëxtraheerd.
Op 5 februari vond een inventarisatie plaats door Aglaia Bouma, Jan Wieringa en Menno
Schilthuizen. Op 6 februari werd met dezelfde technieken, en met deelname door de vierde expert,
Steven IJland, een tweede inventarisatieronde door het terrein gemaakt, dit keer echter in het
gezelschap van deelnemende buurtbewoners, nl. Elly Hollander, Antoine de Haan, Ineke Kool,
Loethe Olthuis, Angenita Heusinkveld, Miranda Steenbakkers, Huib van Zessen, Anne Hollander,
Wout Schipper, Jan Odijk en Jan Vreeburg. Ook werd die dag een bezoek aan de activiteiten
gebracht door Susan van Erp, commisielid van GroenLinks in de gemeente Houten en door Merlijn
Schneiders, vanwege een radioreportage van Vroege Vogels. In de blokhut van moestuin 'Brassica'
en in de schuur en bijkeuken van de familie De Haan werden kleine veldlaboratoria ingericht waar
de vondsten met microscopen bekeken en gedetermineerd konden worden.

4b. Verwerken van verzameld materiaal
Enkele grotere dieren (duizendpoten,
pissebedden, bepaalde spinnen, wantsen en
kevers) werden levend ter plekke op naam
gebracht, geregistreerd en weer vrijgelaten. Alle
overige diertjes (veelal kleinere, < 5 mm) werden
geconserveerd, geprepareerd door de
deelnemende experts, en gedetermineerd.8-10
Hieronder de groepen en de experts die zich
over de betreffende groep hebben gebogen.
Voor vele van de determinaties was onderzoek aan
de geslachtsorganen nodig (zoals van dit mannetje
van het langtongspinnetje, Diplostyla concolor). Foto:
P. Koomen)

Kevers (Coleoptera):

Menno Schilthuizen, Aglaia Bouma en Jan Wieringa

Weekdieren (Mollusca):

Menno Schilthuizen

Wantsen (Heteroptera):

Aglaia Bouma en Jan Wieringa

Spinnen (Araneae):

Steven IJland

Hooiwagens (Opiliones):

Steven IJland
5

Teken (Ixodea):

Steven IJland

Pissebedden (Isopoda):

Steven IJland

Duizendpoten (Chilopoda):

Steven IJland

Miljoenpoten (Diplopoda):

Steven IJland

Pseudoschorpioenen (Pseudoscorpionida):

Steven IJland

Tweestaarten (Diplura):

Steven IJland met hulp van Koen Lock

Wespen (Hymenoptera):

Aglaia Bouma

Springstaarten (Collembola):

Steven IJland

Het verzamelde materiaal is voor het overgrote deel verwerkt tot permanente preparaten die zijn
of worden gedeponeerd in de collecties van Stichting Taxon Foundation, Naturalis, en de collecties
van de meeste deelnemende experts. Bovendien zijn alle vondsten geregistreerd in het citizen
science platform waarneming.nl.1

5 Resultaten
In totaal werden 210 soorten ongewervelden geregistreerd. Aan het eind van dit hoofdstuk staan
de complete soortenlijsten weergegeven, maar eerst wordt een kort overzicht van de meest
opmerkelijke vondsten gegeven.

5a. Meest opmerkelijke vondsten

o

In de natte klei onder stenen in de boomgaard werden enkele bijzondere
bodembewonende soorten gevonden, o.a.: (1) de tweestaart Campodea lankesteri,
volgens waarneming.nl 'zeer zeldzaam' en niet eerder in Nederland gevonden1,2,3 (maar
wellicht grotendeels over het hoofd gezien vanwege het feit dat tweestaarten zeer weinig
aandacht genieten); (2) de kortschildkever Achenium humile, zeldzaam1,4; uit de provincie
Utrechts slechts vondsten bekend van vóór 1965 (Ref. 5); (3) de rode aardkruiper
(Pachymerium ferrugineum), zeldzaam, uit heel Nederland over de periode 2000-2021
slechts één eerdere goedgekeurde vondst op waarneming.nl1; (4) een grote hoeveelheid
exemplaren van de kleibontloper, Acupalpus exiguus, een vrij zeldzame loopkever6.
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o

Het uitzeven van dood plantaardig materiaal (dood gras en kruiden, dode perenbladeren,
dood riet) leverde een bijzonder rijke fauna van o.a. kevers, wantsen en sluipwespen op,
waaronder de volgende vermeldenswaardige soorten: (1) de glanskever Epuraea
imperialis, een oorspronkelijk uit Australië afkomstige soort die in 2019 voor het eerst uit
Nederland gemeld werd7, en waarschijnlijk leeft van rotte peren; (2) de kevers Paederus
fuscipes, Quedius semiaeneus en Telmatophilus caricis, drie soorten waarvoor uit de
provincie Utrecht slechts oude vondsten (van 1965 of ouder)5 bekend zijn; (3) de
kortschildkever Lobrathium multipunctum, vrij zeldzaam (op waarneming.nl slechts twee
Nederlandse vondsten uit de periode 2000-2021)1.

5b. Algemene interpretatie

Naast de boven genoemde bijzondere soorten is het meest opmerkelijke resultaat van de
inventarisatie de opvallend hoge biodiversiteit: gezien de zeer beperkte onderzoeksinspanning
(vier experts, effectief anderhalve dag veldwerk), het jaargetijde (hartje winter, deels koude en
regenachtige omstandigheden) en de toestand van het terrein (deels overstroomd) is het resultaat
van 210 soorten te beschouwen als onverwacht hoog. Wanneer we de vier voornaamste
bemonsterde habitats onderscheiden, nl. (i) de perenbomen zelf, (ii) het zoete water, (iii) de
kleibodem en (iv) de kruidvegetatie, lijken vooral de laatste twee de meeste biodiversiteit te
herbergen. De kruidvegetatie was natuurlijk op het moment van onderzoek grotendeels dood,
maar viel op basis van de overwinterende dieren in bodemstrooisel deels te reconstrueren en lijkt
te bestaan uit een opvallend rijke fauna van o.a. lieveheersbeestjes, bladhaantjes en (meer
bodembewonende) loopkevers, wantsen en kortschildkevers. Ook de natte kleibodem leverde
een rijke collectie bijzondere dieren op. Hoewel de regenwormen en mieren niet werden
bestudeerd viel op dat deze groepen in ruime mate aanwezig zijn en ervoor zorgen dat in de
bodem een microstructuur van spleten en gangen bestaat, die weer leefruimte biedt aan een hoge
ondergrondse biodiversiteit van loop- en kortschildkevers, (naakt)slakken, duizend- en
miljoenpoten, pissebedden, springstaarten, tweestaarten en diverse spinnengroepen.
Op basis van de vondsten kan gesteld worden dat de boomgaard een lokale biodiversiteithotspot
vormt. Indien chemische bestrijding zou kunnen worden uitgefaseerd en (deels) vervangen door
biologische bestrijding, en ook het gebruik van zwaar materieel beperkt zou kunnen worden, zou
de boomgaard waarschijnlijk ook voor boombewonende insecten belangrijker worden en nog
sterker die rol van lokale biodiversiteitshotspot kunnen gaan spelen.

5c. Soortenlijsten

Hieronder volgt een compleet overzicht van alle gevonden en gedetermineerde soorten. Alles is
ingevoerd in waarneming.nl.
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1. Spinnen (Araneae)

2. Duizendpoten (Chilopoda)

8

3. Kevers (Coleoptera)

9

10

4. Springstaarten (Collembola)

5. Miljoenpoten (Diplopoda)

6. Tweestaarten (Diplura)
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7. Slakken (Gastropoda)

8. Wantsen en cicades
(Hemiptera)
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9. Wespen (Hymenoptera)

10. Pissebedden (Isopoda)

11. Teken (Ixodea)

12. Gaasvliegen (Neuroptera)

13. Libellen (Odonata)

14. Hooiwagens (Opiliones)

15. Pseudoschorpioenen
(Pseudoscorpiones)
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6 Conclusie
Ondanks de verre van ideale omstandigheden waaronder deze inventarisatie werd uitgevoerd
(koud weer, korte beschikbare tijd, beperkte expertise), lukte het toch een opmerkelijk hoog aantal
soorten insecten en andere ongewervelden te vinden, waaronder ook meerdere zeldzame soorten.
De indruk bestaat dat de boomgaard een lokale biodiversiteitshotspot vormt, waarbij vooral de
kruidvegetatie en de ondergrond van de kleibodem een hoge soortenrijkdom herbergt. Om de
biodiversiteitswaarde nog verder te versterken wordt aangeraden om chemische
gewasbescherming te vervangen door biologische gewasbescherming en ook het gebruik van zwaar
materieel te beperken, teneinde de bijzondere bodemfauna te ontzien. Ook biedt de boomgaard
ruime mogelijkheden voor natuur- en milieu-educatie van kinderen in de gemeente Houten.
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8 English summary
A community biodiversity inventory was carried out by the Taxon Foundation during two days in
February, 2021, in an old pear orchard in the village of Schalkwijk (Houten municipality, Province of
Utrecht, the Netherlands). The 'bioblitz' had been initiated by the local community to provide
information that might help to save the orchard from existing project development plans aimed at
replacing the orchard with a new housing estate. Four experts and a dozen non-expert local
volunteers studied various groups of invertebrates in the field and makeshift labs. A total of 210
species was identified, especially from herbaceous vegetation and the wet clay subsoil. Several rare
species were recorded, including one species of Diplura not previously recorded for the
Netherlands, and several scarce species of Coleoptera that had not been seen in the province of
Utrecht for 55 years or more. All specimens were preserved as permanent vouchers and all data
were recorded in the citizen science platform waarneming.nl (of Observation International).

9 Dankzegging
Deze inventarisatie zou niet mogelijk geweest zijn zonder de steun van een groot aantal personen
en instanties. Ten eerste de lokale organisatoren Elly Hollander, Antoine de Haan en Ineke Kool, en
de Stichting NatuurvanVroeger NU (Maria van De Looverbosch en Rino Jonkers). Verder Anne en
Elly Hollander en de familie de Haan - Kool, die ons hartelijk welkom heetten en verzorgden tijdens
ons werk en bij het faciliteren van het onderzoek. Het veldwerk werd uitgevoerd door Aglaia
Bouma, Jan Wieringa, Steven IJland en Menno Schilthuizen, die tevens de determinaties
verzorgden (met incidentele online hulp van Koen Lock). Van de buurtbewoners deden verder mee:
Loethe Olthuis, Angenita Heusinkveld, Miranda Steenbakkers, Huib van Zessen, Wout Schipper, Jan
Odijk en Jan Vreeburg. Het onderzoek werd gefinancierd middels crowdfunding, waaraan vele van
de bovengenoemde buurtbewoners bijdroegen, en ook Jan Baas, Aurelia van Heerdt, Marjolein
Kool, Hans van Echtelt en Ciel Kool. Foto's in dit verslag zijn gemaakt door Antoine de Haan, Peter
Koomen en Menno Schilthuizen. Het rapport werd geschreven door Menno Schilthuizen.
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Appendix: additionele informatie
verzorgd door Maria van de Looverbosch, Stichting NatuurvanVroeger NU
Notities in verband met de beschrijving van de biodiversiteit en cultuurgeschiedenis van de
boomgaard gelegen tussen de Spoorlaan en de Jonkheer Ramweg (nrs. 26 en 28) en gescheiden
door een sloot, grenzend aan de Griend.

DE GESCHIEDENIS VAN HET LANDSCHAP
De vroege geschiedenis van het landschap waar Schalkwijk onderdeel van is, werd door Smits en
Wttewaall in 1988 beschreven. Vanaf ongeveer 1130, met het graven van de Schalkwijksewetering
ontwikkelden zich boerderijen langs die wetering. In de meer moderne geschiedenis vinden we al
boomgaarden langs de wetering, ook op de locatie waar nu de oude boomgaard ligt. Algemeen
gesproken lagen in 1830 de boomgaarden in de omgeving van de dorpskern en vlak naast
woningen (veelal boerderijen) volgens de beschrijving die Smits en Wttewaall geven (1988: 134135 en kaart uit 1830, 132-133). Daarnaast groeide er op de laagstgelegen percelen griendhout.
De boomgaard met daarnaast het griendbos zoals we die nu nog tussen Jhr. Ramweg en de
Spoorlaan aantreffen is landschappelijk erfgoed uit eerdere eeuwen. Maar de boomgaard zoals we
die nu kennen is niet dezelfde als die uit begin negentiende eeuw. Waarschijnlijk is in de tijd dat er
een oude tante van de familie Uijttewaal in Schalkwijk in een boerderijtje woonde, de eerdere
boomgaard gerooid. Tot de jaren veertig was er sprake van twee langgerekte stroken kruidenrijk
grasland (weide) met daartussen drie brede sloten. In 1931 werd voor de gezusters Uijttewaal van
De Poel naast het boerderijtje van hun oudtante een villa gebouwd die de naam Bermaranco kreeg.
De nieuwe woning is op het opgehoogde deel langs de wetering gebouwd (net zoals het eerdere
boerderijtje). Het achterliggende terrein is daarna opnieuw in gebruik genomen als boomgaard. Tot
eind jaren tachtig stonden er ook enkele hoogstam pruimenbomen in de zuidelijke helft van de
boomgaard.
BODEMVEGETATIE
Plantengeografisch hoort Schalkwijk tot het Fluviatiele district. In de oude boomgaard omringd
door brede sloten en grenzend aan een vanuit het griend ontstaand bosje konden door de jaren
verrassend wat plantensoorten genoteerd worden. Beknopt zullen we daarvan enkele aspecten
bespreken.
De bodemgesteldheid ter plekke heeft qua vegetatie de potentie tot een hoge biodiversiteit. Op
een ondergrond van veen is in het verleden (rivier)klei afgezet. Het is aannemelijk dat door de
16

invloed van de mens in de boomgaard ook extra grenssituaties (zijn) ontstaan, hetgeen een extra
variatie aan plantensoorten oplevert. Ook al werd de boomgaard de afgelopen jaren vooral
gebruikt voor de productie van peren, daardoor is wat betreft de bodemvegetatie de potentie tot
kruidenrijk grasland niet verdwenen. Naast diverse grassen (zo’n twintig verschillende grassoorten
geteld) en zeggesoorten, heeft de boomgaard in potentie een grote variatie aan kruidachtige
planten in de bodem.
Omdat de boomgaard in het laagste deel van Schalkwijk ligt is de bodem bijna altijd vochtig, of
staat deels onder water. Dit is ter plekke ook aan de vegetatie te zien. (Die vegetatie vervult bij de
waterhuishouding voor de mens een nuttige rol; de wortels van de bodemvegetatie fungeren ten
aanzien van water opvang en opslag als een soort grote spons.) En ook zijn er sloten waar vegetatie
te vinden is.
In grote lijnen kunnen we wat de bodem van de boomgaard en de aangrenzende sloten betreft
spreken van een variatie van zogenaamde hooilandgemeenschappen, 's zomers zeer kleurrijke
graslanden (hetgeen overeenkomt met de via ‘oral history’ verkregen informatie van mensen die in
hun kinderjaren, voor de Tweede Wereldoorlog ter plekke bloemen gingen plukken). Daarnaast zijn
er planten die thuishoren in de habitat Blauwgrasland gesignaleerd, zoals Biezeknop, Blauwe
Zegge, Blauwe Knoop, Blonde Zegge, Dopheide, Grote Pimpernel, Klokjesgentiaan, Spaanse Ruiter,
Vlo Zegge en Wilde Bertram.
Verder: Dotterbloem, Grote Ratelaar, Lidrus, Moerasrolklaver, Tweerijige Zegge, Veldzuring, Echte
Koekoeksbloem, Echte Witbol, Grote Ratelaar, Kruipende Boterbloem, Scherpe Boterbloem,
Pinksterbloem, Witte Klaver, Smalle Weegbree en Waterkruiskruid.
Tot slot nog een kleine parade (niet alfabetisch opgesomd) van de meest gangbare plantensoorten
die we eerder jarenlang ook veelvuldig tegenkomen: Zevenblad, Wilde Peen, Melganzenvoet,
Gewone Raket, Rode Klaver, Fluitenkruid, Veldzuring, Kleine Veldkers, Wilde Cichorei, Kruisdistel,
Kruisbladwalstro en die die in het voorjaar het eerst bloeien: Speenkruid, Klein Hoefblad, Groot
Hoefblad, Muur, Klein Kruiskruid, Kleine Veldkers, Herderstasje en Paarse Dovenetel.

VOGELS
In de boomgaard zijn gedurende het afgelopen decennium (2010 – 2020) door het jaar heen de
volgende vogels gezien: bonte specht, groene specht, keep, buizerd, ransuil, ringmus, houtduif,
ijsvogel, kramsvogel, boomklever, boomkruiper, blauwe reiger, merel, koolmees, spreeuw,
pimpelmees, huismus, ekster, gaai, tuinfluiter, heggenmus, nachtegaal, draaihals, winterkoninkje,
roodborst, Turkse tortel, zanglijster, groenling, vink, fitis, putter, kauw, tjiftjaf en steenuil.

ECOLOGISCH ERFGOED / GROENE CULTUURGESCHIEDENIS
In de bomengaard zijn 17 monumentale perenbomen vastgesteld van de cultivars Légipont of
Fondant de Charneux en Beurre Hardy. Dat zijn fruitrassen die tegenwoordig niet vaak meer
voorkomen. Deze perenbomen zijn te beschouwen als groene monumenten. Wat hen ook
17

bijzonder maakt is dat ze geënt zijn op een onderstam van meidoorn (Crataegus). Dit maakt het
mogelijk dat de perenstammen op een natte bodem niet wegrotten. Omdat ze door latere de
eigenaar van de boomgaard (Van Jaarsveld na 1990) zijn behandeld als productiebomen, is de top
uit deze oude perenbomen gezaagd. Eerder waren de bomen tegen de twintig meter hoog, maar
om de fruitopbrengst te stimuleren zijn ze ingekort. Dit is tegenwoordig in de fruitteelt een
gangbare procedure. De bomen gaan na het inkorten bovenin een eindje inrotten, maar dat zegt
niets over de verdere conditie van de perenbomen. De perenbomen zijn nog zeer vitaal en dragen
ruim vruchten.
In de tijd dat de gezusters Uijttewaal in de villa Bermaranco woonden werd de boomgaard door
mannelijke Uijttewaal familieleden beheerd. Later, in de jaren zestig, toen Lambertha (de Ber in
Bermaranco) Uijttewaal getrouwd was met Cees Blom verzorgde haar neef Toon Sturkenboom, een
zoon van de zus die met boer Cees Sturkenboom gehuwd was, de boomgaard. Een jonge
economiestudent, Jan Baas, hielp Toon Sturkenboom in de zomermaanden in de boomgaard.
Mevrouw Blom-Uijttewaal is op 30 november 1990 overleden.
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Verder observaties verzameld bij verschillende mensen die in het dorp Schalkwijk woonden en
wonen en opgetekend, naast de door hen uitgevoerde vegetatiekarteringen door Peter Verzijl en
Maria van de Looverbosch.
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