Je eigen straatje Ciel & Mari

Het schuurt
bij Ciel en Mari
Bewust en duurzaam leven, het is een
mooi streven. Maar de praktijk blijkt
knap weerbarstig. OneWorld kijkt
binnen bij mensen met duurzame
ambities. “Onze kinderen hebben het
wel eens zwaar gehad.”
Tekst & foto’s Rinske Bijl
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Thuis bij Ciel & Mari

Al 36 jaar, zo lang als ze samen zijn,
wonen Mari (60) en Ciel (59) midden
in het bos, aan het einde van een
doodlopende weg. Het is een dienstwoning van het Brabants Landschap,
waar Mari werkt als beheerder. Ciel
werkt als tuinontwerper en illustrator.
Hun dochter (28) woont niet meer
thuis, hun zoon (26) is net afgestudeerd
en op zoek naar een woning.

Mari

Dankzij zijn wekelijkse
column in het Eindhovens
Dagblad is ‘boswachter’
Mari een bekende naam in
Heeze en omstreken.

E

chte natuurliefhebbers zijn Ciel
Broeckx en Mari de Bijl. Hij is
boerenzoon. Zij een stadsmeisje,
maar met een milieubewuste moeder die
een grote liefde had voor tuinieren. Zo
is respect voor de natuur hen met de
paplepel ingegoten. Als vrijwilligers bij
het Instituut voor Natuureducatie en
Duurzaamheid (IVN) hopen ze dat door
te geven aan volgende generaties. Zoals
ze dat bij hun eigen kinderen gedaan
hebben. Mari: “Ze hebben het wel eens
zwaar gehad. Al die vakanties naar Texel,
en dan onderweg naar de bakker wéér
langs het vogeleilandje.” Ciel: “Toch valt
het mee in hoeverre ze zich daartegen
afzetten. Onze dochter zamelt netjes
haar afval apart in.”
Mari: “Maar ze gaan niet met een
verrekijker de natuur in, wat ik wel zie
bij kinderen van collega’s.”
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Klappertanden

Voor Ciel is liefde voor de natuur onlos
makelijk verbonden met een duurzame
levensstijl. Zelden neemt ze de auto. “Ik
bracht de kinderen vroeger altijd met de
fiets naar school, die was 2,5 kilometer
verderop. Een keer was het zo koud dat
onze dochter nog een uur in de klas zat te
klappertanden. ‘Mag ze niet een keer met
de auto worden gebracht?’, vroeg de juf
toen. Andere ouders vonden het ook
zielig. Andersom heb ik hen er ook wel
eens op aangesproken dat ze altijd de auto
namen. Die discussies vonden de kinderen
eigenlijk erger dan het fietsen zelf.”
Ciel kiest altijd voor biologische groente en vlees. Mari is daar veel minder bewust
mee bezig. “Als ik boodschappen doe, volg
ik wat er op mijn lijstje staat. Ik ga dan niet
controleren of de kip geen plofkip is.” De
prijs is wel een punt. “Ik vind biologisch
gewoon te duur.”
In zijn werk als beheerder van het
Brabants Landschap ziet hij de voordelen
van biologische landbouw in de praktijk.
“Al onze akkers en weilanden worden
biologisch beheerd. Je ziet dat er beduidend meer plantensoorten groeien.” Toch
legt hij niet de link met zijn eigen boodschappen. “Dat zou ik alleen doen als mijn

Regenwater

consumptiegedrag direct effect zou hebben
op het beheer van onze akkers.”

Zelf slachten

“Als je iets wil veranderen in de maatschappij, moet je consequent zijn. Daar ben ik
mee opgegroeid. Maar Mari is Mari, en ik
ben ik. Als je 36 jaar bij elkaar bent, accepteer je dat”, zegt Ciel. “Mari heeft er ook
geen kritiek op dat ik meer geld uitgeef aan
biologische producten.” Als tegenprestatie
bakt ze voor hem een schnitzel op de dagen
dat ze zelf geen vlees eet. “Je moet een beetje
pragmatisch zijn. Ik geloof niet in andere
mensen dwingen.”
Dat vlees komt overigens meestal niet uit
de supermarkt. Mari: “Een collega van mij
houdt varkens, daar bestellen we af en toe
een half varken. En hier op de heide lopen

Bos

Vanuit hun tuin
lopen ze zo met
hond Tippie het
bos in.
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Het liefst zou Ciel
de wc doorspoelen
met regenwater
uit de ton. Maar
dat vindt Mari
overdreven. “Het
is misschien ook
wel een beetje
extreem”, geeft
Ciel toe.

Kachel

Met de
tegelkachel
kunnen ze drie
ruimtes tegelijk
verwarmen. De
CV staat bijna
niet aan.

Opslag

Een oude keuken
doet dienst als
opbergruimte in
de schuur.

Schotse Hooglanders, daar kopen we ook
vlees van.” Zelf hebben ze kippen, al zolang
ze hier wonen. “Dat vind ik zo gezellig. En
de eitjes zijn veel lekkerder dan die uit de
supermarkt.” Alleen aan het slachten van de
haantjes heeft hij een hekel. “Daarom laat
ik de kippen nu niet meer zo vaak broeden.
Toch vind ik dat iedereen die vlees eet, zelf
een keer een beest zou moeten slachten.”

Kikkers en vlinders

Vroeger hebben ze hun eigen groente en
fruit verbouwd. Mari: “De kersen werden
opgegeten door spreeuwen, de aardbeien
door merels.” Ciel: “Er zitten hier ook
woelratten en konijnen. We hielden niks
over. Dus dat hebben we opgegeven.”
Mari: “We willen met de natuur leven.
Dat betekent dat je soms zelf een stapje
terug moet doen.”
Nu staan er in de grote achtertuin weel
derige bloemen en planten. In de vijver
kwaken kikkers, vlinders vliegen rond
de vlinderstruiken. De tuin loopt bijna
ongemerkt over in het bos en de weilanden.
Voor Ciel is het vanzelfsprekend dat ze de
tuin op een natuurvriendelijke manier
beheert. “Ik ruim bewust niet op voor de
winter, maar laat alles mooi afsterven zodat
er schuilgelegenheid is voor insecten. In het
voorjaar begin ik pas te ontmantelen. Elk
jaar ben ik als een kind zo blij als een plant
opnieuw opkomt.” Mari: “Ik heb daar wat
minder gevoel bij, maar kom toch even
kijken.”

Ik heb helemaal
niet het idee dat we
ons opofferen

Was

Ciel: “We
hebben wel een
wasmachine,
geen wasdroger.
Daar zijn tuin en
bijkeuken voor.”

Zachte handdoeken

“De natuur is voor ons niet alleen iets
waarvoor je dingen moet doen en laten,
het geeft ons ook veel lol”, zegt Ciel. Mari:
“Ik heb helemaal niet het idee dat we ons
opofferen. We leven hier heel tevreden. Het
is heerlijk om ’s avonds samen bij de vijver
te zitten en naar beestjes te kijken.”
Eén opoffering kan hij toch bedenken.
“Soms heb je in een hotel van die heel zachte
handdoeken, dan denk ik bij mezelf: dat is
toch wel heel plezierig. Maar ik ga bij Ciel
niet om wasverzachter zeuren.” Ciel: “Het
is gewoon spartaans, die schuurdoeken van
ons. Maar het scheelt weer scrubcrème.”

Educatie

Ciel werkt aan
lesmateriaal
over de natuur.
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