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Ideeen krijg je cadeau. Ze zijn er
 
opeens. Of je er iets mee doet hangt
 
van je karakter en omstandigheden af .
 

Het idee waarover ik iets ga vertellen
 
ontstond jaren geleden, toen we een
 
huis hadden gevonden met een terrein
 
dat je - om Van Kooten en De Bie te
 
citeren - "een landje van niks" zou
 
kunnen noemen.
 
Een deel werd gaandeweg tuin, een
 
ander deel bleef zoals het was. We
 
zagen er reeen spelen, eenden bouw

den hun nest aan de kant van de sloot ,
 
waarin toen nog helder water en kik

kers . In het voorjaar luisterden we al
 
heel vroeg in de ochtend naar een con

cert van een grote verscheidenheid aan
 
vogels. Er bloeiden pinksterbloemen
 
en een ree verschool haar jongen tus

sen het fluitekruid vlak bij ons huis.
 
We waren er ons al gauw van bewust
 
dat we al het moois waarvan ik nu
 
maar een klein deel heb opgesomd,
 
voor de toekomst veilig moesten stel

len. Maar hoe bewaar je "een landje
 
van niks", waar een jonge man uit de
 
Randstad na het te hebben doorkruist
 
van zei : "Hier word ik helemaal geluk

kig van." En hij was niet de enige.
 
Volwassenen vonden er rust, kinderen
 
beleefden er avontuur. "Er moesten
 
meer van die landjes zijn" aldus een
 
jonge vrouw uit ons dorp.
 
Ja hoe bewaar en beheer je dit?
 
Het aantal auto's nam (en neemt)
 
schrikbarend toe. 'Ons' drachtig ree
 
werd doodgereden. Bloemen in de
 
wegberm werden met vergif bespoten
 
op advies van de landbouwvoorlich

ting aan het gemeentebestuur.
 

Het tij is weliswaar gekeerd sinds men
 
ontdekt heeft, dat bomen, bloemen, in

sekten, vogels en andere dieren een sa

men hang vorrnen die van levensbe

lang is voor de mens.
 
Verenigingen voor milieubeheer e.d.
 
deden en doen gelukkig voortreffelijk
 
werk. Vandaar dat het me verbaasde, .
 
toen ik een jaar of zeven geleden een
 
van hun vertegenwoordigers via de ra

[oto : D. de Vries Gewone wederik alom in dlt Friese 'Land]e van niks' 

dio hoorde zeggen dat "die kleine na
tuurgebiedjes niet van wezenlijk be
lang zijn". Pas een paar jaar later be
greep ik wat hij bedoelde. Kleine stuk
jes geisoleerde natuur binnen een mi
lieu-onvriendelijke omgeving (autowe
gen, landerijen die bespoten worden 
met bestrijdingsmiddelen...) kunnen 
nauwelijks een functie hebben bij de 
verbreiding van planten- en dieren
leven die noodzakelijk is voor een zo 
goed mogelijke ecologische samen
hang. Tussen kleine, natuurlijke (of in 
elk geval zo natuurlijk mogelijke) ge
bieden zou daarom een verbinding 
mogelijk moeten zijn. Daar wordt trou
wens hier en daar al naar gestreefd. 
am dit ook - heel kleinschalig - in de 
Z.W . hoek van Friesland te realiseren, 
met als uitgangspunt ons eigen "landje 
van niks" , hebben we op 12 november 
1993 de stichting "Klein Natuurbe
houd De Bloempot" opgericht. "Die 
naam" , zei de vriendin met wie ik dit 
plan besprak "is natuurlijk iets geks 
van jou, maar het legt wel de nadruk 
op de kleinschaligheid" . 

De doelstelling van de stichting luidt: 
"Het geven van advies aan eigenaars 
van - of het overnemen van het beheer 
van - kleine, onrendabele natuurlijke 

of betrekkelijk natuurlijke percelen, 
die elk op hun beurt kunnen bijdragen 
tot het ontstaan van verbindingen tus
sen dergelijke kleine natuurgebieden, 
alles onder het beding, dat op deze 
ntuuurgebieden niet mag worden ge
jaagd en voons al hetgeen met een en 
ander rechtstreeks of zijdelings ver
band houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn, alles in de ruimste zin des 
woords. 
De sticiuing tracht haar doel met alle 
wettige middelen te bereiken. " 

Wie enthousiast is voor een dergelijk 
plan (ook elders in het land kunnen 
mensen een soortgelijke stichting 
oprichten) moet zich vanzelfsprekend 
bezinnen op de consequenties. Er zijn 
mensen voor nodig die mee willen 
werken , die eventueel kleine stukjes 
grond achter hun huis aantrekkelijk 
willen maken voor dieren-en plantenle
ven dat thuishoort in hun woongebied. 
De heer P . Pleging, eertijds ambtenaar 
van Staatsbosbeheer is adviseur van de 
stichting. 

Het secretariaat is gevestigd: pia 
mevr, E.J. van der Linden-Nijdam, 
Schotan usweg 100, 8567 HH Oude
mirdum, tel. 05147 - 1207. 
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