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In de vorige aflevering van Oase heb 
ik geschreven over de omvorming 
van een stoffige aardappelakker bij 
Holthe, Drenthe, tot een bloemrijk 
paradijsje met afwisselende tuinen 
rond het huis en een parkachtige 
schapenwei daarachter. Ook mijn 
drijfveren om op die manier met de 
aarde bezig te zijn, kwamen aan de 
orde. Ik vervolg mijn verhaal met de 
ontwikkelingen in twee meer recente 
uitbreidingen van Schepping, waar 
het bemeste akkerland behoorlijk op 

zijn kop is gezet. 

Beloofde land 

Aan de oo stkant gren sde m ijn scha
penwei aan een mais akker. Een gee
gali seerd, platges pote n stuk gro nd 
van d rie hectare waar jaarl ijks de 
gie r van af d roop Een bekende boe
renw ij sheid is dat buu rrn an 's land 
m aar een keer te koo p komt. Oat 

gebeur de m et di t perceel in 1989 en 
ik kon de verl eiding niet weerstaan. 
Hier kon ik m ij n jongensd room ver

der gesta lte geven. Oit was het aan 
de natuu r Beloo fde land . 

De ecologisch e oms tandighede n 
waren dermate ong unst ig dat ik 
besloot o m drast isch in het milieu in 

te grijpen. De vermeste bovengrond 
moest er in ieder geval gro tend eels 
af en door het creeren van hoogte
versc hi llen ko n de variat ie in terrein
omstandigheden enor m word en ver
gro ot. Bodemborin gen had den uit
gewezen dat zich on der het dekzand 
op veel plaatsen een d ikke laag kei
leem beyond. Dat bood ext ra per

spec t ieven voor een bijzondere plan
tengroe i. Na de no d ige pro cedu res 
verkreeg ik van de provin cie mijn 
begeerde ontgron dingsvergunning. 
Een jaar en veel gero nk van graa fm a
chines later had het Beloofd e land 
een metam orfose on dergaan. Een 
m eertj e me t kr ista lhe lder water lag 
ingebed in glooiende oevers van 
goud geel zand: het Kristalmeer. 
M iddenin het terre in verhi ef zi ch een 

heuvel van grij ze keileem: Tao. Ten 
noorden daarvan was een m oe rassi
ge laagte o ntstaa n met grilli ge plas
sen held er blauw water: de Azu ren 

Zom p. Een van de eerste bezoekers 
aan het nog kale terrein was een 
Zwarte oo ievaar, di e in wijde cirke ls 
neerdaalde in de Azuren Zomp. Een 
betere openin gscerem on ie had ik 

niet kunnen beden ken! 

De voed selri jke bovengrond was ver
werkt in de wal len en t alu ds die het 
Beloofd e land afsc hermden van de 
om geving . Die bufferzon e werd inge
plant me t inl andse bomen en stru i
ken. Op de top van de leemheuvel 
plan tt e ik een jo nge lin deb oom als 
sym bolisch m iddelpunt van het te r
rein. Het is de enige bepl anting, 
wa nt ik had me voo rgeno me n om de 
kolonisatie van de maagdelijke 
gro nd en het prille wat er verder 
geheel aan de natuur over te laten. 
Wei mogen m ijn schapen er van ti jd 
tot tij d grazen om de ops lag van 
onte lbare bomen en stru iken de kop 
in te drukken . Ais de sch apen er niet 
zoude n kom en was het Beloofde 

land al lang begroeid geweest met 
een berken-wilgenbosen dat was 
ni et mi jn inten ti e. Voor het overige 
hoef ik slechts getuige te zijn van 
het won der dat zich hier vo lt rekt. 
De vest iging en uitbreid in g van pl an
ten , paddesto elen, vlin de rs en vogels 
in het Beloofde land heb ik gevo lgd 
door jaarlijkse inventarisat ies en de 
karte ring van een aant al ind icator

soorten. Zoals te verwachten viel, 
was de randzone m et vrucht bare 
aarde binn en een jaar begroeid met 
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een weelderige begroeiing van Ganze
voet en Kweek, wat later gevolgd 
door Akkerdistel, Speerdistel, Jacobs
kruiskruid en Grote brandnetel, Een 
ruigte zoals er in ons land zoveel 
zijn , maar wei een lustoord voor 
honderden vlinders. 
De kolonisatie van de voedselarme 
zand- en leemgrond voltrekt zich 
veel langzamer. Nog steeds zijn 
grote delen van de leemheuvel vrij
wei kaal. De droge, zanderige delen 
zijn begroeid geraakt met een ijle 
grazige vegetatie met Muizenoortje, 
Vogelpootje, Biggekruid, Schapegras, 
Zandblauwtje, Zilverhaver en allerlei 
Rendiermossen. Soms heb ik daar 
het gevoel dat ik door een bergweitje 
loop. De Kleine vuurvlinder en het 

Het Kristalmeer in 1996 

Hooibeestje hebben de subtiele 
bloemenpracht ook ontdekt. Zelfs de 
bedreigde Bruine vuurvlinder laat 
zich af en toe zien. Struikheide hoort 
ook thuis op zulke arme, droge 
zandgrond, maar had een moeilijke 
start omdat in de bodem geen zaden 
voorhanden waren . De eerste jaren 
was' het aantal planten op de vingers 
van een hand te tellen, doch inmid
dels staan er vele tientallen vitale 
stru ikjes. Van andere karakteristieke 
soorten van droge heide, zoals 
Kruipbrern en Stekelbrem, waren 
bijna onmiddellijk enkele exempla

ren aanwezig. Ze hebben zich niet 
uitgebreid omdat de schapen dol 
zijn op deze soorten en er dus geen 
rij p zaad gevormd wordt. 
Op de keileem geven mossen de 
toon aan, vooral tapijten van ver
schi llende soorten Haarmos. In de 
winter zijn de vele nuances in groen 
en de oranjegele sporenkapsels een 
lust voor het oog . Deze vochtige 
leemgronden vormen een potentiele 
groeiplaats voor de Dopheidege
meenschap. De vestiging en uitbrei
ding vande meeste kenmerkende 
soorten gaat heel geleidelijk doordat 
een zaadbank ontbreekt. Trekrus en 
Pijpenstrootje komen inmiddels vrij 
veeI voor, maar soorten als Dopheide, 
Blauwe zegge, Tormentil, Blauwe 

Knoop en Bruine snavelbies groeien 
slechts op enkele plekken . De Veen
bies heeft zich pas in 2002 gevestigd. 
Spectaculair is verder het massale 
voorkomen van het zeer zeldzaam 
geworden Dwergvlas, een pionier op 
kale, matig rijke grond . De leemheu
vel is een bolwerk van de Heide
vlinder en talloze graafbijen. 
Het meest spectaculair is de ontwik
keling van de vegetatie op de oevers 
van de plassen, zeker als je daarb ij 
in aanmerking neemt dat hier een 
volkomen nieuw milieu is geschapen 
dat gersoleerd ligt van terreinen met 

vergelijkbare milieuomstandigheden . 
Aile planten die hier verschijnen, 
moeten aangevoerd zijn door de 
wind, door vogels of, misschien, aan 
het schoeisel van menselijke bezoe
kers, inclusief mijn eigen laarzen. 
Toch hebben tal van karakteristieke 
soorten hun weg naar het terrein 
weten te vinden, bijvoorbeeld 
Veenpluis, Egelboterbloem, Water
aardbei, Waterpostelein en Water
navel. Wat was ik blij met het eerste 
plantje Kleine zonnedauw in 1996, 
zes jaar na het graven. Het werd kort 
daarop gevolgd door Moeraswolfs
klauw. Nu staan er vele honderden 
exemplaren van beide soorten . En de 
ontwikkelingen gaan nog steeds 
door. De Bleekgele droogbloem arri 
veerde in 2000, Ronde zonnedauw 
in 2001 en de vorige zomer bracht 
ijle , kwetsbare plantjes van Moeras
varen en Kamvaren. 
De periodiek droogvallende, slikkige 
oevers van de plassen vormden een 
prima fourageer- en rustplaats voor 
kleine aantallen steltlopers als 
Oeverloper, Witgatje en Groenpoot
ruiter. In de herfst van 2001 huisden 
er weken lang twee ijsvogels rond 
het Kristalmeer, Misschien komt zo 
de steile wand, eigenlijk aangelegd 
voor oeverzwaluwen, toch nog eens 
van pas. Het ondiepe water is gelei
del ijk voornameli jk in beslag geno
men door Knolrus, die in de zomer 
een fraaie rode zoom vormt langs de 
waterlijn . Op de ijle sprieten van de 
Gewone waterbies komen de Water
snuffel en andere libel len graag 
rusten . In de Azuren Zomp, die wat 
voedselrijker is dan het Kristalmeer, 
groeien decoratieve veldjes van 
Grote lisdodde. Pitrus, voor de 
meeste natuurbeheerders een onwel
kome gast, groeit in verspre ide pol
len langs de oever. Aileen waar het 
water van de Azuren Zomp contact 
maakt met de voedselrijke voormali
ge bouwvoor vormt Pitrus plaatselijk 
een vrijwel gesloten vegetatie , Toch 
heeft ook deze vaak verguisde plant 
zijn goede kanten , want in het cen
trum van de oude pollen groeien 
juist tal van mossen en levermos
sen, waaronder sinds drie jaar ook 
enkele soorten veenmossen. Ook de 
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Koningsvaren vestigt zich bij voor
keur op deze luwe, humusrijke plek
jes. En de verspreide, bor stel ige po l
len zijn zo decoratief dat menig 
bezoeker veronderstelt dat ik ze daar 
met voor bedachten rade heb aange
plan t. Twee jaar geleden verscheen 
in de Azuren Zomp zowaar Oever
kru id , een zeldzame plant van ven
nen met zacht water en een zandige 

Koningsvaren 

bodem . Die breidt zich nu snel uit 
over de bodem van de mo erassige 
laagte . Daarvan had zelfs ik niet dur
yen d romen toen het perceel nog 
een rnarsakker was! 
Het mili eu op het Beloofde land is 
stell ig in principe geschikt voor veel 
meer bijz ondere planten , bij voor
beeld soorten van heischrale gras
landen als Klokj esgent iaan, Gevlekte 
orchis en Valkruid. Uitzaaien of plan
ten van deze soorten zou, gezien de 
ervarin gen van ande ren, waarschi jn
li jk succes hebben . Maar het sponta
ne samenspel van de elementen en 
de natuur zou daa rmee verstoord 
worden . Ik heb liever geduld. Er is 
toch al zoveel onverwachts en bij
zonde rs verschenen op het Beloofde 
land dat m ijn verwa cht ing en verre 
zijn overtroffen. 
M aar er is meer. Door de afw isseling 
van wat er en land, hoogte en diepte, 
lijkt het perceel veel groter, weidser 
geworden . l\Jiets herinnert er meer 
aan de marsakker di e er ooit was. De 
sfeer is er puur en sereen. VeeI 
bezoekers krijgen associati es met 

land schappen in Scand inavie of 
lerl and . Het Beloofde land is nu een 
plaats waar je als vanzelf open 
bloeit; een plek om diep adem te 
halen en de helende werking van de 
natuur te ervaren. 

Spelen met kalk 
De Drentse bodem is van natu re op 
de meeste plaatsen arm aan kalk en 
daardoor zuur. Dat brengt beper kin
gen met zich mee voor wat betreft 
de variatie in planten groei. In mi jn 
jeugd heb ik de sch itterend e, bloem 
rijke hoo ilanden op kalkhoudende 
klei en zavellangs de Kromme Rij n 
en de Lek leren kennen en waarde
ren, wat later ook de kalkgraslanden 
van Zuid-Lim burg. De bonte bloe
men wei zoals Thi jsse die beschreef. 
Ik wilde fr agme nten daarvan ook 
graag bij mijn huid ige woonpl aats 
realiseren. Bij wij ze van experiment 
heb ik daarom bij de graafwerkzaam 
heden voor het Beloofde land een 
paar kiepkarren keileem laten dum
pen op het graslandje achter m ijn 
hu is en die vervol gens jaarlijks met 
een dun laagje gemalen mergel of 
dolokal best rooid . Op deze leembul
ten heb ik een aant al plaggen met 
vegetat ie aangebracht , afkomst ig 
van verw aarlo osd e, d icht groeiend e 
kalkgraslanden in Noord-Fran krij k en 
Belgie. De vegetatie wordt een maal 
in de nazom er gemaaid met een 
handzeisje . De meeste gemtrodu
ceerde soorten zi jn wonderwel aan
geslagen en zaaien zich zelfs uit , bij
voorbeeld Beton ie, Paardenhoef
klaver, Beemd kroon , Verfbrem , 
Groot zonneroosje, Bevertjes en 
Echte sleutelbl oem . Daardoor is zo 'n 
50 vierkante meter nu begroeid met 
een natuurl ijk aandoende, bonte 
bloemenwei . Som mi ge planten 
weten de kalkrij ke leem op eigen 
houtje te vind en, zoals de Gevlekte 
orc his. Die plan t heb ik beslist niet 
bewust gein t roduceerd maar is 
ui teraard van hart e welkom. Zelfs 
enke le karakteri st ieke insecten van 
zulke kalkminnend e vegetaties heb
ben nu hun weg naar Schepping 
weten te vinden, bijvoorbeeld de 
Sint-Jansvlinder en de Penseelkever. 
Bekalking van keileem blij kt derm ate 

succesvol voor de introduct ie en 
handh aving van bijzondere en kwets
bare planten dat ik recent de opper
vlakte ervan aanzienlijk heb uitge
breid tot enkele tientallen vierkante 
meters . Ik verw acht dat na het uit 
strooien van maaisel ook hier binnen 
enkele jaren een bonte blo emen we i 
kan ontstaan. Bekalking en intro duc
tie van soorten uit ande re streken 
zijn ove rigens maatregelen die ik in 
Drentse natuu rgebieden niet wi l pro
pageren. In het kader van spelen 
met de natuur kan het in een natuur
tuin evenwel zeer de moeite waard 
zijn. Het is overigens opv allend dat 
vrijwel aile geint roduceerde kalkgras
landp lanten zich nauwgezet houden 
aan de bekalkte leem grond en zich 
niet uitbreiden over de rest van het 
land . Zo hoo rt het nat uu rlijk oo k! 

Vaderland 
De meest recente uitb reidin g van 
Schepping yond plaats in 1998. Toen 
kon ik een akkerperceel kopen van 
1,4 hecta re dat in het westen aan
sloot bij het oorspronkelijke land. De 
nalatenschap van mijn pas overle
den vader was precies vo ldo ende 
om de aankoop te doen , vandaar de 
naam 'Vaderland '. Het uitgangspunt 
voo r natuurontwikke lin g was hie r 
volkomen anders dan in het 
Beloofd e land . Ten behoeve van het 
agrari sche gebruik was enkele jaren 
tevor en het gele zand pakket van 
ongeveer een meter dik volled ig 
afgeg raven en vervangen do or vele 
vrachtwagens min of meer voedsel
rijke, humeuze grond, afkomst ig van 
allerl ei plekken in Drenthe. Het com
pleet verw ijderen van deze aange
voerde grond was in prakti jk onmo
gel ijk . Daarom zette ik hier niet in 
op de ontw ikkeling van heideachtige 
vegetat ies, maar op een int iem gras
land omgeven door een brede bos
singe] . Het noordel ijke stuk werd 
aan de schapenwei toegevoegd ter
wij l het zuidelij ke deel bestemd werd 
tot hooiland met daarin een cir kel 
yah fruitbomen. Ter vergroting van 
de vari atie werd met een graafmachi
ne en ig relief aangebracht. 
Bij het graven van een poeltje in het 
noord elijke gedeelte werd de keileem 
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onder de zwarte grond aangesne
den . Tevens kwamen enkele brokken 
veraard veen naar boven. Tinus Gils, 
bewoner van een naburige boerderi j, 
wist te vertellen dat hier vroeger een 
veentje had gelegen , waar hij samen 
met zijn vader in de Tweede Wereld
oorlog nog turf had gestoken . Nadat 
aile turfwas gewonnen, was de laag
te dichtgeschoven met zand . Aan de 

Vader/and: hooiJand met o.a. margriet en biggekruid. 

oppervlakte was er niets meer van 
deze voorgeschiedenis te zien , maar 
toch had ik juist deze plek uitgeko
zen om een plasje aan te leggen. 
Toeval? Of toch op een subtiel 
niveau luisteren naar het landschap? 
Mi jn verwachtingen voor natuurlijke 
ontwikkelingen op het Vaderland 
waren niet hoog gespannen . De bos
singels groe iden voorspoedig, maar 
de ondergroei was spoed ig een wil
dernis van Grote brandnetel, Akker
distel , Rietgras en Reuzenbalsemien . 
Die bood overigens wei prima broed
gelegenheid aan grasmus, spotvogel 
en bosrietzanger. Nu , vijf jaar later, 
is het ruige karakter al naar de 
achtergrond gedrongen. In de scha
duw van de opgroeiende bomen grij
pen oorspronkelijk aangeplante 
soorten als Gevlekte en Gele dove
netel, Don kere ooievaarsbek en 

Voorjaarszonnebloem hun kans. 
Ook in de graslanden van het 
Vaderland ben ik minder scrupuleus 
met de introductie van soorten dan 
op het Beloofde land. Direct na de 
aanleg van het terrein heb ik er al 
overtollig hooi van het hu isweitje uit
gespreid. Na twee jaar werd het hele 
grasland toch gedomineerd door 
pitrus, die profiteerde van het grote 

voedselaanbod en de wisselende 
waterstand op de sterk verdichte 
bodem. Maar daar tussendoor groei
den ook hoopgevende soorten als 
Wilde margriet, Vogelwikke, Egel
boterbloem, Echte koekoeksbloem 
en Moerasvergeet-mij-nietje. Door 
twee maal maaien in zomer en 
herfst nam de massaliteit van Pitrus 
echter snel af en kregen andere krui
den en grassen meer kansen. I\la vijf 
jaar is hier al een ouderwets hooi
land ontstaan met grote hoeveelhe
den Wilde margriet, Reukgras en 
(uitgezaaide) Grote ratelaar. 
Sommige delen van het Vaderland 
bleken bovendien helemaal niet zo 
voedselr ijk te zijn als gedacht. Daar 
bleef de begroeiing laag en kiemden 
onverwachte soorten als Struikhei, 
Dophei en Veldrus , waarvan de 
zaden vermoedeli jk al in de aange-
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voerde grond aanwezig waren . Ais 
klap op de vuurpijl verscheen in 
2000 vanuit het niets het spectacu
laire, sterk bedreigde Valkruid. 
Aan de oevers van de gegraven poeI 
vestigden zich spontaan soorten als 
Grote waterweegbree, Waterposte
lein en Egelboterbloem. Groot was 
de verrassing toen in 2000 op de 
oever een paar plekjes Pilvaren wer
den ontdekt. Dit plantje is weliswaar 
geen schoonheid maar in Drenthe 
wei een uitgesproken zeldzame 
soort die met zijn sporen toch maar 
de weg naar het Vaderland heeft 
weten te vinden . Afgelopen jaar was 
de hele oever al bedekt met een 
compacte mat van Pilvaren . Hier 
verscheen in 2002 ook Oeverkruid, 
evenals Biesvaren een weinig specta
culair, grasachtig plantje, maar eco
logisch gezien een kostbaar klei
nood . 
Ondanks de enorme verstoring van 
de grond heeft ook het Vaderland 
zich in enkele jaren ontwi kkeld tot 
een parad ijsje voor planten, dieren 
en mensen. Dat moet op veel meer 
plekken in Nederland mogelijk zijn! 

Literatuur 
Arnolds, E. 2000. Weg !Ian de natuur.
 
Uitgeverij Jan van Arkel , Utrecht.
 
Arnolds, E. 1997. Een zwarte oolevaar
 
in de achtertuin. Het Drentse
 
Landschap 16: 4-1l.
 
Egberts , Th. & H. Frons . 2003 .
 

Nieuwe natuur in de achtertuin. 
Landleven 8(3) : 38-43 .
 

Westhoff, V. 2000. Boekbespreking
 
Weg !Ian de natuur. Oase 39: 26-27.
 

EefArnolds is ecoloog en schrij!ler,
 
maar in de eerste plaats natuur

mens.
 
Zijn adres:
 
Holthe 21
 
9411 TN Beilen
 
tel. 0593-523645
e-mail: eefarnolds@hetnet.nl
 

mailto:eefarnolds@hetnet.nl

