
onderwerpen . Daarom zijn we al 
vroeg begonnen met een eigen ter
rein, waar we de dingen als het wa
re van binnenuit kunnen beleven. 
Op je fietstocht kom je met de kin

Een Haagse Hof in Drente 

Jan Wartena deren langs een hunebed. Eigenlijk 

Buitencentrum Wilhelminaoord 

In Zuidwest-Drente, langs de weg 
van Frederiksoordnaar Noordwol
de staat een groot wit gebouw . Het 
ziet er wat streng uit; de bouwstijl is 
typisch voor de Maatschappij van 
Weldadigheid . Die organisatie is al 
vanaf 't begin van de negentiende 
eeuw actief op sociaal en maat 
schappelijk gebied. Ze stichtte kolo
nien, waar arme rnensen uit de ste
den een nieuw bestaan in de land
bouw konden opbouwen . Er wer
den bossen en lanen aangelegd , 
allerle i ambachten werden beoe
fend en er kwam de eerste tuin
bouwschool van Nederland. 
Overal zien we er nog de karakte
ristieke kolonistenhuisjes en boer
derijen. Het witte huis was een rust
huis voor de kolonisten, een bejaar
denhuis. Eind jaren '60 werd dit ge
bouw verkocht aan de Gemeente 
Den Haag. 
Nu is dit huis een Buitencentrum. 
Haagse scholen komen er al twintig 
jaar om er natuurwerkweken te 
houden onder de naam: "School in 
Bos". 
De plek is bijna ideaal gelegen op 
de grens van het Drents plateau. 
Aan de ene kant hoge gronden met 
bossen, heiden, stuifzanden, beken 
en brinkdorpen . Aan de andere 
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kanten de plassen , veenweiden en 
moerassen van Noordwest-Overijs
sel en Friesland. 

Educatieve activiteiten 
Wat doe je met stadskinderen in 
zo'n omgeving? Grote en kleine 
fietstochten , wandelingen en speur
tochten . Werken in bos en natuur
beheer met schop en zaag. Bezoek 
aan landbouwbedrijven, aan prehis
torische monumenten. We tekenen 
het uitzicht op een oud esdorp en 
de planten langs de beek. Er zijn 
lessen en programma's voor weide
vogels , bomen, paddestoelen , in
sekten , kikkers en padden . Er is 
aandacht voor landschapsvormen 
en zwerfstenen. Het kan niet op. 
Op papier lijkt het teveel, maar de 
onderwerpen zijn streng geordend , 
er zijn veel keuzemogelijkheden 
voor de kinderen. leder onderwerp 
beslaat een dagdeel. 

In de loop van de ontwikkeling van 
het project loop je toch tegen een 
aantal zaken op. Hoe enthousiast 
je ook bent, je kunt niet een week 
lang aileen maar laten zien en alles 
uitleggen . De opnamecapaciteit is 
beperkt en je blijft maar al te ge
makkelijk aan de buitenkant van de 

een teleurstell ing, resten van een 
graf, een hoop stenen. Je kunt het 
wei vertellen, maar hoe voelde het 
om zo te leven? 
Wij zijn begonnen met het huis van 
de "hunebedbouwers" zelf te bou
wen. Dat eerste huis stortte na ze
ven jaar in. Toen maakten we er 
weer een, beter , steviger . Lang
zaam werkten we een dag in de 
week aan een klein prehistorisch 
terrein, verstopt langs de bosrand 
achter het allesoverheersende gro
te, witte huis. Nu staan er twee pre
historische huizen, een graanspi
ker , er zijn werkplekken voor de 
kinderen waar zij kunnen worstelen 
met allerlei natuurmaterialen , waar 
ze echte produkten maken zoals 
potten , manden , geweven banden 
en vuurstenen gereedschapjes. Ze 
bereiden er ook voedsel: lekkere 
broodjes met hazelnoten en gerste
pap met honing. 
Aile onderwerpen van het project 
vinden hun neerslag in een pro
dukt . Het eten verwijst naar land
bouw, veeteelt en imkerij . De vuur
stenen messen naar geologie en 
landschap, net als de potten van 
keileem. 
Heel geleidelijk gingen we verder . 
Bij het mini-dorpje kwam een akker 
met prehistorische granen als 
eenkoorn, emer en spelt naast de 
moderne tarwe, rogge enz . Ook 
verfplanten, huttentut , boekweit en 
bonen worden er verbouwd. Er 
groeien 50 soorten akkeronkru iden 
en het is een bron van voortduren
de zorg en onderhoud waarin de 
kinderen ook een actieve rol spe
len: zaaien , wieden, oogsten . Het 
gebru ik van graan niet aileen als 
voedsel maar ook om de mooiste 
corn-dollies te maken, het leren 
kennen van de prachtige onkrui
den. . 
We gingen bijen houden en geven 
bij goed weer bijenlessen. Er zijn 
'prehistorische' rassen van rund 
(Dexterkoeien) en schaap (Soay
schapen) . In het bos lopen twee 
wilde zwijnen. 
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Zo groeide er een educatief park, 
aangemoedigd en gesteund door 
het Haagse gemeentebestuur, col
lega's van de Dienst Stadsbeheer 
en gedragen door het Haagse on
derwijs . 
In 1987 verrees naast het witte 
hootdgebouw een lesgebouw, net 
"Marnmoethuis" en in 1989 werd 
begonnen met de aanleg van een 
heernpark, een uitbrei
ding van net prehistorisch 
terreln met allerlei milieu
tjes voor wilde planten en 
dieren . Toen ik in 1992 at
scheid nam van het werk 
van "School in Bos" werd 
het park naar mij ge 
noemd. Het heet nu de 
"Jan Wartenahof" en ik 
ben daar (on)behoorlijk 
trots op. 

De Hot is gelegen op 
grond die de laatste eeuw 
in gebru ik was als akker
land. Daarvoor was he! 
heide en veen . De opper
vlakte is ongeveer 1,5 ha., 
tezamen met nederzetting 
en bos komen we aan 2,5 
- 3 ha. 
De ondergrond is een me
tersdik keileempakket 
waarop een laag dekzand 
van gemiddeld 45 cm. In 
de zomer van 1989 werd 
het nodige graafwerk ver
richt. 250 m3 zand en leem 
werd uitgegraven waar
door een laag gedeelte 
ontstond met slootjes , een 
kikkerpoel, een drinkpoel 
voor het vee en moerassi
ge laagtes. Een deel van 
de uitgegraven grond 
werd gebruikt om een wal 
te maken die nu behoort 
bij de 'holle weg'. Hier en 
daar werden terreinge
deeltes opgehoogd, maar 

jaar van 1990 werden bomen en 
struiken geplant. De beplanting is 
heel gevarieerd. Veel soorten kun
nen weer gebruikt worden in het 
project. Hazelnoten en Zoete kers 
leveren vruchten , Linden leveren 
zacht hout dat voor kinderen ideaal 
te bewerken is. 
Nu , in 1993, begint de beplanting 
zich te sluiten. De gigantische on
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de meeste grond kwam in de vlin kruidgroei ertussen wordt al minder.
 
derberg : een heuvel van ca. 10 are Binnen enkele jaren moet het er vol
 
en ongeveer 3,5 meter hoog. De staan met bosplanten waaronder
 
vl inderberq bestaat uit een noord stinzenplanten.
 
helling met onder andere Heide en
 
Jeneverbes en een kalkrijke zuid Aile ontw ikkel ingen volgen we ,
 
helling met een keur van allertei wil maar de ruimte ontbreekt om het al

de planten. lemaal te vermelden . De vlinder

In de hertst van 1989 en het voor- berg heeft al een redelijk detinitiet
 

uiterlijk en ik wil de rest van mijn 
artikel dan ook tot dit gedeelte be
perken. 

Het [aar rond op de Vlinderberg. 
In de winter stropen zaadetende 
vogeltjes , Vinken , Mezen en gere
geld ook Puttertjes, de stempels 
van Toorts, Teunisbloem, Knoop
kruid en Pastinaak at. 

. Op de bodem vinden we 
vanat november, decem
ber bladrozetten van ver
schillende soorten orchi
oeeen. Soms moet je ze 
beschermen met wat at
gesneden gras ot plante
delen . 
De eerste bloei begint 
aan de voet van de berg 
met Wilde narcissen en 
plaatselijk Klein hoet
blad. Vorig jaar zijn ze al
lemaal geplukt door een 
'bloemenvriend' . Aard 
hommel, Steenhommel 
en vl inders als Kleine 
vos en Dagpauwoog ko
men uit hun winterrust. 
Dan volgen Gulden sleu
telbloem, een merkwaar
dige spitsbladige soort 
Gevlekt longkruid en en
kele exemplaren van de 
heerl ijke purperen Man
netjesorchis. 
In mei schreeuwt de 
Brem om aandacht. Ze 
bloeien prachtig maar 
moeten in toom gehou
den worden , want ze ont
kiemen overal op de 
berg en zijn in drie jaar al 
heel groot . Op een plek 
zien we de groene 
bloempjes van de Kever
orchis. Reukgras bloeit , 
Ruige scheetkelk ook , 
warme plekken zitten vol 
zwavelgele bloemen van 
!VI uizeoor, elders weer 

.gele plekjes Zonneroosje. Berg
nachtorchis en Soldaatje verschij
nen met enkele exemplaren . Er is 
het blauw van Veldsalie en wat la
ter van Siangekruid. 
In 1990 stond de hele berg spon
taan vol met Franse silene, in '1993 
vonden we nog een. onooglijk 
exemplaar. 
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Inmiddels is de begroeiing veran
derd. Ook de Kleine of Bleke klap
roos is er veel minder. 
Veel graafbijen en wespen, we zien 
o.a. heel veel de Bruine metselbij 
en de Schoorsteenleemwesp. Bos
vlinders als Oranjetip en Citroentje 
komen fourageren en als we geluk 
hebben zien we op een warme mei
dag de Sint-Jacobsvlinder op zoek 
naar de rozetten van het Jacobs
kruiskruid om er haar eitjes onder 
te plakken. 
Er komt steeds meer in bloei: rode 
Esparcette, Beemdkroon, heel veel 
Margrieten, Duifkruid, Wilde marjo
lein, Bont kroonkruid. Dat laatste 
begon heel aarzelenduit zaad , 
maar in 1993 waren er vierkante 
meters roze. 
In juli komt er nog steeds meer bij. 
Het dieprood van de Wilde weit die 
woekert op de Wilde marjolein, een 
relatie die eerder is beschreven in 
Oase door Wim Kanbier (nummer 
2,1992). Nu bloeien er ook Mug
genorchissen met lange roze aren 
waar graag Spanners en Uiltjes 
aan zuigen. De Bokkenorchis (twee 
exemplaren) bloeit het ene jaar wei, 
het andere niet, net als de Bijenor
chis. Er is het roze van Kruipend 
stalkruid, Tijm geurt, er zijn de verti
calen van Zwarte toorts, Stalkaars 
en Agrimonie . 's Avonds bloeien 
massaal Nachtsilene en Teunis
bloem. 
Tussen de bezoekende naChtvlin
ders kijken we uit naar een prinses: 
de Avondroodvlinder waarvan de 
ongelooflijke kleur even te zien is in 
de schemering. 

Nu bloeit echt alles: Grote en Klei
ne pimpernel, Walstro en Rolklaver. 
Aan de voet van de berg zie je 's 
ochtends de hemelsblauwe Cicho
rei en overal de gele schermen van 
Pastinaak vol met parende Soldaat
jes. Zebrarupsen zie je op het Ja
cobskruiskruid en overal hoor je 
sprinkhanen en het openspringen 
van de peulen van de Brem. 
Veel vlinders nu: Blauwtjes, Vuur
vlinders , allerlei soorten Zandoog
jes en Schoenlappers. De zomer
vorm van het Landkaartje, Marjo
leinvlindertjes en vele andere. Van
af half augustus treffen we de Oli
fantsrupsen op de Wilgeroosjes 

Bronstijdhuis, gezien vanaf de Vlinderberg 

aan, volgend jaar zijn het Avond
roodvlinders. 
Ondertussen moet je er geregeld 
met de handsikkel bij om opdringe
rig Struisgras in te perken, te zor
gen dat niet atles Knoopkruid of 
Boerenwormkruid wordt , of om 
soorten af te maaien zodat ze nog 
een keer bloeien. 
Aan de noordkant bloeit nu de 
Struikheide, sam en met Blauwe 
knoop, Grasklokje en Echte gulden
roede. Daar is het gras echt agres
siet. Je haalt er ook allerlei zaailin
gen weg. Teunisbloem en Marjolein 
in de heide kan gewoon niet! 
De natuur houdt niet van scherpe 
grenzen. Ais je niets doet, vervagen 
de milieutjes die we gemaakt heb
ben en zijn het enkelen die alles 
overheersen. 
Het is net een staat. ledereen moet 
aan zijn trekken komen zonder an
deren te benadelen . Bijzondere 
soorten worden voortdurend be
dreigd door massaplanten die met 
zaad, uitlopers en wortelstokken al
tijd weer proberen alles en iedereen 
te overheersen. Het gezag wordt 
uitgeoefend met hand en sikkel, 
voortdurend. Ais je je omdraait en 
een tijdje niet oplet slaat de anar
chie weer toe en leggen de zwak
ken het loodje. 
Inmiddels komen er vruchten en za
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den in allerlei vormen. Het Zaag
blad bloeit nog met enkele exem
plaren. Paddestoelen verschijnen: 
Fopzwammen, Sneeuwzwammetje 
en zelfs prachtige oranjerode Was
platen. 
Het jaar wordt stil en donker. Nog 
'(Vat late bloei van soorten die van 
geen ophouden weten. Dan komen 
de Oranje bekerzwarnrnen, worden 
geleidelijk groter en daarmee daalt 
in november de rust over de sla
pende vlinderberg. 

De Jan Wartenahof is deels toe
gankelijk voor het publiek. Ex
cursies aan te vragen bij het Sui
tencentru m Wil hel mi naoord, 
mevr. len Rappoldt, tel: 05212
1267. 0 
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