
Lotgevallen van een klein natuurgebied
 

Bep van der Linden-Nijdam 

In 1994 schreef ik in bet berfstnummer 
van Oase over de door ons in novem
ber 1993 opgericbte Sticbting Klein 
Natuurbehoud "De Bloernpot" , Doel 
biervan was en is: de vegetatie die van 
oudsber ~ ons woongebied thuishoort, 
weer kans van Ieven te bieden, om te 
beginnen op ons eigen terrein. 
Dat wil zeggen: op een circa 1 ba groot 
stuk grasland, door een sloot geschei
den van de tuin rondom ons buis en 
aan drie zijden omringd door een rand 
met bomen en een stukje bos. 
We boopten dat als ook andere bewo
ners van Gaasterland in Zuidwest
Friesland, van dorp en omgeving, met 
ons mee zouden doen, er een verbin
ding zou ontstaan tussen zo natuurlijk 
mogelijke gebiedjes waar planten en 
dieren kunnen leven en zich vermenig
vuldigen, ter verrijking van het land
scbap waar ons inziens niet uitsluitend 
instanties maar ook wij als gewone 
burgers verantwoordelijk voor zijn. 
Wat kwam daar sinds 1994 van te
recht? 
We hadden onze boop gesteld op bijval 
van bewoners van zomerbuisjes in de 
buurt. Samen met onze adviseur Piet 
Pleging mocbt ik de vergadering bij
wonen van bun vereniging. Men luis
terde weliswaar met belangstelling 
naar de uiteenzetting van onze plannen, 
nam de op scbrift gestelde daarvan mee 
naar huis, maar verder gebeurde er 
niets. 
"Je moet", zei Pleging, "eerst iets laten 
zien", Ik denk dat hij daar groot gelijk 
aan bad. 

Wij gingen aan het werk. Belangstel
lenden adviseerden ons eerst het gras 
af te plaggen en daama de grond goed 
om te spitten. "Niet doen", zei Pleging, 
"je moet de grond zo min mogelijk be
roeren. Doe je dal wei, dan krijg je niet 
de vegetatie terug die hier hoort bij dit 
gebied. Grand heeft een bepaalde sa
menstelling die zicb leent voor be
paalde gewassen. Ga je spitten, dan 
voeg je - om een simpel voorbeeld te 
noemen - zuurstof toe ten koste van 

Honderden wederlkken 

stikstof. Je zult de aanwijzingen van de 
natuur moeten volgen." 
Dat is niet zo gemakkelijk want het 
strookt meestal niet met de aard van de 
mens. Maar het spreekt 66k vanzelf dat 
je die aanwijzingen op je eigen manier 
kunt interpreteren. 
Als je er oog voor bebt, val je ecbter 
van de ene verbazing in de andere. 
Een voorbeeld? 
Vroeger bebben in de buurt van bet 
slootje massa's pinksterbloemen ge
bloeid. Daarna was er alleen maar gras. 
In 1994 bloeiden er echter verder op 
bet terein honderden wilde wederik
ken, terwijl er ook rolklaver verscbeen 
die zich sindsdien her en der beeft ver
spreid. Er groeiden varens aan de voet 
van een eertijds geplante vlier en bet 
leek ons zinvol daar vingerhoedskruid 
te zaaien. Er was ook opslag van onge
wenste bomen, zoals vogelkers en 
abeel die met zijn lange wortels naar 
ber en der kruipt zodat overal nieuwe 
boompjes te voorscbijn komen die dan 
maar cadeau worden gegeven of af
gemaaid. 
Je moet de natuur dus weI een handje 
helpen. In een kwekerij van wilde 
planten kocbten wij vijf stuks van de 
mooie blauwe grasklokjes waarvan we 
weten dar die zich thuisvoelen in onze 
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streek. Het volgend jaar kwamen ze al 
op diverse plaatsen te voorscbijn en we 
zien met vreugde bun spontane ver
breiding tegemoet. Op een vocbtige 
plaats plantten we de zacbtblauwe 
moerasvergeet-mij-nieten en de lila
kleurige moerasandoorn. We plantten 
dagkoekoeksbloemen en fluitekruid die 
overvloedig groeiden in onze voortuin 
en de verhuizing goed overleefden. We 
kochten de paarse kattestaarten en de 
mooie wilde margrieten. De aan de 
slootkant geplante dotters waren ecbter 
al gauw verdwenen. De natuur zorgt 
voor raadsels. Bolletjes van de mooie 
blauwe boshyacintbjes horen duidelijk 
thuis op ons terrein terwijl de bosane
monen blad nocb bloem vertoonden. 

In de zomer van 1995 kwamen IVN
ers van de afdeling Gaasterland kijken. 
Ze stelden een lijst samen van wat hier 
groeit en bloeit en ontdekten in de bos
rand salamonszegel. Ze baanden zicb 
een weg door bel lange gras en door 
het eveneens welig gegroeide riel. In 
de zomer van '96 kwam een groep ver
zorgers van de heemtuin in ons dorp op 
bezoek. Een van hen adviseerde ons 
ratelaars te zaaien om de groei van bel 
gras Ie beteugelen. Die raad is inmid
dels opgevolgd. am van de nood een 
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deugd te maken zaaiden we de rietor
ellis tussen het riet . Deskundigen ver
wachten daar niet veel van maar je 
wet'i het maar nooit. 
Optimisme wordt soms ondersteund 
door feiten. In de langdurige periode 
van droogte in 1996, toen er zelfs in 
het slootje geen water meer stand on
dervonden aIle wilde bloemen die we
kenlang geen druppel water kregen , 
daar helemaal geen nadeel van. Dank
zij de diversiteit aan bloemen was er 
een grote verscheidenbeid aan vlinders. 
Onze voorzitter, Ep van Hijum uit 
Warns heeft daar verstand van, evenals 
trouwens van vogels zodat we hopen 
op inventarisatie mettertijd. 
We zien minder reeen dan vroeger. 
Een das gaf echter duidelijk bewijs van 
zijn aanwezigheid door een smal paad
je te banen dwars over ons terrein, 
waarlangs hij via de weg het land van 
de buren bereikte. Dat werd hem (of 
haar?) echter noodlottig vanwege het 
drukkeautoverkeer. 
Over paadjes gesproken: we vroegen 
ons af of we in onze wilde bloementuin 
paden moeten aanleggen en zo ja, waar 
en hoe? 
Volgens Pleging kunnen we echter vol
staan met het belopen van de routes die 
logischerwijze ontstaan. 
Het pad dat vanuit de tuin rondom ons 
huis in een rechte lijn naar het eind van 
het natuurgebiedje Ioopt, is hier een 
voorbeeld van. Wordt het gras daar 
desondanks te opdringerig, dan maait 
de tuinman, die af en toe opdraaft het 
bij. 
Het terrein wordt eenmaal per jaar ge
maaid , in de herfst wanneer de bloe
men zich hebben uitgezaaid . Het gras 
mag niet blijven liggen opdat de grond 
er niet door wordt verrijkt. Gelukkig 
kunnen we het, bijeengeveegd, in de 
bosrand deponeren. 
En dan wachten we weer geduldig op 
eventuele verrassingen die het voorjaar 
biedt. 0 

Voor meer informatie kunt u con
tact opnemen met: 

dhr. E. van Hyum, voorzitter van de 
Stichting Klein Natuurbehoud 
"De Bloempot" , tel. 0514-681758 
(prive) 0/0514-581681 (werk). 

Heemplanten 
'de keuze . ,

IS reuze 

Jan-Jaap Boehle 

Aan bet eind van bet seizoen, wanneer mijn broer en ik de balans opmaken en 
beslissen welke planten we bet volgend jaar uit het sortiment gaan scbrappen 
of toevoegen, is er altijd weer dezelfde discussie over bet heemplantenassorti
ment, Het komt in bet kort bierop neer: waarom die en die plant potten als 
niemand er belangstelling voor beeft? De enige die de plant toe past in beplan
tingen ben ik zelf. 
Het is belaas maar al te waar, maar als liefbebber en verzamelaar vind ik het 
tot op zekere boogte nodig om bepaalde planten te kunnen aanbieden. Iedere 
plant beeft zijn specifieke wensen wat de standplaats betreft, In voorgaande 
nummers van Oase bebben de meest uiteenlopende mensen gescbreven over 
bet creeren van de gescbikte milieus door middel van grondbewerking en be
beermetboden, wat de basis vormt om een vegetatie tot ontwikkeling te laten 
komen. Het is mede bierom dat ik bet jammer vind dat van al die beemplan
ten die er gekweekt worden er maar zo'n 50 soorten populair zijn. 
Wanneer je ter vergelijking bet assortiment sierplanten neemt, zie je dat bet 
aantal aangeboden soorten en varietelten alsmaar toeneemt. Je ziet ook dat de 
Iiefbebbers dit weten te waarderen en zelfs op zoek blijven gaan naar soorten 
die zij nog niet kennen, 
Deze lange inIeiding is niet bedoeld als klaagzang. Ook is bet niet mijn bedoe
ling om een beplanting uit zoveel mogelijk soorten te laten bestaan. Wat ik er
mee betogen wil is dat bet er op Iijktdat van de gescbikte beemplanten er 
maar zo'n klein aantal gebruikt worden terwijl er tocb zoveel keuze is. Met 
dit artikel wil ik laten zien dat in de scbaduw van de populaire soorten er zich 
assepoesters bevinden die graag naar bet bal willen. 

De kleine steentijm is een ldeine plant Dit is net als de vorige plant een een
die wat aan tijm doet denken. Het of tweejarige plant. Ik denk dat de 
vormt een kussentje met talrijke, ldeine meeste mensen hem wei kennen. Het 
paarsblauwe bloemen die een witte bladrozet is al fraai, de bloemen zijn 
vlek in de keel hebben. Tijdens de roze . De kunst bij deze plant is om 
bloei is het een opvallende plant. Te hem uit te Iaten zaaien . De plaats waar 
gebruiken in zandtuinen met een open je zaailingen kunt verwachteri is licht 
karakter. Hij zaait zich gemakkelijk uit begroeid en is enigszins verdicht door 
maar is even gemakkelijk te wieden . lichte betreding . In de tuin van De 

Beemd handhaaft hij zich nu al zo lang 
Het rapunzelkIokje houdt ook van wat als de tuin oud is en zaailingen worden 
opener plaatsen . Soms wordt hij ver aangetroffen zowel in de zandtuin als 
ward met het akkerldokje. Het is echter in en langs de droge wei. Recentelijk 
een een-ztweejarige plant die van de trof ik er een paar aan langs de rand 
voorzomer tot in de herfst bloeit met van het graspad . Bij deze plant is het 
prachtige licht-violette bloemen. Op gemakkelijk wanneer men weet hoe 
rijkere plaatsen kan ze een kleine meter het bladrozet er uit ziet. 
hoog worden. Het is een van de meest 
opvallende ldokjessoorten die het ver De driedistel is ook een tweejarige 
dient om massaal te worden toegepast. plant voor open, schrale plaatsen. De 

rozetten zijn viltig behaard. De naam 
Het duizendguldenkruid dankt zijn driedistel kreeg ze omdat de stengel 
naam aan de geneeskrachtige waarde . meestal drie hoofdjes draagt (het aantaJ 
Een plant die zo'n geneeskracht bezat kan groter zijn) . Rond de hoofdjes be
moest wcl duizend gulden waard zijn! vinden zich tweeerlei omwindselblade-
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