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"Zolang ik droom 
ben ik op lVeg 
naar mijn toekomst 
steeds weeranders 
dan die ik droomde." 

Deze regels schreef ik toen ik voor een 
nieuwe baan vanuit Noord-Holland 
naar Groningen vertrok. 
Ik denk dat dit een goede omscbrijving 
is voor mezelf. Gedreven door dro
men; steeds op zoek naar mijn plek in 
het landscbap. 
Al toen ik nog een klein jongetje was, 
hadden planten en dieren mijn aan
dacbt. Ik zag bet als een soort sport om 
zo veel mogelijk soorten te leren ken
nen. Met deze interesse kwam ik goed 
aan mijn trekken in het afwisselende 
landschap met bos, duinen en polder
land in de omgeving van Heemskerk, 
waar ik geboren en getogen ben. Toen 
ik op mijn vijftiende lid werd van de 
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Nederlandse Jeugdbond voor Natuur
studie (NJN) maakte ik kennis met 
soorten en soortenkennis bij collega
NJNers, die ik voordien niet voor mo
gelijk had gebouden. Entbousiast maar 
misscbien wat ontmoedigd door de tot 
me doordringende realiteit van te veeI 
soorten heb ik de sport van 'soorten ja
gen' langzaam laten varen, om me ver
volgens te richten op het grotere, bet 
landscbap, waarin alles wat me zo be
zig hield zich afspeelt, Zo ging een 
nieuwe wereld voor mij open en begon 
mijn avontuur. 

Orndat bet mij duidelijk was dat ik me 
ook in de toekomst bezig wilde houden 
met naruur en landschap, ging ik naar 
de Bosbouw- en cultuurtecbnische 
school in Yelp. Tijdens de landbouw
stage die onderdeel was van deze op
leiding, maakte ik kennis met agrariscb 
natuur- en landscbapsbebeer. Het wer
ken met dieren, bet bezig zijn met 
voedselproductieen de invloed biervan 
op het landschap hield me enorm be
zig. Het zette me ondermeer aan het 
denken over datgene wat we in Neder
land natuur noemen en over het ont
staan ervan. Het verbaasde me hoe 
vaak het Nederlandse natuurbebeer 
zich richtte op soorten en voorbij ging 
aan de oorsprong van bet landschap; 
de manier van leven van de mensen, de 
dieren en de planten erin. 

Om me verder te verdiepen in de eco
logiscbe mogelijkbeden binnen een 
agrariscb beheerd landschap ging ik 
naar Warmonderhof,een school voor 
biologisch dynamische land- en tuin
bouw. De 'op de plek van de mens in 
het landschap' gerichte BD-visie sprak 
mij bijzonder aan. De stage voor deze 

opleiding Iiep ik op een boerderij-ge
meenschap, gelegen in een beekdal aan 
de rand van de Luneburger Heide in 
Noord-Duitsland. 
Zonder dat bier bewust natuur beheerd 
werd, was hier, door eeuwenlang men
selijk ingrijpen, een zeer sarnenhan
gend, soortenrijk en veelzijdig land
schap gegroeid, ecologisch nog steeds 
uitstekend in balans met de biologisch
dynamisch werkendebedrijven. Hier 
heb ik de schoonheid ervaren van een 
landschap dat in elkaar past als een 
puzzel met oneindig veel stukjes. Zo 
moet het volgens mij zijn met natuur 
en landscbap en de relatie die deze 
heeft met ons mensen. Regelmatig 
denk ik dan ook, als een soort referen
tie voor het ware natuur- en land
scbapsbebeer, terug aan bet zware 
werk, de veehouderij, de hooibouw, de 
akkerbouw en de bosbouw rond deze 
boerderijgroep. 

Terug in Nederland en mijn geboorte
plek, ging ik na enige tijd aan het werk 
in bet Noordhollands duinreservaat. 
Ais 'medewerker natuur en recreatie' 
maakte ik hier kennis met de Haflin
gers Wigbold en Edelweiss, die hier te
zamen met Leo Yerzijlenberg, de ge
velde stammen het bos uitsleepten. Ik 
werd gegrepen door de vertrouwens
band tussen de paarden en de slepers
boer. De kracht en puurbeid en de 
technische mogelijkbeden van deze 
methode van werken spraken me bij
zonder aan. De meerwaarde van deze 
oude, maar door modeme machines 
ongeevenaarde werkwijze stond voor 
mij onomstotelijk vast; bier gebeurde 
iets heel anders met het bos dan wan
neer dezelfde stamrnen met trekkers 
uitgesleept zouden worden. 
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Ik raakte goed bevriend met Leo en 
leerde van hem en de meer dan 30 jaar 
oude Wigbold de beginselen van het 
houtslepen met paarden. Toen de Ha
flingers Wigbold en Edelweiss door 
hun leeftijd en hun gezondheid het 

Leo Verzijlenberg met zijn Haflingers 
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werk in bet bos niet meer aankonden, 
kwam Max voor Leo werken. Dit ste
vige en uitermate vriendelijke trek
paard uit Polen sleepte tot 1999 voor 
Leo stammen het bos uit. 

In 1997 verliet ik de duinen en Noord
Holland voor een baan bij Ecoplan. 
Om ecologische processen in net land
schap op gang te brengen, maakt dit 
bedrijf gebruik van grote grazers en 
natuurtechnische ingrepen. Aangetrok
ken door de cornbinatie van werk met 
vee en natuurbeheer verbuisde ik voor 
deze baan eerst naar het Groningse 
platteland en uiteindelijk naar Elders

10 0 , in her stroomdallandschap van de 
DrentseAa. 
Geinspireerd door de Ecoplan-filosofie 
zette ik me tezamen met de grazers in 
voor de ecologiscbe variatie binnen de 
vaak nieuw vormgegeven stukjes land
schap. Door met mecbanische midde
len als maaien, zagen en omlieren te 
streven naar zo natuurlijk mogelijk lij
kende patronen en structuren, werd het 
beheren voor mij steeds meer tot een 
soort tuinkunst. 
Hoewel ik bij Ecoplan heb meege
werkt aan voor Nederlandse begrippen 
fantastisch soortenrijke gebiedjes, mis
te ik in bet werk en de 'gemaakte na
tuur' regelmatig de cultuurhistorie en 
de samenhang met bet omringende 
landschap. 

Toen Leo in 1999 stopte met houtuit
slepen, bood hij mij Max aan. Ik twij 
felde geen moment en ik beloofde mij
zelf mijn best te doen om werk voor 
bet paard te vinden. 
Ik was ervan overtuigd dat het trek
paard zeer goed inzetbaar zou zijn bin
nen het natuur- en landscbapsbeheer. 
Maar al te vaak werd en wordt er door 
de inzet van zware machines flinke 
schade aangericht in de kleinschalige 
en kwetsbare natuurgebieden. Om dit 
te voorkomen is handkracht nu vaak 
bet enige, meestal te dure en te ar
beidsintensieve alternatief Een trek
paard zou voor bet beheer in dit soon 
gebieden, mijns inziens, de oplossing 
zijn. Immers nog geen 40 jaar geleden 
werden de werkzaamheden in ons toen 
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veel kleinschaliger en nattere agrari
sche landschap veelal ook met hulp 
van paardekracht uitgevoerd. 

Om vorm te geven aan mijn ideeen ben 
ik deeltijd gaan werken bij Ecoplan. 
Met mijn eigen bedrijf 'De Groene 
Stap' werk ik sinds juni 2000, tezamen 
met Max, als aannemer in het tuin- en 
landscbapsbeheer. In mijn werk doe ik 
voortdurend mijn best om zo goed mo
gelijk rekening te houden met cultuur
historie, ecologie en samenhang met 
de omgeving. 
Ik heb ondervonden dat zelfs bij de 
aanleg en het beheer in veel tuinen het 
paard in is te zetten. Yoor de grondbe
werking bij de aanleg van grotere bor
ders, moestuinen, bloernenakkers, ga
zons en bloemenweiden levert de zeer 
wendbare Max, goed werk. De erva
ring leert dat een klant op her voorstel 
voor het inzetten van een paard in hun 
tuin eerst verbaasd, maar later zeer en
thousiast reageert. 
Yorig voorjaar ploegde en egde ik, te
zamen met Max de school-moestuin
tjes in net Griftpark in Utrecht. On
danks de kou en de vanwege vorst uit
gestelde datum van deze werkdag, 
werd dit een hele happening. De be
werking met het paard maakte het voor 
het publiek allemaal erg inzichtelijk en 
leuk om naar te kijken. Tussendoor 
werd Max door de kinderen aange
baald en werden er vragen gesteld over 
bet paard en de bewerking van de bo
demo 
Ik weet zeker dat bet trekpaard in veel 
meer school-, heern-, en ecologische 
tuinen op een leuke en educatieve ma
nier, een extra dimensie aan de bodem
bewerking zou kunnen geven. 
Ik blijf met 'De Groene Stap' dromen 
en nadenken over nieuwe en inspire
rende werkzaamheden voor mijzelf en 
Max en hoop op deze manier een posi
tieve bijdrage te leveren aan de leef
baarheid van ons landschap. 

Han s Engelbrecht is natuurbehee t
del' / ltovenier mel "oog voor cut
tuurhistorie en ecologic ". en een ei
gen bedrijj. "De Groene Stap ". 

Zijn adres: 
Elde rsloo 6 A. 9453 VD £Idersloo 
tel. 0592 -389029 
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Eggen met Max 

Oase winter 200I 

0 


