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l oop Ve rburg 

uidwolde natuurl ijk", dar 
lees je wanneer je Zuid
wolde binnenkomt. In veeI 

opzichten klopt dar ook weI. 
Wanneer je meer dan 20 jaar in dit 
dorp woont, heb je er een bijzondere 
band mee. Op allerlei maniere n biedt 
het dorp een veelheid aan groene ver
rassingen. Toen ruim 25 jaar geleden 
de ruilverkaveling op het laatste mo
ment afgestemd werd. is er ongeveer 
nationale schande van gesproken. Nu 
zijn we bJij dat recent een geheel 
nieuw Landinrichtingsplan is aange

nome n, waar in de natuur aanmerke
lijk meer kansen krijgt dan destijds. 
Meer ecologische verbindi ngszo nes, 

veel meer sparen van bestaand groen 
en waar mogelijk ook enige verster
king. Zuidwolde biedt nog steeds een 
ouderwets landschap met bosjes en 
houtwallen, mooie natuurgebieden, 

kleine akkertjes en kleine boerderij
en, die overigens jammer genoeg 
steeds vaker in handen vallen van 
goedwil le nde maar weinig historisch 
besef hebbende westerlingen en z.g. 
"drenteniers" , Aan de zuidkant wordt 
Zuidwolde begrensd door de Reest. 
grensrivier met Overijssel en daar
door een van de best bewaarde beken 

in Drenthe. De beek meandert boch t 
na bocht door het landschap en met 
name "Het Drentse Landschap" doet 

er alles aan om her beekdal de oude 
glorie terug te geven. Zo wordt 
vormgegeven aan de ecologische 
hoofds tructuur waartoe het Reesrdal 

behcort . In dat afwisselende land
schap ligt Zuidwolde, Het is een dorp 
met een weinig karakteristieke kern, 
maar wei met mooie originele gebie
den aan de rand zeals Steenbergen en 
de buurtschap Ten Arlo. 
In de afge lopen 20 jaar is er vrij veel 
nieuw gebouwd in Zuidwo lde. De 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dar wij
zelf ook in zon nieuwe woning 
wonen aan de westrand van Zuid
wo lde en zo meedoen aan de "schim

melinfectie" van het landschap. Ook 
aan de zuidzijde is begin jaren '90 
een nieuwe woo nw ijk " M idde lvee n" 

aangelegd. Het toenmalige hoofd 
groenvoorziening, Berend Wegma n, 
heeft met veel gevoel voor natuurl ij k 
groen in de directe omgeving van 
woningen, een gedurfd plan op tafel 
gelegd om een ecologisch land
schapspark aan te leggen langs de 
oostzijde en de zuidzijde van deze 
nieuwe wijk . Een overgang van her 
bewoonde naar het agrarische gebied, 

met veel mogelijkheden voor een
voudige recreatie, wande len en ook 
voor natuurontw ikkel ing. In de aan

kondiging van destijds voor de bur
gers srond te lezen dar Zuid wolde wil 
strev en naar een duurzaam, milieu
vriende lijk en natuurvriendelij k 
beheer van haar groenv oorzieningen. 

De gemeenteraad heeft uiteindelijk 
steun gegeven aan het plan en zo is 
in 1997 het Landschapspark Middel
veen aangelegd. 

Het landschapspark Middelveen 
Ik neem u mee in juni van het jaar 
2002 voor een wandeling door her 
landschapspark dar een lengte heeft 
van ongeveer 600 meter en een maxi
male ·breedte van ca. 50 meter. We 
lopen over een schelpenpad dat door 
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de gemeente onderh ouden wordt met 
een gasb rander die het oprukkend 
gras en onkruid een beetje regen
houdt. De beginstrook is vrij smal en 
ligt er open en ingeklemd tussen de 
tuinen en de Midd elveenseweg. Je 
vindt er soms tuinafv al met opslag 
van planten als Geranium endressii 
en de begroeiing is nog vrij rijk. Wat 
verderop valt op dat de begroeiing 
veel meer verschraald is. Bij de aan
leg is grotendeels de cultuurlaag 

. wegge haald, zodat een laag van zwak 
leemhoudend zand bloot kwarn te 
liggen met hier en daar kei leem in de 
onderlaag . Naast zeggesoorten en 
allerlei russen en biezen zie je nu een 
veelheid aan wilde planten verschij
nen. Naast een overvloed aan klaver
soorten in rood, wit en gee!, zie je 
ratelaar en knoopkruid. Ook rolklaver 
komt veeI voor en dat verklaa rt waar
om hier zovee l icarusblauwtjes rond
vliege n, een dagvlindersoort waa rva n 

voora l de mannetjes met hun fe lblau
we kleur opvallen, terwijl deze soort 
verde r in Zuidwolde maar uitersr 
spaarzaam voorkomt. Tegen de sten
gels van grassen en russen vinden we 
poppen van de St Jansvlinde r. 
Temidden van deze gewone weelde 
komen we nu en dan echte bijzonder
heden tegen. Hier en daar zien we 
kleine exe mplaren van de gev lekte 
orchis en we zien weer tall oze kiem
plantjes van de bleekgele droog
bloem. Ieder jaar bloeien honderde n 
exe mplaren van deze in Drenthe zeer 
ze ldzame soort. Ook vinden we veeI 
kiemplanten van de srijve oge ntroos t, 
die later in het jaar hele tapijten 
kleurt met haar fraaie paarswitte 
bloempjes . We passeren inmiddels 
enkele brugjes die lopen over afwa te
ringsslootjes vanuit een grote plas die 
in her midden van het park is ui tge
grave n. Ook nu zit een aanral buurt
kinderen te vissen en kennelijk met 
veeI succes want ze halen de ene buit 
na de andere binnen. Wandelende 
ouders met kinderen en kinderwa 
gens komen ons tegemo et. Natuurlijk 
worden hier ook de onvermijdel ij ke 
honden dagelijks uitgelaten en het is 
eve n duidelij k dat dit zijn sporen 
achterlaat in het park. Vooral de rand 
langs het sche lpenpad is rijker 
begroe id met hoge klavers, wilde 

cichorei, alse rn etc . maar opvallend 
genoeg ook na 5 jaar nog weinig 
brandnetels of flu itenkruid. Rond de 
plas wordr dik wijls doo r kinderen 
gespee ld en gegraven. maar dat zorgr 
juist voor enige dynamiek waardoor 
de afw issel ing aileen maar betel' ge
handhaafd blijft. Ann een kant wordt 

toegelaten dat de plas war begroeid 
raakt met lisdodde , gele lis en war 
wilgensoorten. Verder blijft er 
genoeg ruimte voor een kleur rijk 
tafereel van gewone wederik en kat
tenstaart. Achter de plas is een verho
ging waa r enke le grote betonnen bui
zen zijn ingegraven met kleine ope

ningen, waar vlee rrn uizen hun 
woning kunnen vinden. De huizen

kant van het park wordt ingenomen 
door een oude hour wal , waar opzerre

lijk een aantal bomen ornver zijn 
getrokken en zijn blijven liggen en 
waaromheen brarnen en allerJei hees
tel's zich ontwikkeld hebben. Ze zor
gen voor grote afwisseling en een 
betere bescherrn ing van het gebied. 
Daar in bevinden zich weer soorten 
als sa lomonszegel en kamperfoe lie. 
De grore bonte spech t vindt er zijn 
broedpla ars. Het laatste deel van het 
pad word t omzoo rn d door he! 
schraa lste dee l van het park. Daar 
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heeft zich in de loop van 5 jaar een 
heischraal landschap gevormd. Ook 
hier vinden we gevlekte orchis. 
Overal zien we struikheideplantjes 
opkomen en hier en daar ook dophei
de. Opvallend is ook het enorme aan
tal exemplaren van de blauwe knoop 
die ik nergens in het wild in groter 
aantal ben tegengekornen. Juist in dit 
deel heeft ook de bruine vuurvlinder 
een bestendige plaats van voorko
men, terwijl de vlinder elders in 
Zuidwolde vrijwel niet te vinden is. 
Het maaien gebeurt niet zornaar, Dat 
is uitbesteed aan een ecologisch 
groenbedrijf dar met grote zorg selec

tief maait. Gefaseerd worden delen 
van het park vroeger in het jaar of 
juist later gemaaid en zittend op de 
maaimachine wordt naar voren geke
ken war gespaard moet worden. Zo 
zijnook dit jaar aile exemplaren van 
de gevlekte orchis pas gemaaid na de 
rijping van het zaad, De padranden 
worden juist war vaker gemaaid. Het 
is een lust voor het oog om zoveel 
wilde plantensoorten hier vrij te zien 
opgroeien zo dicht tegen de woon
wijk aan. Ik realiseer me dat ik vijf 
jaar geleden beslist niet had verwacht 
dat het park er na vijf jaar zo uit lOU 

zien. De combinatie van wonen, 

recreatie en natuurontwikkeling heeft 
hier wei een heel bijzonder succes 
gekregen. De weidegronden naast het 
park Jiggen beduidend hoger door de 
aanwezige cultuurlaag. De overgang 
van heide en schapenzuring naar 
veldzuring en boterbloemen is bijna 
te plotseJing. Toch staat ook hier een 
eenzame eik midden in het weiland. 
waar ieder jaar de steenuil zijn jon
gen grootbrengr. 
Een wandeling door het Landschaps
park is het heIe jaar mooi, maar de 
schoonheid en begroeiing zo vol ook 
nog van beloften, is in juni op zijn 
rnooist. Natuurlijk kun je je afvragen 
wat hier natuurlijk aan is. Het bedrijf 
dat het maaien verzorgt heeft in het 
verleden maaisel uit andere natuurge
bieden hierheen gebracht en je ziet 
dan ook dar onverwacht bijzondere 
soorten opkomen. Dat is niet echt 
kweken, maar wel op een speciale 
plaats bijzondere kansen bieden. Her 
was dan ook een enorme verrassing 
dar we in juni van dit jaar bij een 
excursie een bloeiend exernplaar van 
de arnica vonden. Je gelooft je ogen 
niet. want overal in Drenthe moet 
zoveel moeite gedaan worden om 
bestaande locaties van arnica te 
beschermen en hier komt de plant 
spontaan op en bloeit de plant onder 
de rook van de woningen. Heel 
recent kreeg ik nog een telefoontje 
van het eco-bedrijf dat ze bij het 
maaien klokjesgentiaan waren tegen
gekomen. En inderdaad tussen de 
jonge heidevegetatie stond de klok
jesgentiaan met zijn schitterende 
blauwe bloemen te bloeien. Wat is er 
mooier dan dit te bereiken: een land
schap met zoveel afwisseling, zoveel 
bijzonderheden aan bloemen, insec
ten, arnfibieen, etc. zo dicht bij de 
mensen. zo toegankelijk en zo open 
voor iedereen. Ik denk dar het een 
heel mooi voorbeeld is van hoe een 
gemeente met het openbaar groen om 
kan gaan. 

Ret kerkhof 
Isdan alles zo goed in Zuidwolde? 
Nee, natuurlijk nietl Natuurlijk moet 
er regelrnatig worden geknokt om te 
bereiken dar er niet van alles verloren 
gaat, maar er is ruimte voor overleg. 
En er is inmiddels ook wei groeiend 
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besef van het positieve resultaat en 
het bela ng er van. De strijd tussen 
verschillende mening en zie je het 
duid elij kst bij het onderhoud van het 
kerkhof van Zuidwolde . Met name 
voor het oude gedeelte. dat tussen de 
100 en 70 j aar oud is, is de afspraak 
gernaakt om het min of meer ecolo
gisch te beheren . De oude Drentse 
waa rde van 'a lles netties en sc hoon 
botst met het beeld van een onge
maaid kerkhof. Dus degene die her 
onderho ud uitvoert wordt daar zoda
nig vaak op aangespraken dat het 
begr ijpelijk is, dar de maaibeurten 
vaker en totaler worden uitgevoerd 
dan de bedoeling was. Toch biedt dit 
gedeelte van het kerkhof op sommige 
mornenren een betoverende aanbl ik. 

Vooral wanneer de eenvoudige zer
ken in mei, juni uitko rnen boven de 
bloei van margrieten, ereprijs , knol
boterbloem en zevenblad. 

De rest van de westrand langs het 
dorp wordt gevormd door een green
strook waar een toeri stisch fietspad 
door loopt. Het is de bedoe ling ook 
deze groenstrook meer en rneer te 
verschraleri en tot een bloemrijk 
schraalgrasland te maken. Oat zal 
nog wei war j aren du ren. al zijn hier 
en daar al wel wat resultaten te zien. 

De vlindertuin 
Halverwege dit fietspad ligt de 
"Vli ndertuin " . Deze vlindertuin is 
een initiatief van de Naruurvereni
ging Zuidwolde , die een vierja rig 
viinderproje ct op touw heeft geze t, 
dar uitliep op ee n grate vlindermani
festatie in het jaa r 2000 . Voor dit pro
ject heeft de Natuurv ereniging in 
200 I van de landelijke V li nderstich
ting de "Gouden vlinder" ontvangen. 
In 1998 is in samenwerking met de 
volkstuinvereniging deze vlindertuin 
aangelegd van inrniddels 400 m-. Het 
midclendeel van de tuin is aangelegd 
in de vorrn van een vlinder, De tuin 
is beplant met veel verschillende 
soorten heesters, vaste planten en 
eenjarigen, die aantrekke lijk zijn 
voor vlinders . De tuin bood al vanaf 
het eerste ja ar een schitt erend e aan
blik en trekt ieder jaar gro te aan tallen 
vlinders aan . Inrniddels zijn 25 soor
ten dagvlinders in de vlindertuin 

ges ignaleerd. De tuin ligt aan de 
westrand van her dorp met langs de 
rand een sloot met braarnstruweel en 
wordt gefla nkeerd door een houtwal 
met opgaande eike n en heesters als 
vui lboorn, hulst en sleedoorn . 
Hoewel het een kJeine ruin is kun je 
op mooie zomerdagen wel zo ' n 15 
soorten tegelijk vinden en soms vlie
ge n weI meer dan 250 vlinders in de 
tuin rondoBij deze dagv lindersoorten 
zij n zeldzarne soorten als gee lspriet
dikkopje, bruine vuurvl inder en slee
doo rnpage . De laatste is een rode 
lijstsoort en ook afge lopen winter 
werden er weer eitjes van deze vlin
dersoort op de sleedoo rns gevonden. 
In 2000 maakte ik mee dar zelfs de 
kon inginnepage in de vlinde rtuin op 
bezoek kwarn. Door steeds te kijken 
naar wat er gebeurt leer je meer en 
meer over het gedrag van de vlinders 
en ken je hun gewoonten in dit 
gebied. Natuurli j k zijn ook hier de 
vlinderstruik en de Verbena bonarien
sis de plan ten met de grootste aan
trekkin gskracht , maar je ziet ook dat 
er bepaa lde vlinders steeds naar 
bepaalde planten trekken : landkaar
tjes naar de Lysimachia clethroides, 
de grote dikkopjes naar de duizend
schoon en andere anjer s, zwa rtspri et
dikkopje s altijd op de hyssop en de 
bruine vuurvlinder op de Coreopsis 
vertici llata. Er is natuurli j k veel rueer 
te zien in de vlindertuin, vee I rneer 

insecten en veel vog els, die op de 
insec ten en op zaden afko rne n. 
Het is een plek die ook aantrekkings
kracht op de bevolking heeft, die 
rege lmarig de ~v eg er naar toe vindt 
op dagelijkse of zondagse wandeli n
gen. Het is ge weld ig leuk om te zien 
hoe ouders of opa 's en omas met 
kinderen naar de vlindert uin trekken 
en hoe ze alJerlei dingen aanwijzen. 
Nog mooier is het wanneer kindere n 
zeJf telkens de tuin opzoeken en met 
elkaar gaa n kijken of ze vlinders in 
de tuin kunnen herkennen met behulp 
van de vlinderkaa rten op de inforrna
tieborden . De tuin is het hele jaar 
door vrij toega nkelijk. Toch is er in 
al die jaren nog nooit iets in de vlin
dertuin kapot gemaakt. De aanvanke
lijke scepsis van een aantal tuinders 
die bang waren voor schade door 
rupsen aan hun gewassen. is inrnid-

CD 'Vlindertuin' 

Een van de vele onderdelen van het 
project VLlNDER-2000 in Zuid
wolde, waarover in bijgaand artikel 
geschreve n wo rdt, was de opnarne 

en presen tatie van een CD 
"V lindertuin, de natuur gezongen". 
De CD is een opname van het kin
derkoor en het je ugdkoor van de 
landelijk bekende Koorschool 'Viva 
la Musica' uit Zuid wolde (Dr.). 
Deze pracht ige CD, waarvan een 
dee l van de opbrengst ten goede 
komt aan de Vlinderstichting, is als 
vo lgt te bestellen : Opga ve van 
naam en adres o.v.v. CD 
'Vlindertuin' per brief aan Stichting 
Koorschool 'Viva la Mu sica ', 
Suuddal 49 . 792 1 EH Zuid wolde of 
telefonisch op nurn rner 0528
373086 of per e-mail: wilmaten
wolde@planet.nI 

dels geheel weggenomen en door de 
vlindertuin is de belangstellin g voor 
de volkstuinen aanzienlijk toegeno
men . De vlindertuin is voor ons een 
schitterend natuurprojec t met een 
perrnanente educatieve waarde. 

Al met al biedt de rand van Zuidwol
de een bijzondere en unieke moge
lij kheid zowe l voor de natuur als 
voor de bevolking. Wij werken er aan 

om deze ontwikkeling in gang te 
houden. Zoals het er nu uitziet maakt 
deze rand straks ook deel uit van de 
gep lande eco logische verbindingszo
ne zodat ook vanui t dat oogp unr be
scherming van het gebied gewaa r
borgd lijkt. Ais natuurveren iging blij
yen wij in ove rleg met de ge rneente 
en wij blij ven door inventarisaties en 
onderhoud de ontwi kkelin g van het 
gebie d volge n. "Zuidwolde natuur
lijk' is niet aileen een bordje aan het 
begin van het dorp I 

l oop Verburg is voorritter vall de 
vereniging vaal' Natuurbescher
ming Zuidwolde e.o. 

Nadere inj ortnatie: 
waa rdeel 4 
7921 we Zuidwolde 
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