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Schepping 

 

 
 

Scheppend op het Bevrijde land (1991, diascan). 
 

Schepping is de naam van een nieuw natuurgebied in de buurtschap Holthe bij Beilen (Drenthe). Het is de 
verwezenlijking van mijn jongensdroom. Een droom om te wonen in een natuurlijke omgeving, om een 
paradijsje te creëren waar het goed toeven is voor dier, plant en mens. In groter verband: een droom over 
een andere omgang van de mens met de natuur, waarbij de mens zich diep verbonden weet met de natuur 
en zijn handelen daarop afstemt. 
 Sinds ik in 1974 in Holthe kwam wonen, is in Schepping een afwisselend natuurgebied ontstaan, op 
dit moment met een oppervlakte van 8,4 ha. Het grootste gedeelte met een omvang van 5,6 ha is 
gerealiseerd op voormalige landbouwgrond. Voor het verwezenlijken hiervan was creativiteit en letterlijk 
scheppende kracht, essentieel. Vandaar de naam van het terrein. In deze publicatie wordt beschreven hoe 
Schepping tot stand is gekomen, welke maatregelen er genomen zijn om goede omstandigheden voor een 
afwisselend landschap en waardevolle natuur te scheppen en tot welke resultaten een en ander heeft 
geleid. De ontwikkeling van flora en fauna is vanaf het begin nauwlettend door mij gevolgd. Daardoor kan 
het terrein tevens worden gezien als een ecologische proeftuin. 
 Schepping is in vier fasen tot stand gekomen. De eerste drie betreffen voormalige landbouw-
percelen: de omgeving van het huis en de Schapenwei (1,4 ha, sinds 1974), het Bevrijde Land (2,8 ha, sinds 
1991) en het Vaderland (1,4 ha, sinds 1998). In 2017 kon een aangrenzend bosperceel met daarin twee 
graslandjes worden verworven, hier aangeduid als het Land van Moet (2,8 ha). Deze deelgebieden komen 
in deze publicatie achtereenvolgens aan de orde. De ligging van deze deelgebieden is op de volgende 
pagina op een kaart aangegeven. Daarnaast is een recente luchtfoto van het hele terrein opgenomen. 
Tussen het Land van Moet en de rest van Schepping ligt nu een rechthoekige enclave met bos en grasland 
die eigendom is van de erven Reinds, een familie uit Holthe. 
 In deze publicatie behandel ik vooral de inrichting en het onderhoud van dit nieuwe natuurgebied 
en ik besteed aandacht aan de levensgemeenschappen, planten en dieren die hiervan hebben geprofiteerd. 
Minstens even belangrijk is de vormgeving van een nieuw landschap, waarbij op een klein oppervlak een 
opvallend, kleinschalig reliëf tot stand is gebracht met een grote afwisseling van open en besloten delen, 
water en land, tuinen en pure natuur. Natuurbeleving is een zintuiglijke ervaring: de beleving van aarde, 
water, lucht, licht en leven in al hun variaties. Ervaring van ruimte, vorm, kleur, geur, beweging, aanraking. 
Getuige zijn van de voortdurende veranderingen in de natuur, van dag tot dag, van jaar tot jaar. Ik heb het 
voorrecht dat ik daarvan permanent in de directe omgeving van mijn woning mag genieten. Ik ben de 
natuur dankbaar dat ze mij zoveel levensvreugde schenkt. 
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Figuur 1. Plattegrond van Schepping, omgrensd door de dikke zwarte lijn. De deelgebieden zijn gescheiden 

door dunne, onderbroken lijnen. De hier gebruikte namen bij de hoofdindeling zijn in hoofdletters 
aangegeven; de overige lokale namen in kleine letters. 

 

 
 

Aardappelakker achter Holthe 21 bij aankoop in 1974. Tegenwoordig is het de Schapenwei (diascan).



7 

 

 
 

Figuur 2. Luchtfoto van Schepping (naar Google Earth).  
De begrenzing is aangegeven met de dikke zwarte lijn. 

 

 
 

De Schapenwei met het medicijnwiel op de voormalige aardappelakker (2018). 
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Schepping 
 

 
 
Schepping 
schept 
uit zichzelf 
zichzelf 
Mysterieuze vormen 
Caleidoscoop van kleuren 
Oerbron van gevoelens 
Gebonden land 
bevrijd 
vrouwlijk en manlijk 
diep en ondiep 
nat en droog 
Moederland 
Vaderland 
Voortgekomen 
uit Dat 
waar geen naam voor is 
waar stilte stilte herkent 
waar liefde liefde herkent 
waar Ik Jou herken … 
 
Christine Dun op haar website Wonderwandeling.org, 15 mei 
2018. 

https://wonderwandeling.org/2018/05/15/schepping/
https://wonderwandeling.files.wordpress.com/2018/05/dscn3239-kopie.jpg
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Schepping als onderdeel van het Drentse landschap 

 

 
 
Schepping ligt in het centrum van het Drentse Plateau op een zwakke welving in het landschap, ongeveer 
15 meter boven zeeniveau. Het Drentse Plateau bestaat uit golvende ruggen van dekzand, die zijn afgezet 
na de laatste IJstijd, het Weichselien, zo’n 11.000 jaar geleden. Onder het dekzand ligt in grote delen van 
Drenthe een keileempakket, afgezet door het landijs dat Drenthe in de voorlaatste ijstijd (het Saalien, 
150.000 jaar geleden) bedekte. Vanaf het centrum van het plateau voeren enkele beken het regenwater af 
naar lager gelegen gebieden, van oorsprong grotendeels bedekt met venen. Schepping ligt op een 
dekzandrug, met een laag fijn, geel zand van 0,5 tot 3 meter dik. In het grootste deel van het terrein ligt het 
zand bovenop een dikke keileemlaag, maar in het noordelijke gedeelte ontbreekt keileem in de 
ondergrond. In het Vaderland heeft in het verleden een veentje gelegen dat in de Tweede Wereldoorlog 
voor turfwinning is afgegraven en vervolgens geëgaliseerd. Het Land van Moet heeft van nature flinke 
hoogteverschillen. Het grasland en het dennenbos aan de noordzijde van de zandweg liggen op de 
restanten van een hoge zandrug die oorspronkelijk van Holthe tot Westerbork reikte, maar recent 
grotendeels is geëgaliseerd. Naar het zuiden gaat het zand vrij abrupt over in een laagte waarin zich veen 
heeft gevormd. 
 Natuur en landschap van Schepping kunnen niet los worden gezien van de directe omgeving. De 
geschiedenis van het landgebruik kan goed worden afgeleid uit de achtereenvolgende topografische 
kaarten vanaf 1860 (Fig. 3, p. 11; zie ook de website www.Topotijdreis.nl). De gronden van Schepping 
maakten tot omstreeks 1900 integraal deel uit van het Scharreveld, een uitgestrekt, vrijwel boomloos 
heide- en veengebied tussen Holthe, Bruntinge en Westerbork. Rond Holthe lagen drie essen, de Holther 
Esch, De Oosteresch en Ooster Kamp. Deze essen waren hoog gelegen percelen bouwland waarop 
hoofdzakelijk rogge en aardappels werden verbouwd. Vanuit Holthe loopt een zandweg dwars over de 
heide naar Westerbork, de ook nu nog bestaande Oude Westerborkse Weg. De weg is tegenwoordig 
geasfalteerd (Fig. 3a).  
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In 1899 werd op de plek van de huidige woning de eerste keuterboerderij gebouwd. Op de kaart van 1903 
is te zien dat alleen een klein erf rond het huis was ontgonnen. Daarachter begon de heide. Ook het 
buurhuis Holthe 22 werd eind 19e eeuw gebouwd. Hier was de ontginning van de heide wat verder 
noordwaarts gevorderd (Fig. 3b). In 1930 is de lokale situatie niet veel veranderd. De ontginning van het 
Scharreveld vond vooral plaats vanaf de noordkant (Fig. 3c).  
 Anno 1950 is de situatie ingrijpend gewijzigd. De huiskavels van Holthe 21 en 22 zijn helemaal 
ontgonnen tot bouw- en weiland. Aan de oostzijde daarvan ligt nog een klein heideperceel, nu door een 
landbouwontginning afgescheiden van het Scharreveld. Daardoor wordt de uitwisseling van planten en 
dieren tussen het heiderelict en het uitgestrekte veld veel lastiger. Aan de noordzijde is een stukje heide 
ingeplant met naaldbos. Dit dennenbosje bestaat nog steeds en wordt in figuur 1 aangeduid als 
Heuveltjesbos. We zien ook dat het oorspronkelijk onregelmatige patroon van zandwegen aan de 
noordkant van Schepping vervangen is door enkele rechte, west-oost verlopende wegen. De Oude 
Westerborkse Weg langs Holthe 21 en 22 is nog steeds een onverhard karrenpad (Fig. 3d). Op de kaart van 
1970 (hier niet weergegeven) is de weg verhard tot net voorbij het huis van Holthe 21. Aan de noordkant 
van Schepping is een tweede perceeltje naaldbos te zien, een nu nog steeds bestaand lariksbosje.  

De kaart van 1990 toont de grote landschappelijke veranderingen als gevolg van de ruilverkaveling 
Broekstreek die in 1972 werd afgerond. De essen rond Holthe, voorheen met een eeuwenoude, natuurlijke 
begrenzing, zijn opgedeeld in rechthoekige kavels. Daarbuiten zijn kavels van grasland en bouwland juist  
veel groter geworden. Veel bomen op de kavelgrenzen zijn gekapt. Opvallend is ook het verdwijnen van 
veel zandwegen. De Oude Westerborkse Weg is een paar honderd meter naar het zuiden verlegd en 
helemaal verhard. Het meest ingrijpend voor de natuur, maar op de kaart niet goed zichtbaar, is de aanleg 
van diepe watergangen en sloten, waardoor de hele streek veel droger is geworden. Een natuurlijke 
ontwikkeling is de sterke toename van bosvorming op de niet meer beheerde heiderestanten. Schepping 
omvat in 1990 het erf, het smalle perceel van de Schapenwei (1,4 ha) en de nog niet vergraven maïsakker 
(2,6 ha). De enige zichtbare veranderingen op de kaart ten opzichte van eerdere kaarten zijn hier een 
bosstrookje aan de noordkant tegen de zandweg aan en verspreide bomen in het grasland ten noorden van 
het huis (Fig. 3e). 

In 2018 is er rond Holthe niet zoveel veranderd ten opzichte van het kaartbeeld in 1990. De meest 
in het oog springende wijziging wordt gevormd door de plasjes en bosjes binnen de begrenzing van 
Schepping als gevolg van natuurontwikkeling. In de natuurgebieden ten oosten van Schepping is de 
oppervlakte bos verder toegenomen ten koste van de open heide (Fig. 3f). 
 

 
 

In 1970 lag aan de oostkant van het Bevrijde Land nog een heideveldje. Door het ontbreken van beheer is 
het spontaan dichtgegroeid met berken-eikenbos (2017).  
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a. 1860       b. 1903 

 

  
 
c. 1930       d. 1950 

 

  
e. 1990        f. 2018 

 
Figuur 3. De ligging van Schepping in het landschap volgens topografische kaarten tussen 1860 en 2018 

(naar www.Topotijdreis.nl). De huidige grens van Schepping is met een zwarte lijn aangegeven. 
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Schepping vormt tegenwoordig dus een natuureilandje in het cultuurlandschap tussen de heiderestanten 
van het Scharreveld in het oosten en het Ter Horsterzand in het westen. Het dichtstbijzijnde heidegebied is 
het Holtherzand, ongeveer een kilometer naar het oosten. De inrichting en het beheer van de voormalige 
akkers van Schepping zijn vooral afgestemd op de ontwikkeling van droge en natte heidevegetaties, schrale 
graslanden en voedselarme poelen. Omdat het gebied voordien langdurig intensief gebruikt werd als 
akkerland, moeten alle kenmerkende planten en dieren voor deze habitats van elders komen, hetzij door 
spontane verspreiding, hetzij door ze moedwillig in het gebied te introduceren. De ligging nabij het 
Holtherzand heeft stellig bijgedragen tot de spontane vestiging van kenmerkende planten en dieren voor 
deze levensgemeenschappen. Daarnaast zijn in de omgeving van het huis plantensoorten geïntroduceerd, 
die ten dele ook hun weg naar de meer natuurlijke delen hebben gevonden. 
 Bij de foto’s in dit boekje wordt meestal vermeld in welk jaar ze zijn gemaakt, zodat de beelden 
geplaatst kunnen worden in de ontwikkeling die Schepping sinds 1974 heeft doorgemaakt. 
 

De herkomst van de planten in Schepping 
 

Een klein deel van de planten op Schepping kwam hier oorspronkelijk al voor. De meeste soorten hebben 
zich spontaan gevestigd uit de omgeving na het scheppen van geschikte milieuomstandigheden. Daarnaast 
zijn veel soorten in de tuinen afkomstig van zaden of uitgegraven planten die tijdens vakanties en excursies 
in binnen- en buitenland zijn meegenomen. Ze vormen voor mij een levende herinnering aan deze uitstapjes. 
Mijn uitgangspunt bij het meenemen van planten is dat er geen blijvende schade aan de groeiplaats of 
plantenpopulatie mag worden aangericht en dat de overlevingskans in Schepping groot is. Dit betekent dat 
ik alleen planten meeneem uit gebieden waar de soort talrijk is, uiteraard nooit uit natuurreservaten, en bij 
voorkeur uit terreinen waar overleving van de soort in gevaar is. Zo zijn sommige soorten afkomstig van 
verwaarloosde kalkgraslanden in België en Frankrijk, waar veel van deze prachtige gebieden helaas niet 
langer worden beheerd of ingeplant zijn met dennen of sparren. Hierdoor zijn de kenmerkende 
graslandplanten daar toch gedoemd om te verdwijnen. Met de moedwillige introductie van planten zijn 
soms toevallig planten meegekomen die zich spontaan in Schepping handhaven, bijvoorbeeld Doorgroeide 
boerenkers, Stijve wolfsmelk, Moeslook en Zaagblad. We zouden ze ‘eco-adventieven’ kunnen noemen. 
 

   

 
 

Bloemrijke vegetatie aan de zuidkant van het Kristalmeer. Rietorchis en Grote ratelaar zijn overgewaaid 
vanuit het tuingedeelte waar ze oorspronkelijk zijn uitgezaaid. Gevlekte orchis en Moerasrolklaver hebben 

zich spontaan gevestigd. Dat geldt ook voor de jeneverbessen op Tao op de achtergrond (2018). 
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Woning en bijgebouwen 
 

 
 
Mijn hele jeugd heb ik in de stad Utrecht gewoond, maar al vanaf mijn vroegste herinnering had ik een 
grote drang om buiten te zijn. Mijn eerste buitenavonturen beleefde ik in de weidse polders ten oosten van 
de stad, nu volgebouwd met de wijk Rijnsweerd en universiteitscentrum De Uithof. Na mijn biologiestudie 
kreeg ik in 1974 de gelegenheid om promotieonderzoek te doen aan het toenmalige Biologisch Station te 
Wijster, onderdeel van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Ik kende Drenthe destijds slecht, maar de 
rust en ruimte aldaar spraken tot mijn verbeelding. Met mijn toenmalige echtgenote Marijke fietste ik rond 
in de omgeving van Wijster op zoek naar woonruimte. Ons oog viel op een keuterboerderij in Holthe met 
1,4 ha grond die te koop stond nadat de vorige eigenaar, Jan Schoenmaker, was overleden. Zijn weduwe, 
Femmigje Pol, wilde naar het dorp verhuizen. De koop was spoedig beklonken.  

Het huidige erf van Holthe 21 is sinds het einde van de 19e eeuw bewoond.  De eerste 
boerenwoning werd hier gebouwd in 1899. Na een brand in 1909 werd die herbouwd. Ook dit huis brandde 
af. Het huidige huis is gebouwd in 1935. Het was een typisch Drentse keuterij. Het woongedeelte bestond 
in 1974 uit een kleine woonkamer inclusief bedstee, een zeer simpele keuken, een wc met septic tank en 
een zolderkamertje. Hier leefde destijds het gezin Schoenmaker met twee kinderen. De deel en het 
stalgedeelte waren nog authentiek en afgestemd op het houden van vier koeien en een paard. Ze zijn kort 
na de aankoop verbouwd tot woonruimte. In 1994 is de woning uitgebreid met een kamer aan de 
noordzijde. Om het huis in te passen in de groene omgeving is het dak grotendeels overgroeid met houtige 
klimmers: Druif, Blauwe regen en Trompetbloem. De schoorsteen op het voorhuis is niet meer in gebruik. 
Er heeft enkele keren een holenduif in gebroed en in 2015 heeft er zich een zwerm honingbijen gevestigd. 
Het bijenvolk heeft al vijf winters overleefd, een bijzondere prestatie in het Nederlandse klimaat. 

Het stookhok aan de westkant van het huis diende indertijd onder andere voor de bereiding van 
varkensvoer en is nu in gebruik als bergruimte van tuingereedschap. Het stamt uit het begin van de 20e 
eeuw en is dus ouder dan het huis. De dakpannen aan de vochtige noordzijde zijn bedekt met  plakkaten 
mos, waarin zich spontaan Eikvaren heeft gevestigd. Varens op een dak is in Nederland een bijzonder 
fenomeen. Aan de oostkant van het stookhok hangt al vanaf 1974 een ouderwetse spreeuwenpot die 
sindsdien ieder jaar door spreeuwen is bewoond. Naast het stookhok staat een oude appelboom, de enige 
boom die in 1974 reeds aanwezig was en die nog steeds in leven is. 
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Het stookhok met de oude appelboom (links, 2018) en de eikvarens op het dak (rechts, 2019). 
 
Iets verder van het huis lag aan de westkant een stal voor een tiental varkens en daaraan gekoppeld een 
kippenhok. Deze dierenverblijven zijn in 1993 grondig verbouwd tot een ruimte voor therapie en 
groepsactiviteiten. Later werd het een vergaderruimte en mijn werkplek voor biologisch onderzoek, in het 
bijzonder van paddenstoelen. Hier vinden onder meer bijeenkomsten plaats van de Paddenstoelen 
Werkgroep Drenthe en van nachtvlinderliefhebbers in Drenthe.  Een bordje op het gebouw is afkomstig van 
het voormalige Biologisch Station van de Landbouwuniversiteit te Wijster, waaraan ik tot haar opheffing in 
1999 verbonden was. Ik noem de voormalige varkensstal in de wandeling daarom ‘biologisch station’. Het 
dak van golfplaten is bedekt met plaggen die niet alleen een fraaie dakbedekking vormen maar ook voor 
goede isolatie zorgen. Op het dak hebben de woeste uitlopers van Kiwiplanten vrij spel. Ze leveren in 
sommige jaren een flinke oogst op, met als uitschieter 80 kilo in 2018.  

Aan de oostzijde van de woning staat een houten garage diende die nu in gebruik is als atelier. Het 
dak is overgroeid door Bruidsluier, een roze klimroos en Blauwe regen. Door alle groen op de daken zijn de 
gebouwen in Schepping op luchtfoto’s van Google Earth bijna niet terug te vinden. Een prettige gedachte. 
 

 
 
De 

 
 

De voormalige varkensstal en het vroegere kippenhok zijn verbouwd tot een groepsruimte (rechts) en een 
werkruimte voor paddenstoelenstudie (links) (2015). 



15 

 

De tuinen van Schepping 

 

 

 

Rondom de gebouwen ligt een gebied van circa 40 are waar de menselijke invloed op de plantengroei 
relatief groot is door zaaien, planten, wieden en spitten. Ik vat dit gedeelte gemakshalve samen onder de 
noemer ‘tuinen’, hoewel de intensiteit van onderhoud van deel tot deel verschilt. Een tuin is voor mij meer 
dan een verzameling planten met sierwaarde. Het is een levensgemeenschap waar spontane processen in 
de plantengroei tot op zekere hoogte worden getolereerd en waarin insecten en andere dieren een 
belangrijke plaats innemen. Op de meeste plekken is sprake van een gesloten vegetatie met een bonte 
mengeling van wilde en gekweekte planten die een natuurlijker indruk maakt dan traditionele siertuinen 
met strakke groepen sierplanten omgeven door zwarte grond of stenen. Een plattegrond van de omgeving 
van het huis is  te vinden in figuur 4. 
 Het woonhuis is omgeven door bloementuinen, grotendeels bewoond door inheemse planten. Aan 
de voorzijde van het huis bevinden zich twee perken met robuuste vaste planten, vooral inheemse 
geraniumsoorten, Late guldenroede en Adderwortel. Vanuit de bermsloot heeft Zevenblad zich ongevraagd 
gevestigd. Deze plant vormt nu, enigszins noodgedwongen,  een integraal onderdeel van de siertuin. De 
heg van Beuk, Haagbeuk, Spaanse aak en Eenstijlige meidoorn langs de bermsloot is in 1976 geplant en 
wordt jaarlijks één keer gesnoeid in september.  
 

    
 

Gerrit tussen Donkere ooievaarsbek in de voortuin (links, 2014), 
de buureiken gezien door de toegangspoort in de beukenhaag (rechts, 2015). 
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Figuur 4. Plattegrond van de omgeving van het huis met opvallende landschapselementen. 
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Vanaf het erf biedt de toegangspoort in de beukenhaag in alle seizoenen een prachtig doorkijkje op  twee 
monumentale eiken op het land van de overburen.  Deze eerbiedwaardige bomen staan hier al langer dan 
een eeuw. Achter de poort houdt tuinbaas Gerrit, gemaakt van een paar los gestapelde veldkeien,  in 
wankel evenwicht de wacht.  

De seringenhaag aan de westzijde van de voortuin was in 1974 reeds als een kort gesnoeide heg op 
de vroegere erfscheiding aanwezig. Tegen de zuidgevel van de woning staan leibomen: twee pruimen 
(Reine Claude) en een Judasboom. Daar is ook een rotstuin aangelegd met Drentse zwerfkeien, in de 
wandeling ‘Het stenen bruidsbed’, naar de titel van een boek van Mulisch. Het is vooral begroeid met Wit 
vetkruid, Viltige hoornbloem en Bloedooievaarsbek. Aan de westkant van het huis staat een inmiddels 
indrukwekkende Walnoot, geplant omstreeks 1978. 

 

 
 

Stenen bruidsbed  voor het huis met leibomen tegen de zuidmuur (2012). 
 
Het onderhoud van de bloemenperken bestaat uit het verwijderen van ongewenste planten, die telkens 
opnieuw uit zaad of wortelresten opslaan, zoals diverse grassen, Grote brandnetel, Kleefkruid en 
Zevenblad. Daarnaast worden sommige aangeplante soorten die de neiging hebben om te overheersen zo 
nodig ingeperkt, bijvoorbeeld Adderwortel en Donkere ooievaarsbek. Laat in het najaar maai ik de perken 
met een ruwterreinmaaier, waarna de plantenresten en ingewaaide bladeren worden afgevoerd. 

Tussen het woonhuis en mijn biologisch station staat een grote pergola, opgetrokken uit stammen 
en takken die van eigen land afkomstig zijn. Hij schraagt een enorme blauwe druif (ras Rembrandt) die in 
1978 is geplant en nu ook een groot deel van het dak van het huis in beslag neemt. In de schaduw van de 
druif gedijen bosplanten als Lelietje-van-dalen, Voorjaarshelmbloem, Leverbloempje en Muskuskruid. 

 

       
 

De pergola met de druif in herfsttooi (links, 2018); het miniatuurhunebed (rechts, 2019). 
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Tussen het stookhok en mijn biologisch station is als Drents symbool een miniatuurhunebed opgericht  van 
zwerfkeien. Het was aanvankelijk alleen omgeven door mossen. Geleidelijk hebben zich hier 
schaduwplanten gevestigd, zoals Bosaardbei, Voorjaarszonnebloem en Lievevrouwebedstro. 

Van alle delen van Schepping wordt de moestuin verreweg het meest intensief onderhouden. De 
grond wordt jaarlijks omgespit en bemest met schapenmest uit eigen potstal. Ik pas zo veel mogelijk 
wisselteelt toe van gekweekte gewassen voor eigen gebruik. Ik gebruik er geen bestrijdingsmiddelen tegen 
planten of dieren, maar de groentebedden worden wel geregeld gewied. Toch krijgen ook  spontaan 
opslaande bloeiende planten op sommige plekken een kans, zoals goudsbloemen en hier en daar een 
stokroos. Sinds 2008 staat bij de moestuin  een kas voor de teelt van onder andere tomaten en druiven en 
de overwintering van subtropische kuipplanten. 
 

 
 

De moestuin met de plantenkas (2018). 
 

Bostuin en mostuin 
Aan de oostzijde van het woonhuis en het atelier lag aanvankelijk een weitje met enkele oude, door vee 
grotendeels ontschorste appelbomen, die al spoedig afstierven. De bodem is hier rijk aan humus en 
vochtiger dan elders op het terrein. Daardoor is deze plek geschikt voor fruitbomen. Omstreeks 1980 zijn 
hier enkele fruitbomen en hazelaarstruiken geplant. Het boomgaardje wordt aan de oost- en zuidkant 
begrensd door een singel van o.a. Gewone vogelkers, Eenstijlige meidoorn en Hulst. Door de toegenomen 
beschaduwing lijden de fruitbomen nu een kwijnend bestaan en heeft dit gedeelte meer het karakter 
gekregen van een bostuin op voedselrijke grond. De hier oorspronkelijk aangeplante stinzenplanten hebben 
zich sterk uitgebreid. In het vroege voorjaar is het een bloeiend lustoord met o.a. Boerenkrokus, Gewoon 
sneeuwklokje, Holwortel, Voorjaarshelmbloem, Daslook, Lenteklokje, Wilde hyacint, Bosanemoon en Gele 
anemoon. Later in het jaar wordt de bodem in beslag genomen door Gevlekte dovenetel, Donkere 
ooievaarsbek, Voorjaarszonnebloem en Zevenblad. De stinzenflora wordt bevorderd door het af en toe 
uitstrooien van basenrijke materialen, zoals gemalen mergel, as uit de houtkachel en eierschalen. De paden 
werden tot 2005 jaarlijks bedekt met een laag houtsnippers, afkomstig van gemeentelijke 
snoeiwerkzaamheden, maar die zijn nu niet meer verkrijgbaar. Op de paden ligt nu een laag kleischelpen, 
die door uitspoeling bijdragen aan een hoog kalkgehalte van de bodem. Overigens wordt er door mij weinig 
ingegrepen. Aan de noordrand van de bostuin staat een laag houten bouwsel, oorspronkelijk bestemd als 
bijenstal. Het is een heerlijke plek om tot rust te komen en te mediteren. 
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Bostuin in het vroege voorjaar met Sneeuwklokje, Boerenkrokus en Wilde narcis (2017). 
 

Tussen het woonhuis en de bostuin is in de schaduw van een Japanse sierkers een mostuin aangelegd met 
grote en kleine veldkeien en een enkele varen. Ik werd hierbij  geïnspireerd door de meditatieve zentuinen 
die ik in 1983 in Japan heb  gezien en beleefd. Die tuinen ontlenen hun kracht aan hun eenvoud, zonder 
opsmuk, zonder bloemen. Alleen steen en altijdgroen groen. Mostuinen vergen veel onderhoud omdat alle 
kiemende planten regelmatig moeten worden verwijderd, evenals afgevallen bladeren. Anders kwijnen de 
mossen weg. Echt monnikenwerk. Het oorspronkelijk aangeplante Gewoon haarmos is na acht jaar 
grotendeels verdrongen door Weidehaakmos en Rimpelmos.  

De mosheuveltjes vormen de enige plek in Shepping waar het oorspronkelijk ingevoerde Witsporig 
bosviooltje zich handhaaft en uitzaait. Daarom wordt deze plant hier stiekem toch getolereerd.  
 

 
 

 De mostuin aan de oostkant van het huis (2020). 

Haiku 

De zenmonnik knielt 

voor het groene mostapijt 

leven in eenvoud 
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Tuinen en vijvers achter het huis 
 

 
 
De tuinen aan de noordzijde van het huis vormen in de zomer vaak het fleurigste deel van het erf. Voor een 
deel zijn ze begroeid met inheemse overblijvende planten, onder andere veel Adderwortel en 
Cipreswolfsmelk. Op andere plekken werk ik de bodem af en toe in de winter om. Hier voelen een- en 
tweejarige planten van akkers en ruigten zich thuis, zoals Grote klaproos, Gele kamille, Keizerskaars, Grote 
teunisbloem en Madelieffijnstraal. Het onderhoud bestaat verder uit tamelijk intensief wieden om 
ongewenste planten zoveel mogelijk te weren. Van sommige planten verzamel ik na de bloeitijd zaden  om 
die op andere plekken uit te zaaien. 
 Aan de noordkant van de woning komt de zon maar zelden; een ideale plek voor schaduwplanten 
als Tongvaren, Mannetjesvaren en Kleine maagdenpalm. Een oude betonnen drinkbak voor vee is 
ommetseld met bakstenen en nu rijk versierd met guirlandes van Muurleeuwenbek. Onder de linde achter 
het huis heb ik van veldkeien een kapelletje opgetrokken dat is opgedragen aan Aphrodite, de Griekse 
godin van de liefde. Centraal staat een zwarte steen, afkomstig van het strand op Cyprus waar volgens de 
overlevering Aphrodite uit zee zou zijn verrezen. Nabij dat strand staan de ruïnes van een antiek heiligdom 
dat aan deze godin was gewijd, met daarin een twee meter hoge, zwarte offersteen. Een bezoek aan deze 
mythische plaats in 1997 maakte op mij grote indruk. Vandaar dit kapelletje. 
  

    
 

Kapelletje voor Aphrodite onder de linde achter het huis (links) en oude drinkput met Muurleeuwenbek 
(rechts, 2018). 
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Herfstsfeer in de tuin achter het huis met de hemelwijzer (2017). 
 
Een andere opvallend stenen element in de tuin achter het huis is een gemetselde zuil van ronde veldkeien. 
Ik noem die de hemelwijzer. De gestapelde stenen wijzen vanuit de vaste grond naar de lucht en verder, 
naar de oneindige leegte daarachter.  

Tegen de noordzijde van het huis ligt een kleine betonnen vijver die het regenwater van het dak 
opvangt en via een ondergrondse buis afvoert naar de verderop gelegen lelievijver. Het water wordt in de 
kleine vijver enigszins voorgezuiverd doordat het meeste slib, afkomstig van het dak, hier bezinkt. In het 
water groeien vooral planten van voedselrijke moerassen, zoals Watermunt, Kattenstaart en 
Moerasandoorn. In het voorjaar vallen hier de gele bloeiwijzen van de Moeraslantaarn op, een soort 
aronskelk die oorspronkelijk uit Noord-Amerika afkomstig is, maar zich hier helemaal thuis voelt en jaarlijks 
vele zaailingen produceert.  

Wat verder vanaf de woning ligt de lelievijver, een kunstmatige waterpartij met een bruggetje over 
het smalste gedeelte. Deze vijver is in 1983 met draglines uitgegraven en vervolgens aangelegd op 
vijverfolie. De grondwaterstand is op deze plek ’s zomers te laag om een natuurlijke, permanent 
waterhoudende plas mogelijk te maken. De rand van het plastic is afgedekt met zwerfkeien, die inmiddels 
door plantengroei vrijwel onzichtbaar zijn geworden. De instroom van water van het dak van de woning via 
de betonnen vijver bij huis voorkomt verzuring van het water en verdroging in de zomer. Inmiddels is de 
vijverfolie op diverse plaatsen lek geworden door veroudering, doorgegroeide plantenwortels en rupsen 
van het Kroosvlindertje, zodat soms aanvulling van water nodig is via een ondergrondse plastic buis vanuit 
het nabijgelegen kalkmoeras. 

De meeste moeras- en waterplanten in de Lelievijver zijn met enkele exemplaren aangevoerd en 
hebben zich zodanig uitgebreid dat de vijver nu het karakter heeft van een natuurlijk, matig voedselrijk 
vennetje. De vijver heeft zijn naam te danken aan de aangeplante Witte waterlelie die vrijwel de hele 
oppervlakte van het diepste, westelijke deel bedekt en uitbundig bloeit. Opvallende soorten in het water 
zijn verder Holpijp, Kikkerbeet, Groot blaasjeskruid en Kransvederkruid. 
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De Lelievijver in juli (2017). 
 
Langs de oevers groeien onder meer Waterdrieblad, Wateraardbei, Moeraswederik, Moerasvaren en 
Waterscheerling, alle oorspronkelijk geplant. Sommige planten hebben zich spontaan gevestigd, in het 
water onder andere Kransvederkruid en Holpijp, in de oeverzone Koningsvaren en Rietorchis. Aan de 
noordzijde staan enkele geplante struiken van Wilde gagel en Trosbosbes. Op het steile talud aan de 
westkant van  de vijver vallen in mei de Japanse azalea’s op door hun weelderige bloei.  

In de loop der jaren is de Lelievijver voedselrijker geworden door inwaaiend blad en aanvoer van 
regenwater uit dakgoten. Daardoor zijn moerasplanten van matig voedselarme bodems als Veenpluis, 
Slangenwortel en diverse veenmossen geleidelijk verdwenen. Planten van voedselrijke moerassen                      
nemen toe, zoals Moerasspirea, Gele lis en Kattenstaart. 
 Vissen zijn in de Lelievijver niet uitgezet en ontbreken er tot nu toe, hetgeen in het voordeel is van 
de vele amfibieën. De vijver is vanaf het begin het domein van Bruine kikker en Gewone pad. Pas omstreeks 
1990 hebben zich spontaan groene kikkers gevestigd vanuit poelen op ruim één kilometer afstand. Naast 
de zeer algemene Bastaardkikker is ook de veel schaarsere Poelkikker hier nu talrijk, evenals de Kleine 
watersalamander. Regelmatig staat er langs de kant een  Blauwe reiger roerloos te wachten tot een 
vijverbewoner binnen het bereik van zijn snavel komt.  
  

  
 

Japanse azalea’s langs de Lelievijver in mei (2018). 
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Op het noordelijke talud van de vijver werd bij het graafwerk een oud, overstoven heideprofiel blootgelegd. 
Op een paar vierkante meter heeft zich hier spontaan heischraal grasland ontwikkeld met veel Tormentil, 
Blauwe knoop, Gevlekte orchis en een paar pollen Struikhei. In de jaren zeventig was  Blauwe knoop nog 
talrijk in de grazige berm van de klinkerweg voor het huis. De aantallen zijn in heel Drenthe zeer sterk 
afgenomen en omstreeks 1980 is hij ook uit deze berm verdwenen. Nog net op tijd heeft de Blauwe knoop 
de weg gevonden naar het talud van de Lelievijver. Van daaruit heeft deze prachtige plant ook andere 
delen van Schepping kunnen bereiken, waardoor Blauwe knoop er nu een van de talrijkste plantensoorten 
is. In deze heischrale omgeving kwam in 2019 ook één exemplaar van de Welriekende nachtorchis tot bloei, 
de eerste vondst in Schepping. Het blijft wonderbaarlijk hoe zo’n zeldzame plant op eigen kracht over een 
grote afstand een geschikte groeiplaats weet te vinden. Er hebben zich aan de noordkant van de Lelievijver 
ook enkele bijzondere graslandpaddenstoelen gevestigd, zoals de Slijmwasplaat, Gele knotszwam en 
Kleverige aardtong. 
 

 
 

Graslandje met Blauwe knoop en Stijf havikskruid aan de noordkant van de Lelievijver (2019). 
 
Het zand dat tijdens het graven vrij kwam, werd vooral verwerkt in een brede, langgerekte wal aan de 
westkant van de Lelievijver en in een ronde heuvel aan de oostkant. Op de top daarvan staat een Noordse 
esdoorn. Vanaf het terras in de schaduw van die boom heb je een mooi uitzicht over de Lelievijver, het erf 
en de tuinen. De hellingen waren aanvankelijk begroeid met grasland, maar de grasmat heb ik in 2007 en 
2008 verwijderd. Het onderliggende droge, gele zand heb ik twee maal voorzien van een flinke dosis 
gemalen mergel. Daardoor werden de omstandigheden geschikt voor planten die van nature op 
kalkhoudende rivierduinen groeien, zoals Voorjaarsganzerik, Wit vetkruid, Tripmadam, Grote wilde tijm, 
Glad walstro, Wilde marjolein en Akkerhoornbloem. Opmerkelijk is hier het talrijke voorkomen van 
Doorgroeide boerenkers, een soort die door mij niet opzettelijk is geïntroduceerd, maar vermoedelijk als 
zaad is meegelift met van elders aangevoerde planten. Dat geldt waarschijnlijk ook voor het zeldzame 
Buizerdmos. Beide soorten hebben hier hun enige groeiplaats in Drenthe. 
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De Esdoornheuvel in april met bloeiende Voorjaarsganzerik (2013). 
 

Sloopafval  en zwerfkeien 
Aan de westkant van de Lelievijver lag aanvankelijk een hoge wal van zand dat vrij gekomen was bij de 
grafwerkzaamheden. Boven de zone met azalea’s was deze wal begroeid met spontaan, vrij ruig grasland. 
Vanaf 1990 heb ik op de helling stukje bij beetje een steentuin aangelegd. De basis van deze tuin wordt 
gevormd door tonnen puin en bouwafval. Dit materiaal is veelal afkomstig van bosranden en wegbermen in 
de omgeving van Holthe, waar het illegaal als zwerfvuil was gedeponeerd. Ik heb heel wat vrachten 
betonpuin en brokken van muren achter in de auto naar mijn land vervoerd. Daarmee fungeerde ik 
eigenlijk als onbezoldigd vuilnisman en creëerde ik tegelijkertijd een nieuw milieu voor planten en dieren in 
de omgeving van mijn huis. Opgestapeld vormt dit materiaal een uitstekend milieu voor kenmerkende 
planten van muren en droge hellingen, zoals de bekende tuinarchitect Le Roy en andere natuurtuiniers  al 
eerder hebben aangetoond. Ook verbouwingen van mijn eigen huis en dat van de buren leverden een 
belangrijke bijdrage aan het geleidelijk ontstaan van een geordende puinhoop. Naast sloopafval zijn ook 
honderden zwerfkeien in deze steentuin verwerkt, die boeren tijdens werkzaamheden op het land tegen 
kwamen, vervolgens dumpten in bermen en slootkanten, en daar vandaan door mij werden ontvoerd. 
 

 
 

De steentuin naast de Lelievijver met een bankje van een oud aanrechtblad (2000, diascan). 
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De steentuin werd het domein van door mij geïntroduceerde rots- en muurplanten, zoals Wit vetkruid, 
Tripmadam, Muurleeuwenbek, Muurbloem, Rotsschildzaad, Voorjaarsganzerik, Bloedooievaarsbek en 
Kruipklokje. De warme helling had grote aantrekkingskracht op de Argusvlinder totdat deze fraaie vlinder 
omstreeks 2005 plotseling verdween, net als in een groot deel van Nederland. In het winterhalfjaar huisden 
in de holletjes tussen de stenen talloze insecten en slakken naast Kleine watersalamanders. 

In de loop der jaren werden de karakteristieke rots- en muurplanten steeds meer verdrongen door 
ruigtekruiden die in het aangrenzende bosje groeiden, zoals Gevlekte dovenetel, Grote brandnetel, Kweek 
en Zevenblad. Dat gebeurde doordat zich tussen de losliggende stenen afgevallen boomblad ophoopte dat, 
in combinatie met kalk uit de aangevoerde cement, een voedselrijke humuslaag vormde. Doordat de 
plantenwortels ook konden uitgroeien in de grond onder de stenen bleef van het aanvankelijk droge, 
stenige milieu weinig over. Door de steeds weelderiger begroeiing was de oorspronkelijke structuur van 
stapelstenen na vijftien jaar onherkenbaar geworden. Daarom ben ik in 2016 begonnen met een grondige 
renovatie van de rotstuin die begin 2019 is afgerond. Een belangrijke verandering was dat de voegen tussen 
de stenen nu door mij werden opgevuld met cement, waardoor humusophoping grotendeels wordt 
voorkomen en diep wortelende planten geen kans krijgen. De effectiviteit van deze werkwijze had ik elders 
in de tuin al ondervonden bij het opnieuw bestraten van paden met veldkeien in een betonnen bedding.  

Al doende kreeg de steentuin een geheel andere vorm. De renovatie was niet gebaseerd op een 
plan of een plattegrond. Ik vertrouwde op mijn intuïtie en liet mijn handen met het beschikbare materiaal 
het werk doen. Zo ontstond een nieuw steenlandschap. Aan de zuidkant van de vijver verwerkte ik 
veldkeien in een lange, brede bank waar het goed zonnen is. De Zonnebank dus. Aanvankelijk zag het 
nieuwe metselwerk er kaal en strak uit, maar al spoedig vestigden zich in de voegen algen en mossen die de 
strengheid van het bouwsel verzachtten. Ook het aanplanten van pioniers als Wit vetkruid hielp hierbij.  
 

 
 

De Zonnebank aan de zuidkant van de Lelievijver (2019). 
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De gerenoveerde steentuin met de Lelievijver in april 2019.  
Het bankje is op bijna dezelfde plek in de muur verwerkt als in 2000 (zie foto op p. 24). 

 
Aan de westzijde van de Lelievijver ontstond al metselend een veel sterker reliëf dan vroeger met de 
gestapelde stenen het geval was. Het pad langs de vijver wordt nu gemarkeerd door een lage, 
onregelmatige muur van grote stukken betonpuin. Tegenover de Zonnebank maakt de muur een haakse 
bocht naar het westen, richting de moestuin. Daar is de muur  met zwerfkeien hoger opgetrokken tot een 
lage, halfronde toren met op de top een klein bassin. Het kan gevuld worden met water dat opgepompt 
wordt uit de Lelievijver en daar ook weer in terugstroomt.  Het terugstromen kan op twee manieren: 
rechtstreeks via een klaterende, twee meter hoge waterval of via een beekje dat  murmelend door het 
vrijwel vlakke, schaduwrijke deel van de  steentuin meandert.  
 

 
 

De oorsprong van het beekje door de steentuin kort na de aanleg (2017). 
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In een vrijwel vlak, schaduwrijk deel van de nieuwe steentuin heb ik hoofdzakelijk met Drentse veldkeien 
gewerkt. In het midden staat een grote linde die daar al voor de aanleg van de Lelievijver was geplant. Het 
is een goede standplaats voor allerlei muurplanten die oorspronkelijk in de steentuin zijn geïntroduceerd. 
Vooral Wit vetkruid, Muurbloem, Kruipklokje en Muurleeuwenbek doen het er goed. Ook soorten als Wilde 
marjolein en Bermooievaarsbek hebben het hier naar hun zin. Opmerkelijk is het vrij talrijke voorkomen 
van de in Nederland uiterst zeldzame en ernstig bedreigde Stijve wolfsmelk. Deze plant is door mij niet 
opzettelijk geplant, maar spontaan verschenen in de jaren tachtig. Vermoedelijk is zaad van deze wolfsmelk 
toevallig meegekomen met andere planten uit het buitenland. Hij houdt hier al meer dan dertig jaar stand.  

Aan de noordkant van het gedeelte met veldkeien  heb ik met allerlei puin een onregelmatige, 
manshoge muur opgetrokken, vol gaten en nissen. Al metselend dwaalden mijn gedachten onwillekeurig 
steeds af naar  liefdesrelaties uit het verleden. Daardoor ontstond geleidelijk het idee om deze muur te 
wijden aan vrouwen met wie ik enige tijd het leven heb gedeeld. Zo zijn in deze muur her en der relikwieën 
en symbolen van hen in het metselwerk opgenomen. Daarnaast is de muur gedecoreerd met allerlei 
parafenalia, afkomstig uit de kringloopwinkel in Beilen. Het project evolueerde al doende voor mijn gevoel 
van Klaagmuur tot Galerij der Geliefden.  

 

 
 

 
 

De Galerij der Geliefden en de Toren van Babbel, overdag en met kerstverlichting (2019).   
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Speelse elementen in de Galerij der Geliefden (2020). 
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Het oostelijke uiteinde van de muur, daar waar het talud steil in de richting van de Lelievijver duikt, vroeg 
om een markant punt. Er ontstond spelenderwijs een ronde toren van een meter of vier hoog, opgetrokken 
uit betonpuin en stukken van bakstenen muren. Waterpas en meetlint zijn er niet aan te pas gekomen. Al 
metselend had ik een bijzondere ontmoeting: op de net aangebrachte specie streek een Grote 
weerschijnvlinder neer, rechtstreeks afkomstig uit een sprookjesboek. Zijn vleugels waren gehavend, maar 
glansden violetblauw in het zonlicht. Het is bekend dat deze vlinder vochtige, mineraalrijke plekken 
bezoekt, zoals kalkrijke oevers.  Het was de eerste keer dat ik deze zeldzaamheid in Nederland zag. 
 

      
 

Grote weerschijnvlinder op verse cement (links, 2017); slijpsteen in de Toren van Babbel (rechts, 2018). 
 
Aanvankelijk noemde ik deze verse ruïne de Toren van Babel, maar later werd dat vanzelf verbasterd tot 
Toren van Babbel. Hij is daardoor thematisch verbonden met de geliefden uit de Galerij. Evenals de muur 
heb ik de toren van buiten versierd met overtollig serviesgoed en andere ornamenten, waaronder 
ouderwetse landbouwgereedschappen. Bovenop prijkt een hardhouten beeld uit Afrika, eveneens 
afkomstig uit de kringloopwinkel, alwaar deze winkeldochter lange tijd bekend stond als ‘de Boeman’. Een 
ander opvallend element in de muur is de ingemetselde slijpsteen met zwengel. Die heb ik ooit gekregen 
van Tinus Gils, een beminnelijke, hulpvaardige buurman. De slijpsteen zat destijds in een houten bak die 
met water kon worden gevuld en hij heeft nog een tijdje dienst gedaan om tuingereedschap en messen te 
scherpen. De binnenkant van de toren is opgevuld met klein puin dat tussen de grotere brokken 
tevoorschijn kwam en zo een goede bestemming kreeg.  

Verder noordwaarts meandert de steentuin verder over de top van de wal rond de Lelievijver. Hij 
eindigt in een krul aan de noordkant daarvan. Achter de Toren van Babbel liggen naast elkaar twee 
bolvormige hopen van los gestapelde bakstenen. Ze vertonen enige gelijkenis met ‘bories’, stenen 
herdershutten in het zuiden van Frankrijk.  Ze zijn door passanten ook al betiteld als ‘Borstjes van Moeder 
Aarde’. Dat sluit aardig aan bij de Galerij der Geliefden en ook bij de keientorso van een rondborstige  dame 
aan het noordeinde van de steentuin: Sylvia, de bosgodin die waakt over de bomen in Schepping. 
 

         
 

 Borietjes in de steentuin (links, 2019); Sylvia de bosgodin tussen twee stoere eiken (rechts, 2019). 
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Kalkgraslandplanten 
Het terrein tussen de Lelievijver en de schapenstal was aanvankelijk een vlak grasland dat ik jaarlijks in 
augustus maaide. Het is spontaan ontstaan op de droge, humeuze zandgrond van de voormalige 
aardappelakker. De vegetatie bestond hoofdzakelijk uit Veldzuring, Fluitenkruid, Gestreepte witbol en 
allerlei andere grassen. Ondanks verschralend beheer was de vegetatie na vijftien jaar niet veel rijker 
geworden aan soorten of aan bloemen. Bij wijze van experiment heb ik in de winter van 1991 het 
hooilandje laten ophogen met keileem, vrijgekomen bij graafwerkzaamheden in het Bevrijde Land (zie p. 
40). In het centrum is de leemlaag ongeveer een meter dik.  Op deze grond heb ik drie maal 200 tot 500 kilo 
kalk gestrooid in de vorm van gemalen mergel. Hierdoor ontstond een geschikt milieu voor bloemrijke 
hooilanden van kalkrijke grond, zoals die in ons land in Zuid-Limburg en langs de grote rivieren worden 
aangetroffen. In Drenthe komen zulke graslanden van oorsprong niet voor. De meeste planten die er nu 
groeien, zijn ingevoerd met een paar pollen uit verwaarloosde kalkgraslanden in België en Frankrijk.  Veel 
soorten hebben zich sterk uitgebreid. Opvallend zijn onder meer Gulden sleutelbloem, Zachte haver, 
Bevertjes, Beemdkroon, Knolboterbloem, Kruipend stalkruid, Gewone agrimonie en Knolsteenbreek. 
 
 

Een kastanje in de vensterbank 

 
Achter in het kalkgrasland staat een imposante Paardenkastanje met een bijzonder verhaal. Dat begint eind 
jaren zestig in Utrecht. Mijn zus Anneleen zat op de toenmalige ‘kweekschool’ en in het kader van haar 
opleiding tot onderwijzers liet ze een kastanje kiemen in een bloempot in de vensterbank van haar kamer. De 
zaailing groeide voorspoedig en toen hij de vensterbank ontgroeid was, plantte ik het babyboompje in de 
stadstuin bij mijn ouderlijk huis in Utrecht. Kort daarna verhuisden mijn ouders naar een nieuwbouwwijk in 
Bunnik en het inmiddels een meter hoge kleuterboompje verhuisde mee naar de tuin aldaar. De kastanje deed 
het opperbest op de vette klei en gaf na een paar jaar zoveel schaduw dat de buren begonnen te klagen. De 
boom moest weg en er volgde opnieuw een verhuizing. Mijn vader kwam in het vroege voorjaar in zijn rode 
Peugeootje naar Holthe getuft met als passagier een kastanje van vier meter hoog die voor meer dan de helft 
uit het schuifdak stak. Ook op zijn nieuwe plek heeft deze door ons gezin geadopteerde boom het reuze naar 
zijn zin. Nu heeft hij een hoogte van ongeveer 18  meter en een stamomtrek van 180 cm. Hij produceert 
duizenden glanzende, roodbruine kastanjes per jaar, die op gunstige plaatsen kiemen. Zo herhaalt zich de 
geschiedenis. Mijn zus komt geregeld op bezoek in Holthe en kijkt dan vertederd en verwonderd naar het 
resultaat van haar kweekschoolexperiment. 
 

 
 

Het kalkgrasland met de kastanje van Anneleen en daarvoor Androgientje (2018). 
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Karakteristieke planten van het kalkgrasland: Gulden sleutelbloem, Bevertjes en Bijenorchis. 
 
De heuveltjes op de grens met het Bevrijde Land zijn het rijkste deel van het kalkgrasland. Ze vormen een                                      
lustoord voor liefhebbers van bijzondere planten, waarvan de meeste zijn ingevoerd. Er groeien nu tal van 
in ons land zeldzame soorten, bijvoorbeeld Engbloem, Duifkruid, Bochtige klaver, Brede en Liggende 
ereprijs, Voorjaarszegge en enkele soorten orchideeën. Daarvan heeft de Gevlekte orchis heeft zich in 2000 
spontaan uit zaad gevestigd. In 2007 stond er opeens één exemplaar van de Bijenorchis die hier ook zonder 
menselijke hulp gekomen is. Die plant heeft het hier overigens maar twee jaar volgehouden. Uiteraard trekt 
zo’n  bloemrijk grasland de nodige vlinders aan, zoals Oranje zandoogje, Mi-vlinder, Bruine daguil en Sint-
Jansvlinder. De bloemen worden ook bezocht door fraaie kevers, waaronder de Tweekleurige smalboktor, 
Ladderboktor en Penseelkever. 
 

      
 

      
 

Insecten van het kalkgrasland: Tweekleurige smalboktor, Penseelkever, Mi-vlinder, Ladderboktor. 
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Androgientje 
 

 
 
Midden in de bloemenweelde van het bekalkte grasland woont Androgientje onder een afdak van mossen en 
vetplanten. Het beeld heb ik in 1997 vervaardigd van keileem, afkomstig uit de plassen van het Bevrijde Land. In 
totaal zijn er twaalf kruiwagens leem in verwerkt. Ik wilde aanvankelijk alleen maar uitproberen of er met die leem 
kon worden geboetseerd. Dat lukte dus. Ik had een beeld van een zittende Boeddha voor ogen, maar al kleiend werd 
het een Siamese tweeling van een vrouw en een man, ruggelings met elkaar vergroeid. Het beeld symboliseert de 
verbinding tussen het mannelijke en vrouwelijke principe, de mannelijke en vrouwelijke kant die binnen ieder mens 
aanwezig zijn.  

Een afdak boven het beeld bleek nodig omdat de ongebakken leem met het regenwater wegspoelt en er 
anders op den duur niets van het beeld over zou blijven. Het dak is begroeid met mossen en vetplanten. Ondanks 
deze voorzorgsmaatregelen is vrijwel ieder voorjaar enige restauratie van Androgientje noodzakelijk. Dat is meteen 
een goede aanleiding om beide zijden wat op te sieren met schelpen en andere voorwerpen. Ik hoef ze maar in de 
met water zacht gemaakte leem te drukken. Simpeler kan lijmen niet zijn. 
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Stromend water en kalkmoeras 

 

 
 
Ik ben dol op de klank van stromend water. Een klaterende beek hoort bij mijn droom, mijn beeld van het 
paradijs. Van nature hoort een beek uiteraard niet thuis op de droge zandrug waar ik op woon. Er zijn 
kunstgrepen voor nodig om hier water te laten stromen. Ik beschreef al de aanleg van een kunstmatige 
waterval en een beekje in de gerenoveerde steentuin in 2018 (p. 26). Het water laat ik daarin alleen bij 
bijzondere gelegenheden stromen als ik de pomp handmatig aanzet. Eerder werd een beekje aangelegd in 
de kalkheuveltjes met een natuurlijker loop en een meer permanent karakter.  

Door het creëren van een flink reliëf bij de ontgronding van het Bevrijde Land (zie hierna) ontstond 
bij de steile westelijke oever van het Kristalmeer de mogelijkheid voor een waterloopje met een verval van 
enkele meters. Hiertoe plaatste ik in 2005 een elektrische dompelpomp in het Kristalmeer die het water 
gedurende een aantal uren per dag omhoog pompt naar een ‘bronnetje’ op de hoge oever. De pomp werkt 
alleen overdag via een automatische tijdschakelaar; in de zomer dus meer uren per dag dan in de winter.  
Dat kost natuurlijk energie en is eigenlijk een milieuzonde, maar wel een heerlijke zonde! Vanaf de bron 
heb ik een kronkelend beekloopje gegraven door de kalkheuveltjes. Het water vloeit vervolgens via een 
watervalletje in een vijver. Daar vandaan meandert het verder door een smalle bedding van ongeveer 100 
meter door het Bevrijde Land terug in het Kristalmeer. De ‘bovenloop’ van het beekje ligt op zandige grond 
en is daarom voorzien van vijverfolie, afgedekt door veldkeien. Door het Bevrijde Land stroomt het water 
verder over de daar aan de oppervlakte liggende keileem. 
 Langs de bovenloop van het beekje heb ik diverse kenmerkende beekplanten aangeplant, zoals 
Verspreidbladig goudveil, Bittere veldkers, Dotterbloem en Knikkend nagelkruid. Ze handhaven zich tot op 
heden goed. Opmerkelijk is dat ik sinds de aanleg van het stroompje enkele malen een Weidebeekjuffer 
heb gesignaleerd, een libel die karakteristiek is voor stromend water. Ook de Grote gele kwikstaart, een  
kenmerkende vogel voor beken, heb ik één maal  aan de oever gezien. 
 De vijver onderaan de kalkheuveltjes is in 2005 machinaal uitgegraven en de oevers hebben 
geleidelijk het karakter gekregen van een kalkmoeras. In de ondergrond ligt ingegraven vijverfolie, waarop 
een halve meter keileem is aangebracht. Om een kalkrijk milieu te creëren is de oeverzone herhaaldelijk 
voorzien van gemalen mergel. Ik heb hier enkele exemplaren geïntroduceerd van planten van kalkrijke 
moerassen, zoals Parnassia, Rietorchis, Moeraswespenorchis, Brede orchis en Moerashertshooi. Deze 
soorten hebben zich langs de oevers sterk uitgebreid, later ook naar vochtige, bekalkte delen van het 
Bevrijde Land. Opmerkelijk is de spontane vestiging van Armbloemige waterbies, een soort van 
kalkmoerassen die in Drenthe als uitgestorven gold. Het beheer van de beekoever en het kalkmoeras 
bestaat uit één keer maaien in september.  Daarnaast verwijder ik in de winter met een hooihark dode 
bladeren en takjes uit het beekje en de vijver. 
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Het kalkmoeras in mei met Brede orchis; op de achtergrond het watervalletje in de kunstmatige beek 
(2017). 

 
Vanaf het kalkmoeras vervolgt het water zijn weg over een helling naar de laagte die ontstaan is door 
grootschalig afgraven. In het Bevrijde Land meandert het beekje over de keileem tot het uitmondt aan de 
oostkant van het Kristalmeer, ongeveer tegenover de plek waar het ontsprong. Veel planten zijn uit het 
kalkmoeras uitgewaaierd langs de oevers van het beekje, bijvoorbeeld Dotterbloem, Moeraswespenorchis, 
Moeraskartelblad en Parnassia. Bijzondere soorten als Grote keverorchis en Sterzegge hebben zich hier 
spontaan gevestigd. 
 

 
 

Meanderend beekje in het Bevrijde Land met bloeiende Dotterbloemen (2011). 
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De Schapenwei 

 

 
 

De Schapenwei maakt, samen met de tuinen, deel uit van de oorspronkelijke huiskavel bij de aankoop van 
de woning in 1974. Het perceel van ruim 1 ha werd toen al tientallen jaren intensief agrarisch gebruikt. In 
het jaar van aankoop was het een kale, net gerooide aardappelakker zonder plantengroei. Het perceel 
vertoonde nog zwakke golvingen door het natuurlijke reliëf van het door de wind gedeponeerde dekzand. 
Het is een van de weinige percelen in de omgeving dat niet geëgaliseerd is gedurende de ruilverkaveling in 
de jaren zestig. Er is ook geen grond vergraven bij de natuurontwikkeling in dit perceel. Om de variatie in de 
begroeiing te vergroten, is een klein deel van de Schapenwei dicht bij de stal bedekt met een laag  keileem. 
Dit beleemde stuk wordt hieronder apart besproken.   
 Mijn doelstelling van het beheer van de Schapenwei is het ontwikkelen van een parklandschap met 
verspreide bomen in min of meer schraal grasland. In tegenstelling tot de hiervoor besproken terreindelen 
zijn in de Schapenwei geen planten opzettelijk ingevoerd. Ik heb er alleen enkele bomen geplant. De jonge 
bomen waren aanvankelijk met gaas beschermd tegen beschadiging door schapen. Om de bodem enigszins 
te verschralen en het bodemleven de kans te geven zich te herstellen van het intensieve agrarische gebruik 
werd de eerste twee jaar na de aardappelteelt door een buurman rogge verbouwd zonder aanvullende 
bemesting of gebruik van bestrijdingsmiddelen. Daarna heb ik het braakliggende land omheind met 
schapengaas en het vervolgens jaarrond beweid met drie of vier Drentse heideschapen.  
 

 
 

De Schapenwei met Schonebekers in de winter (2015). 
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De schapenstal met begroeid plaggendak (2014). 
 
Een nadeel van dit oude Drentse ras is dat de ooien hoorns dragen en daarmee met enige regelmaat komen 
vast te zitten in het schapengaas. Dat is lastig, vooral als je een weekend weg bent of als vrienden op have 
en goed passen.  Daarom heb ik de Drentse heideschapen in 2012 vervangen door Schonebekers, ook een 
traditioneel heideschaap, maar zonder hoorns. Sindsdien heeft nog maar één keer een schaap in het gaas 
vast gezeten.  Voor de schapen heb ik aan de zuidrand van het perceel een kleine houten stal gebouwd met 
een plaggendak. Hierin wordt tevens hooi van eigen land voor wintervoedering opgeslagen. De schapen 
kunnen naar eigen goeddunken de stal in en uit. Daardoor wordt een belangrijk deel van hun mest in de 
stal gedeponeerd, het principe van de aloude Drentse potstal.  Oude mest gebruik ik in de moestuin.  
 De begroeiing van het grasland is spontaan tot stand gekomen, maar ook na veertig jaar nog 
betrekkelijk arm aan soorten. Bij voldoende grasgroei zijn ter bevordering van de verschraling wisselende 
delen van de Schapenwei af en toe gemaaid voor de winning van hooi. Door het gebruik van de potstal is er 
in de loop der jaren een geleidelijke overgang ontstaan van vrij voedselrijk, ruig grasland met Engels 
raaigras, Ridderzuring en Grote brandnetel vlakbij de stal, naar schraal en weinig productief grasland aan de 
noordzijde van het perceel. De vegetatie daar is karakteristiek voor droge, zure, voedselarme zandgrond 
met veel Gewoon struisgras, Schapenzuring en Rood zwenkgras en daarnaast soorten als Muizenoor, 
Gewoon biggenkruid, Grasklokje, Zandblauwtje en Grasmuur. Heidesoorten hebben zich hier nog niet 
gevestigd. De laatste jaren nemen mossen sterk toe, vermoedelijk ten gevolge van bodemverzuring door 
luchtverontreiniging. Rondom de bomen breidt de stikstof minnende Grote brandnetel zich uit omdat de 
schapen daar in de zomer vaak in de schaduw liggen en veel mest deponeren.  
 

 
 

In het schrale noordelijke deel van de Schapenwei is Muizenoor heel talrijk (2011). 
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Krachtplekken 
 
Tijdens een indrukwekkende reis door de westelijke Verenigde Staten in  1992 maakte ik kennis met de  
traditionele cultuur van Indianen. Dat heeft me geïnspireerd tot de aanleg van een medicijnwiel in het 
noordelijke deel van de Schapenwei met gebruik van Drentse zwerfkeien. Later is daar een Vooroudersteen 
bij gekomen en een stenen gebedsbankje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de Indianen zijn wij allemaal een vonk (een Spirit) van de Great Spirit, net als de dieren, 
planten en stenen. Ons fysieke lichaam is het vervoermiddel van onze Spirit, om zo ervaringen op 
te doen waar lessen uit geleerd kunnen worden, om steeds wijzer te worden, en het medicijnwiel 
kan ons hierbij helpen. Het medicijnwiel symboliseert als het ware onze levensweg.een  

Medicine way 

Deze levenswijze wordt door de Indianen de "Medicine way" genoemd. De cirkel kent 
diverse wegen, de weg die je volgt door je Spirit te volgen wordt de "Red way" genoemd of 
de "Beauty way". Dit is niet de makkelijkste weg, en daarom zullen veel mensen kiezen 
voor de zogenaamde sluiproutes, de Indianen noemen dit het pad van het vlees, omdat 
daar alleen de tastbare dingen belangrijk zijn. 

Voor de indiaan heeft het woord Medicijn een heel andere betekenis dan die van de 
westerse wereld. Het betekent een krachtige energie waar je onbeperkt gebruik van kunt 
maken, het betekent ook hogere kennis en wijsheid. Dus het medicijnwiel kun je 
omschrijven als de cirkel van kennis die kracht geeft en alles omvattend is. 

De kringloop van het leven 

De 36 stenen hebben hun eigen plek en betekenis in het wiel. Het medicijnwiel zoals het 
op deze website wordt weergegeven, is grotendeels gebaseerd op de beschrijving uit het 
boek Het Medicijnwiel van Sun Bear & Wabun, en Moeder Aarde Astrologie van Kenneth  

 
 

Het Medicijnwiel en de Vooroudersteen 
 
Voor traditionele Noord-Amerikaanse Indianen is het hele universum doordrongen van een scheppende 
energie, door de Lakota aangeduid als ‘Wakan Tanka’. In het Engels wordt dit vaak vertaald als ‘Great 
Spirit’ of ‘Great Mystery’. Alle levende wezens zijn bezield door vonken van deze oerkracht, kleine ‘spirits’. 
Ons fysieke lichaam wordt beschouwd als het vervoermiddel van onze spirit om ervaringen op te doen, 
zodat we kunnen groeien in kennis en wijsheid.  

Het medicijnwiel is een cirkelvormige constructie van stenen die volgens een vast patroon op de 
grond wordt gelegd. Het wiel symboliseert zowel de eeuwige kringloop van het leven als onze eigen 
levensloop. Leven volgens de oude wijsheid van het medicijnwiel wordt door de Indianen de ‘Medicine way’ 
genoemd. ‘Medicijn’ heeft in dit verband een veel wijdere betekenis dan in de westerse samenleving. Het 
staat voor de oerenergie van Wakan Tanka die altijd en overal voorhanden is en die ons kan leiden naar 
inzicht en wijsheid.  

Hoewel er verschillende varianten bestaan van het medicijnwiel is de basale constructie overal 
gelijk. Essentieel in de opbouw is de centrale steen die symbool staat voor de universele scheppende 
kracht Wakan Tanka. Deze steen wordt omringd door een binnenste cirkel van zeven kleinere stenen die 
symbool staan voor moeder Aarde, vader Zon, grootmoeder Maan en de elementen aarde, water, lucht en 
vuur. In de buitenste cirkel liggen vier grote stenen die ten opzichte van de centrale steen precies in het 
oosten, zuiden, westen en noorden liggen. Ze vertegenwoordigen de specifieke krachten van de vier 
windrichtingen. Deze stenen worden onderling verbonden door kleinere keien en vormen zo de buitencirkel. 
Noord en zuid zijn via de centrale steen door een reeks stenen met elkaar verbonden, evenals oost en 
west, zodat binnen de cirkel een kruis ontstaat. 
 De Medicijncirkel is dus een uitdrukking van de Indiaanse denkwijze in kringlopen, zonder begin of 
eind. Aan elk van de windrichtingen worden traditioneel bepaalde eigenschappen toegekend die naar 
gelang de bron wat kunnen verschillen. Het oosten, de plaats waar de zon opkomt, wordt in het algemeen 
in verband gebracht met geboorte, en daaraan verbonden met de lente en de ochtend; met 
onbekommerdheid, vernieuwing, creativiteit. Het zuiden staat voor jeugd en puberteit; het is de richting van 
zomer en middag; van groei, ontwikkeling, levensenergie, actie. De levensweg voert verder naar 
volwassenheid in het westen, verbonden met de herfst, avond, zelfreflectie, meditatie, inkeer. Het noorden 
is de plaats van de ouderdom, dood, winter en nacht; van zelfkennis, wijsheid, en ervaring van onze 
verbinding met het geheel.  

Het Medicijnwiel in Schepping bestaat uit Drentse zwerfkeien en heeft een doorsnede van tien 
meter. Beide assen, van noord naar zuid en van oost naar west, liggen in het verlengde van een oude berk. 
Voor mij zijn een historisch correcte reconstructie van het medicijnwiel en de exacte duiding van de stenen 
en windrichtingen van ondergeschikt belang. Het gaat me meer om de basale symboliek: het ervaren van 
verbondenheid met alles en iedereen, opgenomen zijn in een eeuwige kringloop, deelgenoot zijn aan een 
prachtig mysterie. Daaraan herinnert het medicijnwiel me keer op keer. Het is opvallend dat de meeste 
bezoekers aan Schepping de plek van de medicijncirkel intuïtief als een krachtplek ervaren, ook als ze niets 
van de achtergrond weten. Bij gelegenheid, als het moment daar is, voer ik er wel eens rituelen uit; alleen, 
met iemand die met een levensvraag zit of met een groepje mensen. 

Tijdens een van mijn vele omzwervingen door Drenthe kwam ik in een wegberm bij Zweeloo een 
grote, langwerpige zwerfkei tegen, half begraven in de grond. Ik wist meteen dat deze steen een speciaal 
plekje op mijn land verdiende. Het werd de Vooroudersteen. Later kwam er een stenen bankje bij op deze 
mooie plek die uitnodigt tot meditatie. 
  Bij de Noord-Amerikaanse Indianen en vele andere natuurvolkeren neemt voorouderverering een 
belangrijke plaats in binnen hun tradities en rituelen. Terecht, want wie zouden we zijn zonder ouders? We 
hebben aan hen letterlijk ons leven te danken en daarmee de mogelijkheid om de wonderen van het leven 
te ontdekken en te ervaren. Op hun beurt hebben onze ouders hun leven te danken aan hun voorouders en 
die weer aan…. Zo ontspruiten wij aan een onvoorstelbare keten van levens die uiteindelijk ononderbroken 
terugvoert naar het moment dat het leven zelf op mysterieuze wijze ontstond, miljarden jaren geleden. Wat 
een wonder! 
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Het medicijnwiel in de Schapenwei (2019). 
 

 
 

De vooroudersteen in de Schapenwei met op de achtergrond  
het stenen gebedsbankje en een bloeiende krentenboom (2017).
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De leemweide en het berkenpad 
 
In het zuidelijke deel van de Schapenwei heb ik in 2009 en 2018 een laag leem laten opbrengen van 
maximaal een halve meter dikte, afkomstig uit de plassen in het Bevrijde Land. Daarna heb ik als kalkgift 
gemalen mergel uitgestrooid. Het grasland is hier in een paar jaar veel gevarieerder en rijker aan bloemen 
geworden dan het zandige deel van de Schapenwei. Om die reden wordt dit stuk niet continu door schapen 
begraasd, maar beheerd als hooiland met nabeweiding. Daardoor krijgen planten als Margriet, Vogelwikke, 
Knoopkruid, Geel walstro en Rietorchis de kans om te bloeien en zaad te zetten. Opvallend zijn de vele 
verspreide rietstengels die boven het grasland uitsteken. De wortelstokken van Riet zijn  meegekomen met 
de keileem uit de plas en kunnen zich hier, in een dunne leemlaag boven kurkdroog zand, kennelijk goed 
handhaven. Dit ecologische experiment toont aan dat leem veel betere perspectieven biedt voor de 
ontwikkeling van een bloemrijk grasland dan droog zand, zelfs als het om een relatief dunne laag 
opgebrachte  leem gaat. Dit heeft te maken met het hogere mineralengehalte van leem en met het grotere 
vermogen om vocht vast te houden in vergelijking met zand. Zelfs in de extreem droge zomers van 2018 en 
2019 bleef de leemweide redelijk groen, terwijl in de rest van de weide alle planten bovengronds waren 
verdord. 

Buiten het raster van de Schapenwei heb ik sinds 1976 boomsingels aangeplant, voornamelijk met 
Ruwe berk, Zachte berk en Wilde lijsterbes. De berken langs het pad aan de oostkant van de wei zijn 
geplant in 1980. Het vormde tot 1989 de begrenzing tussen mijn land en de maïsakker van de buren. De 
berken zijn nu uitgegroeid tot flinke bomen en beginnen af te takelen, mede door aantastingen van de 
Berkenzwam en Echte tonderzwam. In het vroege voorjaar is het laantje een lustoord door de grote 
aantallen sneeuwklokjes en wilde narcissen. In het bosje aan de zuidkant van de Schapenwei heb ik 
snoeihout opgestapeld tot takkenhopen. Ze bieden een schuilplaats aan zoogdieren als Bunzing en Egel en 
nestgelegenheid aan vogels als Roodborst en Winterkoning. 
 

 
 

Het berkenpad langs de Schapenwei met Wilde narcis, Gewoon sneeuwklokje en Boerenkrokus (2017). 
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Het Bevrijde Land 

 

 
 

In 1989 kon Schepping worden uitgebreid met een perceel landbouwgrond van 2,6 ha, gelegen tussen de 
Schapenwei in het westen en het eikenbosje op voormalige heide in het oosten. De door mij aangekochte 
akker ligt in het verlengde van het erf van buurhuis Holthe 22. Dat huis werd sinds 1972 gebruikt als 
vakantiewoning door de familie Rosenberg die kledingwinkels in Beilen en Assen bezat. Deze familie was 
ook eigenaar van de akker, die na verkoop  van de woning met het erf afzonderlijk op de markt werd 
gebracht. De heer Rosenberg had bij de verkoop een bijzondere wens: hij wilde voor de overdracht de 
eiken aan de oostrand van de akker vellen en verwerken tot brandhout voor zijn open haard. Het ging 
daarbij om een bosje met acht eiken van een jaar of dertig; het enige min of meer natuurlijke element in 
het perceel. Ik wilde dat uiteraard graag behouden en uiteindelijk werd als compromis afgesproken dat ik 
bovenop de koopsom garant stond voor de bezorging van vijf m3 op maat gezaagd en gekloofd eikenhout 
bij de familie Rosenberg.  
 

 
 

Het uitgangspunt van het Bevrijde Land: een pas geoogste, zwaar bemeste maïsakker (1989, diascan). 
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Het aangekochte perceel staat al sinds 1903 grotendeels als bouwland op de kaart (Fig. 3b) en is lang 
geleden geëgaliseerd. Er werd de laatste jaren maïs verbouwd met toepassing van veel drijfmest en 
bestrijdingsmiddelen. Behalve maïs groeiden er vrijwel geen planten en vogels broedden er niet. Zoals 
zoveel intensief gebruikte landbouwgebieden was het voor spontaan leven een soort woestijn. Bij 
bodemonderzoek bleek de bovengrond te bestaan uit een dunne, humeuze bouwvoor van circa 30 cm 
boven geel zand van wisselende dikte, met een grondwaterstand dieper dan 1,50 meter in het 
groeiseizoen. Variatie binnen het terrein was vrijwel afwezig en de bovenste bodemlaag bevatten grote 
hoeveelheden meststoffen. Onder deze omstandigheden was het perspectief voor ontwikkeling van 
waardevolle natuur op dit perceel zeer ongunstig. Daarom bedacht ik een plan om door grondverzet een 
meer gevarieerde uitgangssituatie te scheppen wat betreft waterhuishouding en voedselrijkdom van de 
bodem. Het begrip ‘natuurontwikkeling’ was toen nog niet in zwang en ik was een pionier op dat gebied.  

Ik verrichtte uitgebreid bodemonderzoek met een verlengde grondboor tot op een diepte van vier 
meter. Hieruit bleek dat in een groot deel van het terrein onder een laag geel zand van een halve tot twee 
meter een dik pakket keileem voorkwam. Het grondwater zakte in een paar aangebrachte peilbuizen in de 
zomer tot ongeveer twee meter onder het maaiveld. Dit uitgangspunt bood in principe mogelijkheden voor 
het aanleggen van plassen en moerassige laagtes met wisselende waterstand, mits er dieper dan drie meter 
kon worden afgegraven en er voldoende grond  kon worden afgevoerd. Daarnaast konden na afschuiven 
van de bouwvoor hogere delen ontstaan met voedselarm geel zand en keileem aan de oppervlakte. 

Eind 1989 heb ik bij de provincie Drenthe een door mijzelf ontworpen plan ingediend voor 
ontgronding van het terrein. Dit plan voorzag in het afschuiven van de vruchtbare bouwvoor naar de 
randen van het perceel, het afvoeren van het grootste deel van het gele zand, het graven van een diepe 
plas en een ondiepe, gedeeltelijk droogvallende plas. De vrijkomende keileem zou worden verwerkt in een 
centrale heuvel. Na het verkrijgen van de nodige vergunningen en het sluiten van een contract met de 
Beiler grondaannemer Hulzebosch konden de werkzaamheden in het voorjaar van 1991 aanvangen. In het 
tussenliggende jaar ontwikkelde zich op de braakliggende akker in één seizoen een vrijwel gesloten 
vegetatie van hoge ruigtekruiden.  

 

 
 

De voormalige maïsakker na een jaar braaklegging. Op de voorgrond Grote klaproos (1990, diascan). 
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Bij de transformatie van maïsakker tot het Bevrijde Land was het een drukte van belang (1991, diascan). 
 
Gedurende een paar maanden leek de voormalige akker wel een industrieterrein met ronkende tractoren, 
shovels en dumpers. Vrachtwagens reden af en aan om zand af te voeren. Iedere ochtend had ik 
werkoverleg met Johnny, de jonge kraanmachinist die hier zijn eerste grote klus uitvoerde. De 
samenwerking verliep uitstekend. Ik plaatste zelf iedere keer piketpaaltjes in het terrein, waarop met 
ducktape de diepte werd aangegeven tot waar gegraven moest worden. Het was een opwindende tijd, 
vooral nadat het zand grotendeels was afgevoerd en de daaronder liggende keileem  werd aangesneden. 
Geleidelijk werden de contouren van het nieuwe landschap zichtbaar. Er kwamen prachtig gekleurde 
bodemprofielen aan de oppervlakte, abstracte schilderijen door de natuur zelf vervaardigd.  De kleuren 
vervaagden snel  onder invloed van het licht. Uit de keileem kwamen ook kleine en grote zwerfkeien 
tevoorschijn. Ze vertellen het verhaal van de ijstijden, toen duizenden jaren geleden gletsjers uit 
Scandinavië zich zuidwaarts uitbreidden tot in Drenthe en in hun kielzog rotsblokken uit het hoge noorden 
meevoerden. Het was een wonderlijke gewaarwording dat deze keien nog nooit eerder door een mens 
waren gezien. Maar dat gold feitelijk ook voor iedere zandkorrel op die diepte. 

In augustus 1991 waren de graafwerkzaamheden volgens plan afgerond en keerde de rust weer. In 
totaal werd ongeveer 12000 m3 geel zand afgevoerd, zo’n 1200 grote vrachtwagens. De voedselrijke 
bouwvoor werd geconcentreerd in het noorden van het perceel en in aarden wallen rondom het nieuwe 
natuurgebied.  
 

 
 

Graafwerk voor het Kristalmeer tot diep in de keileemlaag (1991, diascan). 



43 

 

   
 

Bij het graafwerk kwam veelkleurige keileem aan de oppervlakte, rechts met zwerfkei (1991, diascans). 
 
De voormalige akker was nu grotendeels bevrijd van de agrarische en chemische ballast uit het recente 
verleden. Het ontgronde terrein werd daarom door mij het ‘Bevrijde Land’ gedoopt. De aanblik ervan was 
onwerkelijk als een surrealistisch schilderij in felle kleuren: goudgeel zand, grijze leem, plassen gevuld met 
kristalhelder, azuurblauw water, omlijst door het diepe groen van weelderig begroeide wallen. Als vanzelf 
ontvingen de plassen hun namen. De diepste en grootste plas aan de zuidkant werd het Kristalmeer. 
Middenin lijkt een eilandje te drijven met drie grote zwerfkeien erop. De ondiepe plas met grillig gevormde 
oevers aan de noordkant was voortaan de Azuren Zomp. Daartussen lag een bult van vettig glanzende leem 
die uit de plassen was geschept. Het werd Tao, vanwege de gelijkenis in vorm met de grijze vulkaan Tao op 
Lanzarote.  Het Bevrijde Land was nu klaar voor de komst van allerlei planten en dieren. De eerste bezoeker 
was meteen een heel bijzondere gast: een Zwarte ooievaar. 
 

 
 

 

Inwijding 
De laatste grondwerkzaamheden op de voormalige akker werden uitgevoerd in 1991 terwijl wij op een 
kampeervakantie in Polen waren. Ik genoot er van prachtige landschappen, zoals de vallei van de 
Biebrza en het oerbos van Bialowiecza. Een van mijn droomsoorten voor deze reis was de Zwarte 
ooievaar, een schuwe broedvogel van natte bossen in rivierdalen die in Polen niet al te zeldzaam is. 
We maakten grote wandeltochten langs de Biebrza en speurden ook elders de rivieroevers af. We 
zagen Roerdompen, Zeearenden en honderden Witte ooievaars, maar geen enkele Zwarte ooievaar.  

Op 10 augustus kwamen we na een lange autorit vermoeid terug in Holthe. De graafmachines 
waren verdwenen; de rust rondom het huis was weergekeerd. Blij verrast namen we het 
surrealistische, maagdelijke landschap van het Bevrijde Land in ons op. Op het gele zand aan de rand 
van het blauwe Kristalmeer aten we in de zomeravond een eenvoudig maaltje met soep en brood. 

Toen zag ik hem. Hoog in het noorden beschreef een grote vogel wijde cirkels in de lucht. 
Langzaam daalde hij in een glijvlucht af in de richting van het Bevrijde Land. Een Zwarte ooievaar! De 
vogel streek ver van ons neer aan de rand van de Azuren Zomp. Ik snelde erheen met mijn camera in 
de aanslag en kon nog net een plaatje schieten toen hij weer opvloog vanaf de oever van de plas. De 
ooievaar had spoedig door dat hier voor hem nog niets te halen viel.  

Voor mij is de Zwarte ooievaar een boodschapper. Namens al wat leeft kwam hij naar me toe 
om het Bevrijde Land in te wijden. En hij had voor mij ook een persoonlijke boodschap: ‘Heb geduld en 
alles komt vanzelf naar je toe als de tijd daar rijp voor is.’ 

 

 
 
 
 

Zwarte ooievaar boven de Azuren 
Zomp, 10 augustus 1991 (diascan) 
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Het Kristalmeer (boven) en de Azuren Zomp (onder) vlak na de aanleg (1991, diascans). 
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De vestiging van planten en dieren op het Bevrijde Land 
Tijdens de graafwerkzaamheden is de hele bodem van het Bevrijde Land op zijn kop gezet. De voedselrijke 
bouwvoor van de voormalige akker werd verwerkt in aarden wallen rondom het terrein en een hobbelig 
gedeelte aan de noordkant van het gebied. Nog diezelfde zomer raakten deze delen begroeid met een hoge 
vegetatie van eenjarige planten, waarvan de zaden kennelijk overvloedig in de maïsakker aanwezig waren, 
bijvoorbeeld Melganzenvoet en Windhalm. Het gele zand onder de bouwvoor was grotendeels afgevoerd 
naar andere bestemmingen. Het lemige zand daaronder en de keileem lagen nu aan de oppervlakte. We 
kunnen ervan uitgaan dat deze gronden nauwelijks kiemkrachtige zaden van planten bevatten aangezien ze 
voor het graven vrijwel overal tenminste een meter diep onder de oppervlakte lagen. Omdat het terrein al 
bijna een eeuw als cultuurland in gebruik was, konden er ook geen kiemkrachtige zaden van planten van 
het voormalige heideveld worden verwacht. Die aanname werd bevestigd doordat de eerste zomer na 
ontgronding op de afgegraven delen vrijwel geen planten kiemden. De kern van het gebied bestond uit geel 
zand en grijze leem, omgeven door een groene zoom van akker- en ruigteplanten. 
 Door dit uitgangspunt bood het Bevrijde Land een uitstekende kans voor het volgen van de 
spontane vestiging van het planten- en dierenleven op maagdelijke, voedselarme grond en in pas gegraven 
plassen. De natuurlijke ontwikkeling zou spoedig leiden tot bosvorming. De enorme aantallen kiemplanten 
van berken en wilgen in de eerste jaren getuigen hiervan. Ik wilde het gebied echter open houden en 
daarom heb ik het Bevrijde Land omheind en vanaf het begin beweid met enkele heideschapen. Daarnaast 
maaide ik hogere boomopslag af en toe af. Het is te verwachten dat er met zo’n beheer een ontwikkeling 
plaatsvindt in de richting van heide en schraal grasland. Dit was hier een extra grote uitdaging voor de 
natuur omdat overeenkomstige  milieus in de nabije omgeving ontbraken. Het gebied wordt immers 
omgeven door bouwland en enkele bosjes. De dichtstbijzijnde bron van zaden van heideplanten is het 
Holtherzand, ongeveer een kilometer naar het zuidoosten. Het was dus afwachten welke soorten het 
Bevrijde Land zouden weten te vinden, hoe lang ze daarover zouden doen en of ze zich in Schepping 
zouden kunnen handhaven en uitbreiden. Om dit proces ongestoord te kunnen gadeslaan heb ik besloten 
om op het Bevrijde Land geen soorten moedwillig te introduceren. Een uitzondering was het aanplanten 
van enkele bomen en struiken: bosplantsoen op de wallen rondom het terrein, één linde op de top van Tao 
en één berk aan de oever van het Kristalmeer. Alle andere planten zijn hier dus spontaan verschenen. Het 
kan natuurlijk zijn dat ik, of andere bezoekers, aan schoeisel of kleding per ongeluk zaden hebben 
meegenomen uit andere gebieden. Ook zijn er zeker zaden overgewaaid uit de tuinen nabij het huis, waar 
wel veel planten zijn geïntroduceerd. De meeste soorten zijn vermoedelijk zonder tussenkomst van de 
mens op het Bevrijde Land terechtgekomen, bijvoorbeeld met de wind, via uitwerpselen van vogels of aan 
de poten van watervogels.  
 De vestiging van planten op het Bevrijde Land heb ik vanaf het begin nauwgezet gevolgd door de 
aan- of afwezigheid van een groot aantal uitgekozen soorten vast te stellen in vakken van 5x5 meter die ik 
als een vast raster over het terrein heb uitgezet. Van 1991 tot en met 2005 zijn deze karteringen jaarlijks 
uitgevoerd, daarna met tussenpozen van ongeveer vijf jaar. Als voorbeeld zijn hier kaartjes opgenomen van 
de verspreiding van Kleine zonnedauw met een interval van zes jaar (Fig. 5). Dit vleesetende plantje is een 
karakteristieke pionier van voedselarme, open, natte grond en in natte heidevelden verschijnt het vaak in 
grote aantallen direct na het plaggen van de bovengrond. Het duurde tot 1995 tot het eerste plantje op het 
Bevrijde Land verscheen. We zien hoe Kleine zonnedauw zich vanuit de oorspronkelijke plaats van vestiging 
geleidelijk uitbreidde langs de oevers van beide plassen tot een maximum van 132 vakken in 2004. Er 
groeiden toen meer dan 5000 exemplaren. Daarna nam deze soort weer af doordat kale plekken langs de 
oevers verdwenen. Nu komt hij vooral voor op plaatsen waar dieren de grond kaal hebben gemaakt of waar 
de bodem door recent graafwerk tijdelijk weer onbegroeid is. 
 De vestiging van paddenstoelen heb ik op dezelfde gedetailleerde manier bestudeerd met het 
raster van 5x5 meter. De kolonisatie van het Bevrijde Land door broedvogels en dagvlinders heb ik 
eveneens gevolgd, maar met een andere methode, namelijk door jaarlijkse gebiedsdekkende tellingen in 
het voorjaar en de zomer. De resultaten van deze studies moeten nog worden uitgewerkt en gepubliceerd. 
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Figuur 5. De verspreiding van Kleine zonnedauw op het Bevrijde Land in de periode 1991-2019. Met een 
rode stip is de aanwezigheid van deze plant aangegeven in een raster met vakken van 5x5 meter. De eerste 

vondst van één exemplaar dateert van 1995. In 2003 en 2009 waren er naar schatting meer dan 5000 
plantjes. Daarna volgde een sterke afname.  

 
Kleine zonnedauw en Moeraswolfsklauw 

op het Bevrijde Land 
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Azuren Zomp en Kristalmeer 
 

 
 

De Azuren Zomp bij hoog water in de winter (2014). 
 
De Azuren Zomp is een ondiepe plas met onregelmatige, flauw glooiende oevers die ’s zomers grotendeels 
droogvalt. Alleen in enkele diepere delen blijft altijd wat water staan, zodat watervogels, kikkers en andere 
waterdieren zich kunnen handhaven. Het Kristalmeer heeft steilere oevers en is veel dieper. Ook in deze 
plas kan de waterstand sterk variëren. In de winter kan het plaatselijk tot drie meter diep zijn, in de zomer 
staat er nog altijd 1,5 meter water op de laagste punten. In beide plassen is bij het graafwerk een eilandje 
uitgespaard met een doorsnede van ongeveer vijf meter. 

Het water is een mengeling van grondwater en regenwater. Vooral bij ijsvorming  in de winter kun 
je zien dat het water op bepaalde plekken minder snel bevriest doordat daar grondwater door de leemlaag 
opwelt. De invloed van grondwater gaat te sterke verzuring tegen. De aanvankelijk azuurblauwe kleur van 
het water werd veroorzaakt door de uitzonderlijke helderheid ervan in combinatie met  het voorkomen van 
het mineraal glauconiet  in de onderliggende leembodem. Na een paar jaar was de blauwe kleur helemaal 
verdwenen door toename van dierlijk en plantaardig plankton in het water en doordat zich op de boden 
van de plassen een dunne sliblaag vormde door dode resten van waterplanten en ingewaaide bladeren. Het 
zonlicht wordt dan anders gereflecteerd. Nog altijd is het water zo helder dat je twee meter diep details op 
de bodem kunt zien. 

Beide plassen werden geleidelijk  gekoloniseerd door Knolrus, die in de zomer een fraaie rode zoom 
op de droogvallende oevers vormt en ook ondergedoken in het water groeit. Het water in de Azuren Zomp 
is wat zuurder en voedselrijker dan in het Kristalmeer door inspoeling van voedingsstoffen uit het hogere 
land aan de noordzijde, waar de afgevoerde, voedselrijke teellaag van de voormalige maïsakker is 
gedeponeerd. Dat is te zien aan het talrijke voorkomen in de Zomp van Grote en Kleine lisdodde, Drijvend 
fonteinkruid en Gewone waterbies.  

In de oeverzones van de plassen vestigden zich in de loop van jaren planten die karakteristiek zijn 
voor natte heidevelden en venen, bijvoorbeeld Veenpluis (1994), Kleine zonnedauw (1995), 
Moeraswolfsklauw (1997) en Koningsvaren (1998). Bijna ieder jaar kwamen daar soorten bij, zoals Bruine 
snavelbies (1999), Snavelzegge (2000), Ronde zonnedauw (2001), Veenbies (2002) en Grote veenbes 
(2010). Het is verrassend en verheugend dat deze soorten spontaan hun weg hebben weten te vinden naar 
het Bevrijde Land omdat dit gebied geïsoleerd ligt ten opzichte van vochtige heidevelden met vennen. 



48 

 

 
 

De Azuren Zomp in een zeer droge zomer (2018). 
 

De laatste jaren zijn de meeste van de hierboven genoemde plantensoorten overigens op hun retour, 
vooral door het dichtgroeien van open plekken met mossen, met name Gewoon haarmos. Ronde 
zonnedauw, Bruine snavelbies en Veenbies zijn inmiddels helemaal verdwenen.  

Ook op de oevers van de Azuren Zomp duidt de plantengroei op een wat minder voedselarm milieu 
dan in het Kristalmeer met soorten als Waternavel, Egelboterbloem en Wolfspoot. Er groeit ook meer 
Pitrus. Deze plant wordt in natuurgebieden vaak als een probleem gezien, maar op het Bevrijde Land 
vormen de verspreide pollen juist een aardig accent in de lage oevervegetatie. In het hart van een  oude 
pitruspol ontdekte ik in 1999 een minuscuul bruin paddenstoeltje met een hoed van 2-5 mm.  Het was in 
geen enkel boek te vinden en ik heb het daarom beschreven als een nieuwe soort voor de wetenschap. 
Genoemd naar de vindplaats heet het paddenstoeltje nu officieel  Psathyrella scheppingensis, in het 
Nederlands de Pitrusfranjehoed. Op plekken langs de oever van de Azuren Zomp waar dode plantenresten 
aanspoelen, groeit veel Vensikkelmos, plaatselijk ook veenmossen. Ze duiden op een natuurlijke 
ontwikkeling in de richting van een heideven. 

 

    
 

Twee libellen van het Kristalmeer: paringswiel van de Watersnuffel (links) en Vuurlibel (rechts). 
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Sinds 2005 heb ik het zuidelijke deel van het Bevrijde Land, inclusief de oeverzone van het Kristalmeer, af 
en toe bekalkt met gemalen mergel. Onder invloed daarvan is het water in die plas veel minder zuur 
geworden. De eens zo talrijke Knolrus is er nu vervangen door een onderwatertapijt van Pilvaren. In de 
periodiek droogvallende oeverzone zijn op sommige plekken spontaan zeldzaamheden verschenen als 
Oeverkruid (2003) en Ondergedoken moerasscherm (2014), vermoedelijk meegekomen met ganzen of 
andere watervogels. Deze soorten duiden op voedselarm, basenrijk water van goede kwaliteit. 

 In de plassen huizen talloze waterinsecten met als opvallende soorten de Staafwants, Grote 
spinnende watertor en Geelgerande watertor. In de zomer valt  het grote aantal libellen op. Vanaf het  
eerste jaar na aanleg komt de imposante Keizerslibel voor. De talrijkste soort is de tenger gebouwde 
Watersnuffel waarvan er soms honderden tegelijk laag over het water vliegen.  De laatste jaren komen er 
steeds meer libellen bij. Zo zag ik in 2019 aan het Kristalmeer de eerste Vuurlibel, een forse, knalrood 
gekleurde soort die in Europa tot voor kort beperkt was tot het mediterrane gebied. 
 

 
 

Het Kristalmeer in een zeer droge zomer (2018). 
 

Het water is na enkele jaren het domein geworden van Kleine watersalamanders en honderden Groene 
kikkers die de talloze waterjuffers als maaltijd weten te waarderen. De kikkers vallen op hun beurt in de 
smaak bij de blauwe reigers die hier regelmatig komen foerageren. Grote zilverreigers en ooievaars zijn 
schaarse gasten. Vissen hebben zich, voor zover bekend, nog niet in de plassen gevestigd. Toch verblijven 
bij het Kristalmeer regelmatig ijsvogels, die er in plaats van visjes salamanders en grote waterinsecten 
vangen. Hun bezoek was aanleiding om in het voorjaar van 2003 de steile oever plaatselijk opnieuw 
loodrecht af te steken om een broedpoging aan te moedigen. In 2007 en 2020 maakte een paartje ijsvogels 
er inderdaad een nestholte, maar er werden geen jongen grootgebracht. Geregelde broedvogels van de 
plassen zijn Dodaars (soms drie nesten), Wilde eend, Kuifeend, Grote Canadese gans en Nijlgans. In 2007 en 
2013 waren er mislukte broedpogingen van Brandganzen, maar in 2019 en 2020 bracht een paartje wel 
jongen groot. Al deze watervogels nestelen op de twee eilandjes in Kristalmeer en Zomp. Daar zijn ze 
relatief veilig voor predatoren.  

De oevers van de plassen worden in trektijden regelmatig bezocht door voedselzoekende 
steltlopers. In het begin waren dat op de onbegroeide oevers vooral Scholeksters, Groenpootruiters en 
Oeverlopers, soms een Zwarte ruiter of een Kleine strandloper. Nu de oevers meer begroeid zijn, komen er 
in de trektijd voornamelijk Witgatjes en Watersnippen en af en toe een groepje Bosruiters. 
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Gasten in het Kristalmeer: Dodaars, Grote Canadese gans, IJsvogel, Zwarte ruiter. 
 
Een bijzonder stukje van het Bevrijde Land is de omgeving van de leemkuil aan de westkant van de Azuren 
Zomp. Hier lag de keileem relatief dicht onder de oppervlakte op een diepte van circa 70 cm. Het was de 
eerste plek in Schepping, waar ik als experiment in 2000 wat kalk heb uitgestrooid (dolokal, 2,5 ton/ha). Dat 
werd later nog twee keer herhaald. Daardoor breidden sommige planten zich sterk uit, vooral Kruipwilg, 
Blauwe knoop en Echt duizendguldenkruid. Tussen de Kruipwilg vestigden zich veel paddenstoelen die 
mycorrhiza vormen met deze dwergstruik, o.a. Kruipwilggordijnzwam, Wilgenvezelkop en Kleine 
moerasgordijnzwam. Tussen 2000 en 2007 groeide op plekken met vochtige, kale, bekalkte leem een kleine 
populatie van het zeer zeldzame Vetblad, met een maximum van 29 rozetten. Het waren nazaten van 
enkele plantjes die ik in 1997  had meegenomen uit Ierland en in het vijvertje achter het huis had geplant. 
Blijkbaar hebben zaden de afstand van 150 meter naar de leemkuil weten te overbruggen. 
 

 
 

Vetblad op bekalkte leem (2004). 
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De Azuren Zomp in herfsttinten (2012). 
 
 
  
 
 
 

Sieralgen in Schepping 
 
Marien van Westen, wiskundeleraar in Assen, bestudeert in zijn vrije tijd sieralgen (Desmidiaceae). Hij is 
een van de experts op dit vakgebied in Europa. Sieralgen zijn microscopisch kleine, eencellige 
groenwieren. Vaak is de celwand grillig gevormd of bezet met kenmerkende uitsteeksels. Sieralgen zijn 
kieskeurig en komen voornamelijk voor in heldere, voedselarme wateren. Daardoor zijn ze uitstekende 
indicatoren voor waterkwaliteit. Ze worden bemonsterd door waterplanten, mossen of organisch 
materiaal uit te knijpen boven een potje. Het watermonster wordt vervolgens volgens een 
gestandaardiseerde methode onder de microscoop geanalyseerd. 
 Marien heeft in 2010 en 2016 monsters genomen in acht permanente en tijdelijke poeltjes en 
plassen in Schepping. In 2010 werden door hem in totaal 113 soorten gevonden, hetgeen hij ’extreem 
hoog’ noemt, zeker gezien de kleine omvang van het gebied. Behalve aan de goede waterkwaliteit is 
deze enorme rijkdom vooral te danken aan de grote variatie in watertypen in Schepping. Zo varieert de 
zuurgraad van het water van sterk zuur (pH 3,8) in de Duindel tot neutraal (pH 6,8) in de poel in het 
kalkmoeras. De hoogste natuurwaarden voor sieralgen op een schaal van 0-10 werden vastgesteld in 
de poel in het kalkmoeras (10), de Azuren Zomp (9) en het Kristalmeer (8). In 2016 werden ongeveer 80 
soorten vastgesteld. Het lagere aantal werd veroorzaakt doordat twee monsterpunten in dat jaar waren 
drooggevallen en doordat enkele poelen voedselrijker waren geworden.  
 De meest opmerkelijke soort die werd aangetroffen is Cosmarium abbreviatiforme. Deze sieralg 
is door Van Westen en Coesel in 2018 als nieuwe soort voor de wetenschap beschreven uit de 
zuidelijke poel in het Vaderland, alwaar hij talrijk was. Hij is ook van enkele plaatsen in Zuidwest-
Drenthe bekend, steeds ondiepe poelen in natuurontwikkelingsgebieden. In het Kristalmeer werd 
Staurastrum cristatum aangetroffen, een soort van laagvenen die niet eerder in Drenthe was 
waargenomen. Een andere bijzondere Staurastrum soort van Schepping is hieronder afgebeeld. 
 

   
 

Twee bijzondere sieralgen van Schepping: Staurastrum echinatum (links) en Cosmarium 
abbreviatiforme (rechts). Foto’s Marien van Westen. 
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Het Kristalmeer in herfsttinten (2012). 
 

Grasland, heide en struweel op het Bevrijde Land 
De droge delen van het omrasterde, beweide gedeelte van het Bevrijde Land werden al spoedig 
gekoloniseerd door lage, een- en tweejarige planten, zoals Vroege haver, Zilverhaver, Vogelpootje, 
Zandblauwtje, Driekleurig viooltje en Dwergviltkruid. Geleidelijk vestigden zich ook overblijvende planten 
van droge, zure zandgrond, bijvoorbeeld Fijn schapengras, Gewoon struisgras, Muizenoor, Grasklokje, 
Bosdroogbloem en Gewoon biggenkruid. Die soorten zijn tegenwoordig dominant. Ook mossen spelen hier 
een grote rol, vooral diverse soorten Haarmos, Weidehaakmos, Cactusmos en enkele Rendiermossen. Zij 
bepalen in de winter de pasteltinten van de droge, zandige delen van het terrein. De eenjarige planten zijn 
nu teruggedrongen  tot een paar open plekjes en plaatsen waar de grond door dieren wordt omgewoeld, 
bijvoorbeeld oude molshopen en mierennesten. Sinds 2018 nemen ze weer toe doordat veel overblijvende 
planten tijdens de extreem droge zomers afstierven en er zo meer open plekken in de vegetatie 
ontstonden. Zulke kruidenrijke, droge, grazige vegetaties waren vroeger heel gewoon in wegbermen in 
Drenthe, maar ze zijn sterk achteruit gegaan door de vermestende invloed van de landbouw.  

Ook sommige soorten van de droge heide hebben het Bevrijde Land op eigen kracht bereikt en zich 
inmiddels sterk uitgebreid, bijvoorbeeld Struikhei, Dophei, Trekrus, Pilzegge en Mannetjesereprijs. Andere 
karakteristieke heideplanten hebben zich wel gevestigd maar zijn nog slechts in kleine aantallen aanwezig, 
bijvoorbeeld Stekelbrem, Kruipbrem, Tormentil en Borstelgras. Enkele bijzondere heidesoorten als 
Veenbies, Bruine snavelbies en Grote wolfsklauw hadden de weg naar Schepping gevonden, maar ze zijn na 
een paar jaar weer verdwenen. In het grootste deel van het terrein  komen heideplanten verspreid voor 
tussen graslandplanten, maar aan de noordoostkant van de Azuren Zomp zijn ze dominant en heeft zich 
zowaar een heideveldje ontwikkeld. Zelfs een typische vlinder van de heide, het Heideblauwtje, heeft deze 
plek weten te vinden. Elk jaar vliegen er in de zomer wel een paar rond. 

 Spectaculair is de plaatselijke opslag van Jeneverbes op het Bevrijde Land, vooral op de zuidhelling 
van de centrale leemheuvel Tao. Ze zijn daar zo fraai gerangschikt dat iedere bezoeker ervan uitgaat dat de 
struiken hier zijn aangeplant. Ze zijn echter spontaan uit zaad gekiemd, waarschijnlijk afkomstig van een 
klein, oud jeneverbesstruweel aan de noordkant van Schepping, in beheer bij Stichting Het Drentse 
Landschap. In dat struweel heeft nog geen verjonging door zaad plaatsgevonden. Het is bekend dat vogels 
de bessen consumeren en de verteerde resten  op een andere plek uitpoepen. Daarin kunnen 
kiemkrachtige zaden zitten. Zaailingen van Jeneverbes worden in Drenthe vooral gevonden in open 
terreinen met een humusarme, zandige of lemige bodem. Wat dat betreft is het Bevrijde Land ideaal voor 
deze soort. Inmiddels staat er een tiental flinke struiken, tot 3,5 meter hoog, en enkele jongere 
exemplaren. Sommige Jeneverbessen zitten al vol blauwe bessen. In 2019 zag ik vlakbij deze struiken 
groepjes kiemplanten, kennelijk afkomstig van op de grond gevallen vruchten. 
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Berijpte jeneverbessen op de zuidhelling van Tao (2017). 
 
In de zuidelijke helft  van het Bevrijde Land heb ik sommige droge stukken sinds 2005 twee of drie keer met 
kalk bestrooid. Dit heeft geleid tot een verhoging van de pH en daardoor tot de vestiging van een aantal 
kalkminnende planten die al aanwezig waren in het kalkgrasland achter het huis. Met name Duifkruid is erg 
succesvol en daarnaast enkele grassen, zoals Gevinde kortsteel, Bevertjes en Zachte haver. De zaden van 
deze planten hebben kennelijk de afstand van enkele tientallen meters kunnen overbruggen. Dat konden ze 
vóór de bekalking uiteraard ook, maar toen waren de milieuomstandigheden voor kieming en vestiging nog 
niet geschikt. De verbreiding van sommige kruidachtige planten binnen het terrein wordt bemoeilijkt 
doordat schapen deze soorten graag eten en zo de bloei en zaadzetting tegengaan.  
 Op kale, zandige en lemige plekken in het Bevrijde Land voelen veel insecten zich thuis, onder 
andere de Groene en Bronzen zandloopkever en tal van graafbijen en graafwespen. Opvallend is de 
vestiging van diverse dagvlinders die voorheen in Schepping en nabije omgeving niet voorkwamen, 
bijvoorbeeld de Heivlinder, Bruine vuurvlinder, het Icarusblauwtje, Heideblauwtje en Hooibeestje. De 
Heivlinder verscheen in 1995 en had hier een kleine populatie tot 2003. Hij verdween door het dichtgroeien 
van open plekken. De Bruine vuurvlinder heb ik tussen 1996 en 2013 jaarlijks gezien, daarna niet meer. De 
waardplant van de rups, Schapenzuring, komt nog ruimschoots op het Bevrijde Land voor, maar                                     
de Bruine vuurvlinder kan slecht tegen de depositie van stikstof die ook in Schepping veel te hoog is als 
gevolg van intensieve landbouw in de omgeving. 

In het noorden van het Bevrijde Land ligt een strook heuveltjes die begroeid is met veel ruiger 
grasland met onder meer Grote brandnetel, Speerdistel, Jacobskruiskruid en Kweek. De ondergrond 
bestaat hier uit de voedselrijke bouwvoor van de voormalige akker, die hier lukraak gestort is. De 
bloemenrijkdom trekt grote aantallen vlinders aan. Geleidelijk treedt ook hier verschraling op, waardoor de 
Akkerdistel al bijna verdwenen is. Op den duur zal hier naar verwachting een matig voedselrijk grasland 
ontstaan.  
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Twee vlinders van het Bevrijde Land: Hooibeestje (links) en Icarusblauwtje (rechts). 
 

Het grootste deel van de voedselrijke bovengrond is op wallen gezet buiten het raster en beplant met 
inheemse bomen en struiken, waaronder veel Sleedoorn. Daardoor wordt het binnenterrein afgeschermd 
tegen ongewenste invloeden uit de omgeving. De ondergroei bestaat op de wallen voor een belangrijk deel 
uit ruigtekruiden als Grote brandnetel, Zevenblad en Dolle kervel, maar geleidelijk vestigen zich ook 
bosplanten, zoals Klimop, Mannetjesvaren en op één plek Bosanemoon. De dichte doornstruwelen zijn bij 
zangvogels in trek als broedplaats, bijvoorbeeld Fitis, Tuinfluiter en Grasmus. Eenmaal zat er een 
Orpheusspotvogel uit volle borst te zingen. Het is een dwaalgast uit zuidelijker streken die geleidelijk 
noordwaarts oprukt. 
  

 
 

Sleedoornstruweel aan de oostkant van het Bevrijde Land (2015). 
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Tao 
 

 
 
Tussen het Kristalmeer en de Azuren Zomp vormt de keileemheuvel van Tao een hoogtepunt in het 
Bevrijde Land. De afgeplatte top is gekroond met een kring van acht grote zwerfkeien die tijdens de 
graafwerkzaamheden uit de ondergrond van Schepping aan het licht kwamen. In het centrum van de 
steenring is kort na de graafwerkzaamheden in 1992 een jonge linde geplant die door de arme en droge 
omstandigheden langzaam groeit. Op Tao is zo een mooie krachtplek ontstaan met een eigen magie. Je 
hebt er uitzicht over het hele land met twee  plassen aan je voeten. Het silhouet van de leemheuvel met de 
linde op de top is in alle seizoenen een belevenis. 
 De zure, voedselarme, ’s zomers sterk uitdrogende keileem van Tao vormt een weerbarstige 
omgeving  voor plantengroei. Tien jaar na het opwerpen van de heuvel was hij nog steeds grotendeels kaal 
en verder spaarzaam begroeid met mossen, korstmossen en wat lage planten als Fijn schapengras en 
Muizenoortje. Daardoor vormde Tao tijdelijk een goed milieu voor de Heivlinder, een typische pioniersoort 
van zandverstuivingen en kale plekken in droge heide. Ook de zeldzame Kommavlinder heb ik hier enkele 
malen gezien. In de leem vormden zich in de eerste jaren enkele diepe erosiegeulen door afstromend 
regenwater. Vanaf 2004 vestigen zich spontaan jeneverbessen die nu markante elementen in het landschap 
vormen.  

Tegenwoordig is de vegetatie op Tao bijna gesloten maar nog wel kort en schraal. Vanaf 2012 heb 
ik de zuidhelling twee keer voorzien van een flinke kalkgift (10 ton/ha), samen met de noordelijke oever 
van het Kristalmeer. Dat heeft ook hier geleid tot de vestiging van veel kalkminnende soorten van droge 
graslanden die oorspronkelijk in het grasland achter het huis waren ingevoerd (zie p. 30), zoals Duifkruid, 
Kruipend stalkruid, Gevinde kortsteel, Bevertjes en Zachte haver. Het is verrassend dat ook sommige 
vochtminnende planten, zoals Moeraswespenorchis en Gevlekte orchis, het op deze droge leembult goed 
doen. In de zomer is de zuidhelling van Tao nu een bloemenfeest, in contrast met de niet bekalkte 
noordelijke hellingen die een soberder vegetatie dragen met vele  nuances in groen, oker en bruin. 
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De linde op Tao in april 2012, april 2016, mei 2007, mei 2019, juli 2011, juli 2016, aug. 2014, aug. 2019. 
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De linde op Tao in okt. 2015, nov. 2016, nov. 2015, nov. 2017, dec. 2014, jan. 2010, jan. 2017, febr. 2017. 



58 

 

Het Zuidstrand 

Tussen de zuidoever van het Kristalmeer en de houtwal die de grens met de tuin van de buren vormt, ligt 
een strook vochtig tot droog zand en keileem van circa 25 meter breed, met in de zuidoosthoek een kleine, 
geïsoleerde plas. Dit terreingedeelte is het ‘Zuidstrand’ genoemd omdat de gele kleur van het zand de 
eerste jaren het beeld bepaalde. De plantengroei ontwikkelde zich op dezelfde manier als in andere delen 
van het Bevrijde Land. De hogere delen van het Zuidstrand raakten begroeid met open, kort grasland met 
soorten als Zandhaarmos, Zandblauwtje en Vogelpootje. Wat lager ligt keileem aan de oppervlakte en daar 
groeide voornamelijk Gewoon haarmos met ertussen planten van zure heischrale graslanden, zoals  
Trekrus, Pilzegge en plaatselijk Blauwe knoop en Tormentil. Na de aanleg van het beekje in 2005 werd het 
Zuidstrand uit de beweiding genomen om de bloei van planten te bevorderen.  
 Evenals elders in het Bevrijde Land had Gewoon haarmos in 2005 geleidelijk een bijna gesloten mat 
gevormd, waardoor kruiden weinig kans kregen om zich uit te breiden. Naar aanleiding van het positieve 
effect van bekalking bij de leemkuil heb ik de westelijke helft van het Zuidstrand in maart 2005 voorzien 
van een flinke hoeveelheid gemalen kalk (Ankal), circa 15 ton/ha. Die behandeling werd in 2007 herhaald 
en uitgebreid over het hele Zuidstrand. De pH-water, een maat voor de zuurgraad van de bodem, steeg 
daardoor van 3,5-4 naar 6,5-7. Het effect van bekalken op de plantengroei was spectaculair. Gewoon 
haarmos maakte binnen twee jaar plaats voor Weidehaakmos en kruiden als Margriet en Blauwe knoop 
breidden zich sterk uit. Vanuit het kalkmoeras zaaiden Gevlekte orchis, Rietorchis, Moeraswespenorchis en 
Parnassia zich uit en vijf jaar na de kalkgift waren ze al talrijk. Bijzonder is de vestiging van Rondbladig 
wintergroen en Grote keverorchis, zeldzame planten die nooit in Schepping zijn geïntroduceerd en in de 
wijde omgeving ontbreken. Ze hebben wel heel lichte zaden, zodat ze grote afstanden kunnen 
overbruggen. Toch een wonder dat die zaden zo’n kleine geïsoleerde plek met de juiste 
milieuomstandigheden weten te vinden. Na de kalkgift verschenen ook allerlei bijzondere, kalkminnende 
paddenstoelen, waaronder Puntmutswasplaat, Gele satijnzwam, Zwarte schotelkluifzwam en Vingerhoedje. 
 Het beheer van het Zuidstrand bestaat sinds 2005 uit maaien en afvoeren van het maaisel in 
september. Daarnaast verwijder ik in de late herfst alle afgevallen blad omdat verterende bladeren de 
kruidlaag verstikken en een bemestende invloed hebben. Bovendien heb ik sinds de inrichting van het 
terrein de overvloedige opslag van berk en wilg enkele malen handmatig verwijderd. Vanwege de korte, ijle 
kruidlaag kunnen bomen en struiken zich steeds opnieuw vestigen. 

 

 
 

Het Zuidstrand met Gevlekte orchis, Rietorchis en Margriet (2018). 
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Het beheer van het Bevrijde Land 
Bij verschillende deelgebieden kwam het lokale terreinbeheer al ter sprake. Voor het overzicht worden de 
verschillende maatregelen hier samengevat.  

Na afronding van de graafwerkzaamheden heb ik het grootste deel van het Bevrijde Land 
omrasterd om schapenbegrazing mogelijk te maken. Het gebied wordt vanaf de inrichting in voorjaar en 
najaar beweid door heideschapen om het open karakter van het terrein te handhaven. De schapen 
voorkomen dat de overvloedige opslag van wilgen en berken uitgroeit tot een bos. Hun werk wordt 
ondersteund door kleine inheemse grazers: hazen en konijnen. In een wisselend deel van het groeiseizoen 
worden de schapen niet toegelaten om planten tot bloei en zaadzetting te laten komen. Hoewel de 
dichtheid van jonge boompjes wel afneemt, is begrazing alleen niet toereikend om opslag te onderdrukken. 
Daarom maai ik jaarlijks  een deel van het terrein met een ruwterreinmaaier of een bosmaaier.  
 Het zuidelijke deel van het Bevrijde Land is twee of drie keer voorzien van gemalen kalksteen (ankal 
of merkal) in een dosering van 10-20 ton per ha per keer. Deze kalkgift is veel hoger dan in de landbouw 
gebruikelijk is en ook hoger dan noodzakelijk om verzuring uit de atmosfeer te compenseren. Doelstelling 
was dan ook om een systeemomslag te bereiken van zure naar neutrale tot basische keileem en daardoor 
drastische wijzigingen in de plantengroei te veroorzaken. Gezien de stijging van de pH-water van 3,5-4 naar 
6,5-7 is dit experiment geslaagd. Het gewenste effect op de vegetatie werd bereikt, zoals hierboven is 
beschreven. Ik heb de poederkalk steeds in het vroege voorjaar met kruiwagens uitgereden en met een 
schep verspreid. Hierdoor ontstond een onregelmatig patroon van meer of minder kalkrijke plekken. Meer 
gelijkmatige, machinale verspreiding van kalk zou in een deel van het terrein mogelijk zijn, maar ook leiden 
tot ongewenste schade aan bodem en vegetatie.   

Verder wordt de ontwikkeling van het gebied zoveel mogelijk aan de natuur overgelaten.  Op de 
keileemheuvel Tao is in 1990 een lindeboom geplant en aan de zuidoever van het Kristalmeer een berk. 
Echt duizendguldenkruid is er uitgezaaid en heeft zich sterk uitgebreid. De andere planten hebben zich 
spontaan gevestigd. Sommige soorten hebben een overstapje vanuit de tuinen rond het huis gemaakt, 
bijvoorbeeld Keizerskaars en Vingerhoedskruid; andere vanuit de aangrenzende schapenwei of het 
kalkgrasland. De vegetatie ontwikkelt zich langzaam door het zeer voedselarme karakter van de keileem en 
het ontbreken van zaden in de bodem. Nog steeds zijn sommige delen vrijwel kaal of alleen met mossen 
begroeid. Dat is gunstig omdat er zo nog voldoende plekken zijn voor de vestiging van nieuwkomers. 
 

 
 

Na het uitstrooien van gemalen kalk lijkt het een paar weken of het gesneeuwd heeft (2012). 
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Paddenstoelenhotspot 
 

Behalve de vestiging van planten heb ik ook de ontwikkeling van de paddenstoelenflora in het Bevrijde 
Land vanaf het begin nauwgezet gevolgd. De eerste jaren zijn alle paddenstoelen gekarteerd in 
hetzelfde raster van vakken van 5x5 meter (Fig. 4). Later werd ongeveer om de vijf jaar een kartering 
uitgevoerd. Tussendoor noteerde ik trouw bijzondere vondsten. Zo’n project past natuurlijk uitstekend bij 
mijn professionele loopbaan als mycoloog. Bovendien is dit onderzoek uniek, want nergens ter wereld is 
de ontwikkeling van de paddenstoelenflora vanaf onbegroeide, kale grond jarenlang gevolgd. 
 Ook onder paddenstoelen zijn er pioniers met een voorkeur voor kale of schaars met algen en 
mossen begroeide grond, bijvoorbeeld Somber trechtertje, Duinmostrechtertje, Dwergleemhoed en 
Roze grondschijfje. Deze soorten verschenen snel, maar binnen tien jaar na de inrichting van het 
Bevrijde Land waren ze alweer verdwenen. Dat geldt ook voor sommige mycorrhizapaddenstoelen, 
zoals het Vals poedersteeltje en de Gekroesde fopzwam. Later vestigden zich kenmerkende soorten 
van zure heidevelden en heischrale graslanden, o.a. Gewoon vuurzwammetje, Strogele knotszwam en 
Porfierchampignon. Bij jonge bomen verschenen bijzondere mycorrhizapaddenstoelen van voedselarme 
grond, bijvoorbeeld Holsteelboleet bij lariks en Donkere kokosmelkzwam bij berk. 
 Het strooien van poederkalk in delen van het Bevrijde Land en de Schapenwei leidde tot de 
komst van tal van bijzondere, kalkminnende graslandpaddenstoelen, o.a. Puntmutswasplaat, 
Grootsporig staalsteeltje, Donkere barsthoed en Bleke sikkelkoraalzwam. Bij bomen op bekalkte 
plekken verschenen kalkminnende mycorrhizavormers als de Bonte berkenrussula, Verblekende 
russula, Zwarte schotelkluifzwam en Bokaalkluifzwam. 

Ook in de andere delen van Schepping heb ik paddenstoelen genoteerd, maar niet volgens een 
vaste methode. Om de mycologische rijkdom te bevorderen werden plaatselijk speciale milieus 
gecreëerd. Tussen 1995 en 2008 heb ik veel paden rond het huis jaarlijks voorzien van een laag 
houtsnippers, afkomstig van gemeentelijk groenonderhoud. Ook legde ik soms hopen houtsnippers aan, 
speciaal voor paddenstoelen. Bijzondere vondsten op houtsnippers zijn o.a. Bladhoopchampignon, 
Oranjebruine poederinktzwam en Inktviszwam. Na 2008 leverde de gemeente geen houtsnippers meer 
aan particulieren, waardoor dit micromilieu niet kon worden gehandhaafd.  

Een ander bijzonder micromilieu vormen brandplekken, ontstaan na het geconcentreerd 
verbranden van snoeihout. In Schepping zijn dertien soorten van brandplekken waargenomen, o.a. 
Paarse brandplekbekerzwam, Breedsporig mosschijfje en Brandplekspikkelschijfje. In een bosje op het 
Vaderland heb ik gevarieerd kalkhoudend materiaal aangebracht, waardoor er een speciale mycoflora 
verscheen met veel parasolzwammen. Dit wordt besproken in het hoofdstuk over het Vaderland. 

Deze activiteiten hebben momenteel geleid tot een lijst van ruim 750 soorten paddenstoelen. 
Daarmee is Schepping het soortenrijkste gebied in Drenthe. De soortenrijkdom weerspiegelt niet alleen 
de grote variatie in het terrein, het voorkomen van bijzondere milieus en een zorgvuldig beheer, maar is 
uiteraard ook te danken aan de zeer intensieve mycologische inventarisatie van dit gebied. Ik heb in 
Schepping drie nieuwe soorten voor de wetenschap ontdekt: Pitrusfranjehoed (Psathyrella 
scheppingensis), Bittere franjehoed (P. amarescens) en Welriekende satijnzwam (Entoloma anisatum).  

In 2019 is een rapport verschenen waarin de belangrijkste gebieden voor planten in Nederland 
worden gepresenteerd (Sparrius & van der Hak, Important plant areas, Botanical biodiversity hotspots in 
The Netherlands. Uitgave Floron). Tot de planten worden in dit rapport ook mossen, lichenen en 
paddenstoelen gerekend. De mycologische betekenis van gebieden is vergeleken op grond van 
objectieve criteria, onder andere het aantal soorten op de Rode Lijst. Schepping blijkt op grond van 134 
Rode-lijstsoorten te behoren tot de vijftien topterreinen voor paddenstoelen in Nederland! Van deze 
hotspots heeft Schepping veruit de kleinste oppervlakte. Een fantastisch resultaat voor een gebied dat 
een halve eeuw geleden nog een akkercomplex was vrijwel zonder paddenstoelen. 
 

   
 
Enkele mooie paddenstoelen van Schepping: Puntmutswasplaat, Inktviszwam en Oranje berkenboleet. 
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Het Vaderland 

 

 
 

De volgende uitbreiding van Schepping betrof de aankoop in 1998 van een perceel van 1,3 ha aan de 
westzijde van de Schapenwei. Ook in dit geval bood de verhuizing van buren, de familie Kiers, een 
mogelijkheid om aangrenzend land te kopen. Jannes Kiers kwam me persoonlijk vertellen dat ze hun akker 
op de eerste plaats aan mij gunden omdat ze de natuurontwikkeling op mijn land waardeerden. Een 
onverwacht en mooi gebaar. Toevallig had ik net geld ontvangen uit de nalatenschap van mijn vader en het 
bedrag kwam precies overeen met de vraagprijs. Tja, wat is toeval eigenlijk? Dit stuk land heeft er in ieder 
geval de naam ‘Vaderland’ aan overgehouden.  

Het perceel was rond 1930 nog grotendeels heide. Pas op de kaart van 1950 staat het in zijn geheel 
aangeduid als grasland, hetgeen zo bleef het tot in de jaren zeventig. Daarna werd het omgevormd tot 
akkerland. De laatste jaren werden er vooral aardappels verbouwd. De bodemkundige situatie was 
oorspronkelijk grotendeels vergelijkbaar met de andere delen van Schepping: een dunne, humeuze 
bouwvoor boven een dikke laag geel zand en in de diepere ondergrond keileem. Het grondwater zat in de 
zomer wel twee meter diep. Hierdoor was de grond erg droogtegevoelig. In de jaren negentig is ten 
behoeve van de landbouw de laag geel zand stukje bij beetje afgegraven en vervangen door 
humushoudende grond, aangevoerd van elders. Dit betekende landbouwkundig een bodemverbetering. 
Voor de door mij gewenste natuurontwikkeling was dat echter een nadeel omdat het realiseren van 
voedselarme omstandigheden daardoor moeilijk wordt, ook na verwijdering van de bovengrond.  
 In verband met de voorgeschiedenis van het perceel was mijn doelstelling bij natuurontwikkeling in 
het Vaderland dan ook bescheidener dan voor het Bevrijde Land. Ik zou al heel tevreden zijn als er een 
bloemrijk grasland ontstond met planten als Veldzuring, Scherpe boterbloem en Fluitenkruid, omgeven 
door boomsingels. Bij de inrichting van het terrein in het voorjaar van 1998 werd de variatie in 
milieuomstandigheden vergroot door het aanbrengen van enige hoogteverschillen in het volkomen vlakke 
terrein en de aanleg van twee poelen. In de laagste delen van het Vaderland kwam daardoor plaatselijk 
geel zand en keileem aan de oppervlakte te liggen. Wellicht dat zich daar wat schraler grasland zou kunnen 
ontwikkelen.  
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Het Vaderland voor de inrichting (links, diascan, 1997) en kort na de inrichting (rechts, diascan, 1998).  
 

Het hooiland met de fruitboomcirkel 
Het zuidelijke deel van het Vaderland bestaat uit een ondiep uitgegraven, ronde kom, die wordt beheerd 
als hooiland. In de toen nog kale grond is hier in 1998 en 1999 een cirkel van fruitbomen aangeplant (zie 
kader op p. 63). Het grasland wordt omgeven door een brede, beboste wal op voedselrijke bovengrond. De 
ontwikkeling van de vegetatie in het hooiland is deels spontaan verlopen, maar de vestiging van 
graslandsoorten heb ik een handje geholpen door het uitstrooien van maaisel, afkomstig uit oudere delen 
van Schepping. Het maaisel werd verspreid op de nog kale grond kort na afloop van de 
graafwerkzaamheden. Aanvankelijk kwam er niet veel terecht van de beoogde bloemenweelde, want in het 
tweede jaar was er sprake van een ruig, hoog grasland met dominantie van Pitrus en plaatselijk Rietgras, 
Ridderzuring, Grote brandnetel en Akkerdistel.  Wilgenzaadjes kiemden massaal op de verslempte grond  
en groeiden snel uit tot struiken van meer dan een meter hoog.  

In een poging om de verruiging de kop in te drukken heb ik het grasland aanvankelijk drie keer per 
jaar gemaaid, met afvoer van het maaisel. Vooral een late maaibeurt in het najaar bleek van belang om 
ruigteplanten en pitrus wat in te tomen. Ondanks het ongunstige uitgangspunt had zich in 2005 toch al een 
gesloten, vrij bloemrijk en soortenrijk grasland ontwikkeld. Opvallende planten waren onder andere Grote 
ratelaar (ingezaaid), Margriet, Knoopkruid (beide met hooi meegekomen), Echte koekoeksbloem, 
Moerasrolklaver en Moerasvergeet-mij-nietje (alle spontaan gevestigd). Pitrus was nog steeds talrijk, maar 
niet meer overheersend. Verrassend was het spontane verschijnen op schrale plekken van karakteristieke 
soorten van heidevelden, zoals Struikhei, Dophei, Stekelbrem en zelfs het zeldzame Valkruid. Sommige 
plekken met aangevoerde zwarte grond waren nog begroeid met ruigtekruiden als Grote brandnetel, 
Ridderzuring, Rietgras en Akkerdistel. De variatie is op korte afstand dus enorm. Met de bloemen kwamen 
ook veel insecten. Door de weelderige groei van Moerasrolklaver  vestigde zich in het hooiland een grote 
populatie van het Icarusblauwtje, waarvan de rups op rolklaver leeft. Later volgden onder meer de Bruine 
vuurvlinder en de Metaalvlinder. 

 

   
 

Het hooiland met fruitbomen en bossingel in 1999 (links, diascan) en 2009 (rechts). 
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Een rondedansje van fruitbomen 

 
Kort na de inrichting van het Vaderland in 1998 zijn op de nog kale grond van de cirkelvormige kom 24 
jonge fruitbomen geplant in een cirkel met een diameter van 50 meter. De bomen werden indertijd 
geschonken door familie, vrienden en bekenden en meestal door henzelf geplant. Zij konden zelf een 
boom uitkiezen, als het maar fruitbomen waren, liefst van een oud ras. Zo stonden er aanvankelijk elf 
appels, vier peren, vijf pruimen, twee kersen, een Kweepeer en een Zwarte moerbei. Aan de rand van 
de cirkel staat een tegelplateau, vervaardigd door mijn zus Anneleen, waarop vruchten van de 
aangeplante bomen zijn afgebeeld.  

Bij deze kring van bomen had ik een beeld voor ogen van een boomgaard met een weelderige 
ondergroei van Fluitenkruid, Veldzuring en Scherpe boterbloem, zoals ik die vroeger goed kende uit het 
gebied van de Kromme Rijn ten zuiden van Utrecht. Ik had daar mooie herinneringen aan, temeer daar 
de familie van moederskant indertijd een boerderij bezat bij Cothen met uitgestrekte boomgaarden. Elk 
jaar was daar in de kersentijd een familiereünie, waarbij ik met mijn neven en nichten hoge ladders 
beklom om ons ziek te eten aan sappige kersen. 

Ik geef ruiterlijk toe dat ik me heb verkeken op de mogelijkheden voor fruitteelt in Drenthe. De 
Drentse zandgronden zijn bepaald geen rivierklei. Ondanks het langdurige landbouwverleden bleek de 
grond van het Vaderland te arm aan nutriënten voor een goede groei van de meeste bomen. Bovendien 
was het er ’s zomers vaak te droog en in sommige winters te nat. Het tekort aan mineralen bestreed ik 
aanvankelijk door het jaarlijks aanbrengen van compost rond de stammen. Toen het grasland steeds 
meer het karakter kreeg van een schraal hooiland met interessante planten stopte ik hiermee omdat de 
compostgiften leidden tot uitdijende haarden van brandnetels en andere ruigteplanten. Bovendien 
verbeterde door de compostgift de groei van de bomen nauwelijks. De opbrengst van de fruitbomen viel 
vrijwel elk jaar tegen omdat vaak net in de bloeitijd een paar koude nachten met vorst optraden. 

Tegenwoordig zitten er gaten in de cirkel doordat sommige bomen dood zijn gegaan. Andere 
zijn in twintig jaar maar weinig gegroeid. Vooral kersen en pruimen hebben het zwaar. Appels doen het 
relatief goed, vooral oude, geharde rassen als de Drentse bellefleur en de Goudreinet. Speciale 
vermelding verdient ook een nazaat van een onbekend appelras met smakelijke gele vruchten, waarvan 
een zeer oude, krakkemikkige boom in 1975 in het boomgaardje naast het huis stond. Een kennis heeft 
hiervan met succes een ent gemaakt op een onderstam, die na een paar jaar opkweken in de cirkel is 
geplant. De boom doet het goed en draagt bijna jaarlijks vruchten omdat hij later uitloopt dan andere 
appelrassen, pas omstreeks half mei. Daardoor ontloopt hij meestal late nachtvorsten. 

Een andere boom met een verhaal is de Zwarte moerbei. Die boom is in 1998 door mijn moeder 
in de fruitboomcirkel geplant. Ze had aan die boom dierbare jeugdherinneringen omdat naast het 
ouderlijke huis in Wageningen een grote moerbei groeide. Bovendien was het woord ‘moeder’ in de 
naam besloten. De moerbei op het Vaderland groeide voorspoedig en zag er kerngezond uit, maar in 
het voorjaar van 2008 liep hij zonder zichtbare oorzaak ineens niet meer uit. Hij was dood. Mijn moeder 
is in december 2007 op 94-jarige leeftijd overleden. 

 

   
 

Een deel van de fruitboomcirkel in bloei (links, 2018); 
 tegeltableau met vruchten van aangeplante bomen, gemaakt door Anneleen Arnolds (rechts, 2007). 
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Dagvlinders van het Vaderland: Bruine vuurvlinder (links); Metaalvlinder en Sint-Jansvlinder (rechts). 
 
Omdat de wilgen steeds verder uitstoelden en graslandplanten verdrongen, heb ik in 2007 en 2008 een 
paar duizend wilgen één voor één met de schop uitgestoken en afgevoerd. Een enorm werk, maar met 
afdoende resultaat. Er is sindsdien in de inmiddels gesloten kruidlaag nauwelijks sprake van nieuwe 
boomopslag, zodat met deze eenmalige ingreep kan worden volstaan.  

De laatste jaren maai ik het grootste deel van het grasland één maal tussen juni en september, de 
voedselrijke randzone en enkele andere ruige stukjes twee keer. Het gemaaide en gedroogde gras wordt 
gebruikt als hooi voor bijvoedering van de schapen in de winter. Begrazing heeft hier nooit plaatsgehad. De 
verschraling van het hooiland schrijdt nog steeds voort. Tot ongeveer 2015 was Gestreepte witbol het 
overheersende gras, maar de laatste jaren neemt het aandeel van Reukgras en Gewone veldbies sterk toe. 
Tegelijk nemen opvallende bloeiers als Margriet en Grote ratelaar af, maar lager blijvende kruiden breiden 
zich uit, bijvoorbeeld Biggenkruid, Grasklokje en Muizenoor. Ook Rietorchis en Gevlekte orchis hebben zich 
inmiddels binnen de fruitboomcirkel gevestigd. Het is boeiend om deze veranderingen van jaar tot jaar te 
volgen. De ontwikkeling van een bloemrijk, soortenrijk hooiland verliep in het Vaderland veel sneller dan ik 
vooraf verwachtte, met verrassende resultaten. Het toont aan dat ook bij een tamelijk ongunstige 
uitgangssituatie zich in korte tijd soms waardevolle natuur kan ontwikkelen indien er vanaf het begin 
consequent een intensief maaibeheer wordt gevoerd. 

 

 
 

Hooiland van het Vaderland met o.a. Rietorchis, Grote ratelaar, Beemdooievaarsbek,  
Veldzuring en Gestreepte witbol (2013). 
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De hooiweide met poelen 

Het noordelijke deel van het Vaderland bestaat ook grotendeels uit grasland, maar het is omrasterd met 
schapengaas en wordt het grootste deel van het jaar begraasd door heideschapen. Van mei tot en met 
augustus staan er meestal geen dieren in de weide om planten de gelegenheid te geven om te bloeien en 
zaad te zetten. Daarna wordt het terrein doorgaans gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd, waardoor 
enige verschraling optreedt. 

In dit gedeelte van het Vaderland was de opgebrachte grond vaak maar enkele decimeters dik, 
zodat deze voedselrijke laag in het centrum verwijderd kon worden tot op de voedselarme 
zandondergrond. Hier zijn twee poeltjes gegraven die ’s zomers alleen bij extreme droogte droogvallen. In 
de winter is het vaak één veel grotere plas vanwege een slecht doorlatende, verkitte laag in de ondergrond. 
Toen mijn buurtgenoot Tinus Gils tijdens de graafwerkzaamheden poolshoogte kwam nemen, constateerde 
hij dat ik de meest noordelijke poel precies had aangelegd op de plek waar in het verleden een 
heideveentje had gelegen. In dat veentje had hij samen met zijn vader in de Tweede Wereldoorlog turven 
gestoken om de kachel brandend te houden. Daarna was het met zand dichtgeschoven en geëgaliseerd. 
Het was toch altijd een wat vochtiger plek in het grasland gebleven. Ik was me bij de planning van inrichting 
van het Vaderland totaal niet bewust geweest van het vroegere ‘Veentje van Tinus’.  

Opmerkelijk genoeg openbaart het verleden zich nu in het heden. De noordelijke poel houdt langer 
water vast dan het poeltje dat twintig meter zuidelijker ligt. Het waterpeil is er ’s zomers vaak een halve 
meter hoger. Ook ontstaan er de laatste jaren flinke plekken met veenmossen, die in het andere poeltje 
ontbreken. Het heeft er alle schijn van dat het Veentje van Tinus weer tot leven is gewekt! 

 

 
 

De noordelijke poel in het Vaderland ligt op de plek van een vroeger veentje (2015). 
 
De grond rond beide poelen is lemig, vochtig en voedselarm. De ontwikkeling van de vegetatie gaat hier 
traag en lijkt op die van de plasoevers in het Bevrijde Land. Ook hier hebben Kleine zonnedauw, 
Moeraswolfsklauw en Knolrus zich massaal gevestigd naast enkele pollen Dophei en Struikhei. Op een lemig 
stuk van de oever van het Veentje van Tinus heeft zich een mooie populatie van het zeldzame Oeverkruid 
gevestigd die al twintig jaar standhoudt. In de zuidelijke poelt groeit Pilvaren en is in 2015 Drijvende 
waterweegbree ingevoerd. Deze bijzondere soort heeft zich hier sterk uitgebreid. De poelen zijn ook rijk 
aan libellen, waaronder de Tengere pantserjuffer en de zeldzame Gevlekte witsnuitlibel. 
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Twee bijzondere bewoners van de poelen in het Vaderland: Gevlekte witsnuitlibel (links) en  
Drijvende waterweegbree (rechts). 

 
Bij de poelen zijn in 2007 vijf boomkikkers geïntroduceerd, afkomstig van een andere introductie bij 
Vledderveen. Ze hebben zich tot op heden gehandhaafd en zich blijkbaar voortgeplant, maar de populatie 
blijft erg kwetsbaar gezien het kleine aantal kwakende mannetjes, twee tot vier per jaar. Vermoedelijk is er 
veel predatie van hun dikkopjes door insectenlarven. 

 Naar de hogere randen wordt de hooiweide veel droger en de laag voedselrijke grond is er dikker.  
Aanvankelijk was ook hier het grasland erg ruig met veel Pitrus, Akkerdistel en Grote brandnetel. Door 
verschralend beheer is de verruiging in een groot deel van het grasland afgenomen, zij het minder sterk dan 
in het hiervoor besproken hooilandgedeelte van het Vaderland.  Er groeien nu ook planten als Reukgras, 
Gewoon biggenkruid, Margriet, Grasklokje, Grasmuur, Moerasrolklaver en een paar exemplaren van de 
Rietorchis.  Daarnaast zijn er nog steeds stukken met brandnetels en distels. 

In de hooiweide zijn kort na de inrichting verspreid een paar berken en eiken geplant. Het  
glooiende, bloemrijk grasland met solitaire bomen en de heldere poelen, in een omlijsting van weelderig 
bos, geeft dit deel van Schepping in alle jaargetijden een heel eigen, idyllisch karakter. 
 

 
 

De zuidelijke poel op het Vaderland met smeltend ijs (2017). 
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Boomsingels rond het Vaderland 

 

 
 

Herfstige populieren en berken aan de noordrand van het Vaderland (2017). 
 
Bij de inrichting van het Vaderland in 1998 is de meeste vruchtbare zwarte grond als een lage wal aan de 
randen van het perceel gedeponeerd en vervolgens ingeplant met inheemse bomen en struiken. De 
boomsingels zijn vijf tot dertig meter breed. Aan de randen met het grasland heb ik struiken geplant, zoals 
Sleedoorn, Eenstijlige meidoorn, Hondsroos, Hazelaar en Rode kornoelje. Daarachter heb ik jonge 
boompjes gepoot van onder andere Zomereik, Zachte berk, Ratelpopulier, Haagbeuk, Beuk en Winterlinde. 
Het doel was de ontwikkeling van een voedselrijk loofbos met een dichte mantel van doornig struweel. Om 
de bosontwikkeling te versnellen, heb ik direct na de graafwerkzaamheden grote takken van geknotte 
schietwilgen in de grond gestoken. Deze hebben wortel geschoten en zijn in twintig jaar uitgegroeid tot 
bomen van vijftien meter hoog. Inmiddels zijn de meeste schietwilgen dood gegaan of in verval geraakt. Dit 
proces van aftakeling is versneld door de droogte van de laatste jaren. Hun beeldbepalende rol is inmiddels 
overgenomen door andere bomen, vooral door de Ratelpopulier. 
 

 
 

Wilde narcissen langs het pad door de bossingel aan de noordkant van het Vaderland (2016). 
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Gedurende de eerste jaren waren de geplante boompjes en struiken nauwelijks zichtbaar in de spontane 
ruigte van Grote brandnetel,  Kropaar, Kweek, Akkerdistel, Rietgras en Pitrus. Het is een wonder dat het 
grootste deel van de aanplant dit stadium overleefd heeft. Pas nadat de boomlaag zich na tien jaar min of 
meer had gesloten, werd de kruidlaag snel minder hoog en dicht. In die periode heb ik veel bosplanten van 
andere plekken in Schepping overgeplant naar de boomsingels van het Vaderland. Stinzenplanten als  
Bonte gele dovenetel, Donkere ooievaarsbek, Sneeuwklokje, Wilde narcis, Kleine maagdenpalm, 
Voorjaarshelmbloem en Wilde hyacint doen het er nu uitstekend. Roze winterpostelein, Robertskruid en 
Grote muur en zelfs Bosanemoon hebben op eigen houtje hun weg naar deze bosjes gevonden. De laatste 
jaren vormt de enorme uitbreiding van Klimop een bedreiging voor de gevarieerde bosflora. Veel 
bosplanten zijn niet tegen deze altijdgroene bodembedekker opgewassen. 

De pas aangeplante boomsingels vormden een optimale omgeving voor vogels van jong, kruidenrijk 
bos. Grasmus, Fitis, Braamsluiper, Bosrietzanger en Spotvogel  hebben hier allemaal met één of meer paren 
gebroed. Met het opgroeien van de bomen zijn ze afgenomen of verdwenen. Daar kwamen andere soorten 
voor in de plaats, zoals Zwartkop, Tjiftjaf, Houtduif en Gaai. Een bijzondere, jaarlijks terugkerende 
broedvogel van het Vaderland, was de Zomertortel. Sinds 2018 laat deze sterk afgenomen en bedreigde 
zomervogel hier verstek gaan. Het is in heel Nederland een grote zeldzaamheid geworden. De  laatste jaren 
zijn de Appelvink en de Wielewaal vaste broedvogels van het Vaderland.  De zang van de Wielewaal en de 
roep van de Koekoek verklanken de sfeer van de voorzomer in Schepping. 
 

   
 

Een paartje zomertortels in de Drentse bellefleur op het Vaderland (links, 2005, diascan); 
jonge appelvink (rechts, 2017). 

 

Het Parasolbosje  
Net als de bossingels rondom het Vaderland is een bosje dat grenst aan de Schapenwei  aangeplant op een 
verhoging van humus- en voedselrijke grond, afkomstig uit de voormalige akker. De voornaamste bomen 
zijn hier Haagbeuk, Zomereik, Hazelaar en Gewone vogelkers. Dit bosje heeft een speciaal karakter 
gekregen doordat hier geregeld kalkhoudend materiaal wordt uitgestrooid, zoals as van de houtkachel, 
schelpen, cementresten en puin. De kalkrijkdom van de bodem draagt bij aan de diversiteit van 
stinzenplanten, zoals Grote sneeuwroem, Voorjaarszonnebloem, Daslook, Gevlekte aronskelk en 
Dichtersnarcis. Een specialiteit is hier de Bolletjeskers, zo genoemd omdat de bovenste bladeren in de 
bladoksel een zwartpaars broedbolletje dragen. Die kunnen weer uitgroeien tot planten. In 2014 had ik in 
een bos in Frankrijk een paar broedbolletjes in mijn jaszak gestopt. Omdat ik ze vergeten was, heb ik ze pas 
weken later in het Parasolbosje uitgestrooid. In 2019 stonden er tot mijn verrassing opeens twee bloeiende 
planten en in 2020 waren dat er zeven. Het is in ons land een zeer zeldzame stinzenplant. 

 De kalktoevoer heeft ook ongepland geleid tot een bijzondere mycoflora die van oorsprong vooral 
bekend is van krijthellingen in Zuid-Limburg en uit de kalkrijke duinen. Het meest kenmerkend is een groot 
aantal parasolzwammen. Deze paddenstoelen werden in Drenthe vooral langs schelpenfietspaden 
aangetroffen. Tot 2015 groeiden in het bosje op het Vaderland alleen de Stinkparasolzwam en de Vaalroze 
parasolzwam. De laatste paar jaar zijn hier twaalf parasolzwammen bijgekomen, waaronder  
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Parasolzwammen uit het Parasolbosje: Oranjebruine parasolzwam, Witte champignonparasol en 
Verkleurzwammetje. 

 
zeldzaamheden als de Kale parasolzwam, Fijnschubbige parasolzwam, Grijsgroene parasolzwam, 
Piekhaarparasolzwam en Witte champignonparasol. Daarmee is Schepping het rijkste gebied voor deze 
groep paddenstoelen in het noorden van Nederland. Diverse soorten zijn in Drenthe alleen hier 
aangetroffen. Het bosje draagt daarom sinds kort de erenaam ‘Parasolbosje’. Dat de rijkdom aan 
parasolzwammen werkelijk te danken is aan het opbrengen van kalkhoudend materiaal blijkt wel uit het 
gegeven dat in de andere boomsingels rond het Vaderland slechts twee soorten zijn aangetroffen. 
 

De parkeerplaats 
Aan de zuidzijde van het Vaderland is voor bezoekers van Schepping een parkeerplaats aangelegd. Deze is 
halfverhard met steenpuin en omgeven door aarden wallen, beplant met Zoete kers, Sleedoorn, Brem en 
Sering. Als de seringen bloeien, gezoomd met Fluitenkruid, is zelfs deze plek een paradijsje. Vrijwel ieder 
jaar broeden in het dichte struikgewas rond de parkeerplaats een braamsluiper en een tuinfluiter. Als de 
zoete kersen rijp zijn, zitten de bomen niet alleen vol jonge spreeuwen; ook appelvinken zijn dan trouwe 
bezoekers. Die hebben het niet zozeer op sappige kersen voorzien, maar meer op de inhoud van de pitten. 
 

 
 

Parkeerplaats met bloeiende Sering en Fluitenkruid (2013). 
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Het bruisende nachtleven in Schepping 
 
Wij zijn van nature geen nachtdieren. Onze zintuigen zijn niet afgestemd op duisternis en daarom voelen we ons 
in het donker al gauw niet op ons gemak, zeker niet op onbekend terrein midden in de natuur. Het geritsel en 
gewroet van een egel laat mijn nekharen al overeind staan. ‘s Nachts trekken we ons gewoonlijk terug in 
verlichte steden en huizen, terwijl we geen weet hebben van alle levende wezens die dan pas actief worden.  

Ik ga geregeld in het donker naar buiten om de nacht in me op te nemen. Doordat de achtergrond-
geluiden ‘s nachts meestal zwakker zijn dan overdag komen natuurklanken beter tot hun recht, zoals het geruis 
van de wind in de boomtoppen. Daarbij voegen zich de geluiden van nachtdieren. In het vroege voorjaar hoor ik 
vrijwel iedere nacht de geheimzinnige zang van de kerkuil die bij de buren in een kapschuur broedt en hier vaak 
komt jagen. Het geluid is moeilijk te karakteriseren en wordt in mijn vogelgids omschreven als ‘een langgerekte, 
ratelende of gorgelende schreeuw’. Soms roept ook een ransuil vanuit een nabij sparrenbosje een sonoor  ‘oeh’, 
zo laag als een contrabas. De laatste jaren heeft zich de steenuil bij het uilenkoor gevoegd met veel hogere, 
schellere geluiden. Hij broedt in speciaal voor deze vogel ontworpen nestkasten, waarvan er een paar in Holthe 
zijn opgehangen. Ik heb ook twee nestkasten geplaatst, maar tot nu toe worden ze bewoond door spreeuwen. 
De bosuil is in Midden-Drenthe een zeldzaamheid en ik heb slechts één maal een mannetje horen roepen, ver 
weg in het Holtherzand. Drie jaar geleden zag ik op een maanverlichte nacht echter hoe een bosuil vlak boven 
mijn hoofd achter een kerkuil aan zat. De opgejaagde kerkuil, veel kleiner dan zijn achtervolger, stootte een 
hoop bizarre geluiden uit, alsof hij om hulp riep. Hoe deze confrontatie is afgelopen is me niet bekend. 

Bij het donker hoort natuurlijk ook de nachtegaal die me omstreeks 1985 midden in de nacht een 
aubade kwam brengen vanuit de pruimenboom op drie meter van het slaapkamerraam. In 2006 zat er ook 
eentje een nacht lang te zingen in de houtsingel rondom het Vaderland. Ik heb die bosschages expres 
nachtegaalvriendelijk ingericht, maar dat heeft nog niet geleid tot een langdurig verblijf van deze vogel. Dan is 
de boerennachtegaal een stuk talrijker. Uit alle poelen en plassen van Schepping klinkt op zwoele 
zomeravonden een veelstemmig koor van groene kikkers. 

Als ik op een nachtelijke wandeling een zaklantaarn meeneem, zie ik het in het schijnsel daarvan soms 
dieren die mijn pad kruisen, vaak alleen maar oplichtende ogen die het licht reflecteren. Meestal zijn dat katten 
van een van de buren, maar nu en dan behoren de ogen toe aan een haas, vos of bunzing. Ook de veel kleinere 
ogen van sommige nachtelijke insecten lichten op, vooral van nachtvlinders. Die vliegen in het donker massaal 
rond, maar we zien ze vooral als ze gevangen raken in het schijnsel van kunstlicht. Op deze aantrekkingskracht 
van licht zijn ook de belangrijkste methodes gebaseerd om het voorkomen van nachtvlinders vast te stellen. 
Sinds het verschijnen van een goede veldgids voor deze groep insecten in 2006 is het een hobby van me 
geworden om nachtvlinders in Schepping te inventariseren. Er is daardoor een wereld van prachtige vormen, 
patronen en kleuren voor me open gegaan. Enkele soorten zijn op de volgende pagina afgebeeld. 

Aanvankelijk beperkte ik mijn waarnemingen tot nachtvlinders die op de buitenverlichting en verlichte 
ramen van huis en bijgebouwen afkwamen. Dat leverde in twee jaar al zo’n 150 verschillende soorten op. 
Daarna ging ik over op het gebruik van lichtvallen, voorzien van speciale kwikdamplampen die dankzij sterke 
UV-straling veel meer nachtvlinders aantrekken. Van het vroege voorjaar tot in de late herfst installeer ik bijna 
iedere maand twee lichtvallen op het Vaderland en het Bevrijde Land. Iedere vlindersoort heeft zijn eigen 
vliegtijd. Het is elke keer weer een verrassing hoeveel vlinders en hoeveel soorten er op het licht afkomen. In 
veertien jaar zijn tot nu toe 415 soorten (alleen de grotere soorten, zgn. macronachtvlinders) in Schepping 
waargenomen. Dat is ruim 40% van alle inlandse soorten. Schepping is daarmee een van de best onderzochte 
en een van de soortenrijkste gebieden in Drenthe.  

In de periode van onderzoek hebben zich opvallende verschuivingen voorgedaan. Zo verscheen de 
tegenwoordig zo beruchte Eikenprocessierups pas in 2008 ten tonele. Nu is het een van de talrijkste 
zomersoorten. De laatste jaren bemerk ik overigens een verontrustende afname van nachtvlinders, ook in 
Schepping. In de beginjaren zag ik op een warme zomernacht soms meer dan 100 soorten. Tegenwoordig is het 
al mooi als het er 50 zijn. Daarbij speelt ongetwijfeld de grote zomerdroogte in de afgelopen jaren een 
belangrijke rol, maar ook verzuring, vermesting en landbouwgif eisen hun tol. 

De felle vlinderlampen trekken ook andere insecten aan die ’s nachts actief zijn, zoals allerlei muggen,  
wantsen en kevers. Opvallende gasten zijn bijvoorbeeld de Gewone meikever, diverse doodgravers en de Grote 
spinnende watertor. Minder leuk is dat ook Hoornaars op lampen afkomen als die dichtbij hun nest hebben. 
Deze kolossale wespen behandel ik met enig ontzag. Af en toe wordt een vleermuis aangetrokken door de 
sappige hapjes die rond de lamp vliegen. Prachtig om te zien, de wilde dans op leven en dood van een vleermuis 
met nachtinsecten rond een lichtpunt in het duister. 
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Bovenaan: kerkuil in de schuur van de buren (links), ransuil in de tuin (midden), jonge steenuilen in een 
nestkast op 300 meter van Schepping (rechts). Daaronder Groot avondrood (links), Donkere wapendrager 

(rechts); Nachtpauwoog (links), Gegolfde spanner (rechts). Onderaan:  volle maan boven Schepping.
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Het Land van Moet en Steinweg 

 

 
 
Na het verwerven van het Vaderland in 1998 vormde Schepping in feite een afgerond geheel. Het terrein 
werd aan de zuidkant begrensd door een weg met aan de andere kant intensief gebruikt akkerland, aan de 
westzijde door een paar huizen met hun erven en tuinen en aan de noord- en oostkant door bos. Tussen 
Schepping en de noordelijke bosstrook ligt een zandweg.  

De bospercelen vormen een natuurlijke buffer tussen Schepping en het aanpalende, intensief 
gebruikte agrarische landschap (Fig. 3f, p. 11). Het westelijke deel van het bos is al vele jaren eigendom van 
Het Drentse Landschap. Het omvat een oud lariksperceel en een klein, kwijnend jeneverbesstruweel. Dat 
struweel heeft in 2018 een opknapbeurt ondergaan in het kader van het provinciale project: ‘Op de bres 
voor de jeneverbes’. De boomopslag en de dikke strooisellaag zijn toen verwijderd in de hoop dat de oude 
jeneverbessen wat vitaler worden en voor natuurlijke verjonging kunnen zorgen.  
 

 
 
Het jeneverbesstruweel aan de noordkant van Schepping is eigendom van Het Drentse Landschap (2018). 
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Het bos direct ten oosten van het Bevrijde Land, met daarin het voormalige voetbalveld van Holthe, is al 
lange tijd eigendom van de erven Reinds, een van de grote akkerbouwers in de omgeving. De meest 
oostelijke strook bos met veenputjes en  het terrein aan de noordkant van de zandweg waren tot voor kort 
in bezit van Herbert Steinweg uit Smilde. 

Door het bos lopen rondom Schepping enkele voetpaden die voor de dorpsgemeenschap van 
Holthe een belangrijke recreatieve functie hebben. Een van de paden is ook opgenomen in het 
buurtommetje Holthe-Lieving-Makkum en in het wandelnetwerk Drenthe. Een goede zaak om bewoners 
met natuur in contact te brengen en daarvan te laten genieten. Ik zag echter met lede ogen  aan, hoe in de 
loop van jaren de verstorende invloed van mensen geleidelijk groter werd. Er ontstonden in dit kleine 
gebied steeds meer paden die niet alleen werden belopen, maar ook frequent werden gebruikt door 
crossfietsen en crossmotoren. Overal  in het bos kon je loslopende honden tegenkomen. Reeën, konijnen 
en hazen verdwenen daardoor. Langs de zandweg door het terrein werd steeds vaker tuinafval en andere 
rommel gestort. Een oude bewoningsplek werd gebruikt voor de opslag van afgedankte 
landbouwmachines.  

Ook de natuurlijke ontwikkelingen waren ongunstig. In de bossen werden inheemse bomen en 
struiken verdrongen door massale opslag van Amerikaanse vogelkers. De laatste halfopen plekken met 
oude jeneverbessen groeiden dicht, waardoor die struiken gingen kwijnen. Voor mij vormde deze gang van 
zaken een aanleiding om pogingen te wagen om de particuliere bosspercelen te verwerven, zodat ze beter 
beschermd en beheerd konden worden. In 2017 had ik gedeeltelijk succes en kon ik de percelen van 
Herbert Steinweg ter grootte van 2,8 ha verwerven. Contacten met de familie Reinds leidden nog niet tot 
concrete resultaten. 
 

 
 

Bouw- en snoeiafval in het bos langs de zandweg (2018). 
 

Een oud erf, grasland, zandbult, bosje, veentje en een weg 
De uitbreiding  van Schepping in 2017 bestaat uit een afwisselend stukje typisch Drents landschap met een 
verlaten erf, een aangeplant perceel dennenbos, grasland op een droge zandrug en eiken-berkenbos dat 
spontaan is opgeslagen op voormalige heide. In het laagste deel daarvan liggen veenputten die in de winter 
vol water staan. Het was voor mij een aangename verrassing dat ook de zandweg aan de noordkant van 
Schepping  in zijn geheel tot de koop behoorde. Dat maakte het in principe mogelijk om de toegang tot het 
terrein beter te reguleren. 
 De aankoop kwam op een opmerkelijke manier tot stand. De grond was sinds de ruilverkaveling 
Broekstreek in 1971 in bezit van Herbert Steinweg, die op het oude erf enige tijd een stacaravan had staan. 
In 2010 liet ik aan deze eigenaar tijdens een gesprek en ook schriftelijk weten dat ik belangstelling had voor 
aankoop van zijn terrein. De heer Steinweg had aan verkoop destijds echter geen behoefte.  
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Eind 2016 werd ik opgebeld door Robert Steinweg, een van de twee zonen en erfgenamen van Herbert,  
met de mededeling dat zijn vader was overleden. Bij het opruimen van het ouderlijk huis had hij de brief 
gevonden die ik jaren geleden had geschreven!  Hij vroeg me of ik nog steeds belangstelling had voor de 
percelen bij Holthe. Al spoedig kwam ik met hem en zijn broer Julius tot overeenstemming over aankoop 
van de grond. Zij stelden het op prijs dat ik het beheer van hun terrein als natuurgebied zou voortzetten. 
Door de verhalen van Julius en Herbert over hun jeugdbelevenissen bij de stacaravan kwam de 
geschiedenis van het terrein tot leven. 
 

 
 

De Hoge Weide was door Robert Steinweg in gebruik gegeven als paardenweide (2017). 
 
Bij de overdracht deed zich een complicatie voor. Het graslandperceel was in 1986 door Herbert Steinweg 
om niet in bruikleen gegeven aan een hobbyboer uit de omgeving, Gerben Santing, met toestemming om 
daar paarden te houden. Bij de wisseling van eigenaren moest de bruikleenovereenkomst worden 
beëindigd, maar de gebruiker woonde niet meer op het oude adres en een nieuw adres kon niet worden 
achterhaald, ook niet door de notaris. Ik ging regelmatig bij de paardenweide kijken in de hoop daar de 
verzorger van de paarden te treffen. Tevergeefs. Daarom hingen de gebroeders Steinweg een briefje op bij 
de voerplaats van de paarden met het verzoek aan de gebruiker van het grasland om contact met hen op te 
nemen. Dat gebeurde uiteindelijk. Een dag voor de geplande overdracht van het terrein waren de paarden 
met toebehoren verdwenen. 
 

 
 

Brief voor de gebruiker van de paardenweide aan een hekkenpaal (2017). 
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Het oude erf van Harm Moet 
De kern van het recent verworven gebied wordt gevormd door de oude huisplaats van Harm Moet aan het 
oostelijke einde van de zandweg. Hij woonde eerst in een keuterij in Holthe, maar die werd in 1944 
vanwege de bouwvallige staat afgebroken. Daarna vestigde hij zich in een woonwagen in een bosje op  een 
zandige verhoging  die lokaal bekend staat als de ‘Meulbargen’. Hij woonde hier tot 1955. Het boek ‘Holthe 
sinds 1217’, verschenen in 2017, vermeldt over de bewoner: ‘Harm Moet kwam uit Siddeburen en had 1 
koe en 1 geit die in een hol onder de grond, onder een afdakje stonden. Hij had een zilverkleurige fiets en 
verkocht als negotie o.a. kachel-poetsmiddelen.’ De gebroeders Steinweg wisten verder te vertellen dat 
Harm Moet voor warmte in de winter turven stak in het veentje aan de zuidkant van zijn woonplek, 
waardoor de onregelmatige veenputten ontstonden die nog steeds goed herkenbaar zijn. Helaas konden 
tot op heden geen foto’s of tekeningen worden achterhaald van de situatie in die tijd. De woonwagen werd 
in de jaren zeventig opgevolgd door een stacaravan van de familie Steinweg uit Smilde die als 
weekendverblijf werd gebruikt. 
 Het enige bouwsel dat na aankoop van het terrein aan bewoning herinnerde, was het restant van 
een waterput. Bij de stacaravan had Herbert Steinweg in de jaren zeventig voor zijn eigen watervoorziening 
een diepe waterput geslagen met daarop een ouderwetse zwengelpomp. De put is lang geleden in onbruik 
geraakt en het bovengrondse gedeelte was verdwenen. De opening werd daarna afgedekt met kratten en 
rollen prikkeldraad.  In 2019 heb ik deze put opnieuw opgemetseld. 

De voormalige huisplaats van Harm Moet is nog steeds als zodanig herkenbaar, al is van de 
voormalige woonwagen of de stal niets meer te zien. Het vrijwel vierkante erf wordt omgeven door een 
hier en daar onderbroken meidoornhaag. Die haag  is ontstaan uit een eertijds aangeplante meidoornheg 
die is doorgeschoten toen het snoeien werd gestopt. Tussen de meidoorns staan vooral aan de noordkant 
oude, inmiddels kwijnende zwarte elzen. Het is merkwaardig dat elzen hier geplant zijn op een zeer droge, 
zandige bodem. Het duidt erop dat vroeger de grondwaterstand ter plekke aanmerkelijk hoger moet zijn 
geweest. Binnen de meidoornhaag ligt nu een vrij ruig grasland met veel bramen. Daarin staan twee 
kapitale eiken, enkele kersenbomen, een peer, een oeroude holle appelboom en wat verwilderde 
pruimenbomen. Het zijn de restanten van een kleine boomgaard bij de woonwagen van Harm Moet. Helaas 
zijn de grootste kersenboom en de holle appel begin 2020 door een storm geveld.  
 

 
 

De vroegere huisplaats van Harm Moet met oude eiken en bloeiende kersenboom na het verwijderen van 
boomopslag (2018).  
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Rest van de  welput, afgedekt met pallets en een rol prikkeldraad (links, 2017).  
De opbouw van de put is weer opgemetseld (rechts, 2019). 

 
De oorspronkelijke structuur van het erf werd in 2017 aan het oog onttrokken  door de opslag van bomen, 
met name van Amerikaanse vogelkers. Een deel daarvan was uitgegroeid tot forse bomen met een stam 
van meer dan 30 cm dik. De meeste ongewenste boomopslag heb ik in de winter van 2017-2018 samen met 
vrienden verwijderd. Het grasland werd in de periode van de stacaravan van Steinweg keurig als gazon 
onderhouden. Dat is met de huidige verruiging en weelderige groei van bramen nauwelijks meer 
voorstelbaar. Enkele krokussen in het grasland duiden nog wel op voormalige bewoning.  
  

De huisweide van Harm Moet 
Direct ten zuiden van het oude erf ligt een klein grasland dat vanaf 1960 op topografische kaarten als 
zodanig herkenbaar is. Vóór die tijd werd het als heide aangeduid (Fig. 3, p. 11). Hier liet Harm Moet zijn 
koe en geit grazen. Nadat die beweiding ophield, is de huisweide grotendeels dichtgegroeid met 
boomopslag, vooral van Ratelpopulier en Amerikaanse vogelkers. In de jaren tachtig heeft Gerben Santing, 
de gebruiker van de Hoge Wei, dit grasland omrasterd om hier zijn paarden te kunnen weiden. Bij die 
gelegenheid is de meeste opslag verwijderd, maar ongeveer twintig  ratelpopulieren konden er  uitgroeien 
tot flinke bomen.  

De huisweide werd door de paarden zo intensief begraasd dat er vrijwel geen planten tot bloei 
kwamen. Pas gedurende het groeiseizoen van 2017 kreeg ik een indruk van de samenstelling van het 
grasland. Toen bleek dat de vegetatie op veel plaatsen vrij ruig was met soorten als Kropaar en 
Ridderzuring. Het grasland is waarschijnlijk herhaaldelijk bemest om de productiviteit te verhogen. Daarom 
besloot ik om de dunne, humusrijke bovenlaag van 10-20 cm machinaal te laten verwijderen. Ik verwacht 
dat zich op het daaronder liggende gele zand een schraler grasland zal vestigen. Mogelijk kunnen er ook  
heideplanten terugkeren. Het afschuiven van de bovengrond vond plaats in maart 2018. De bovengrond 
werd gedeponeerd op de overgang van het graslandje naar het aangrenzende bos, waar toch al een lage 
wal aanwezig was. Op het kale zand vestigden zich datzelfde jaar al veel planten met een voorkeur voor 
schrale omstandigheden, zoals Gewoon struisgras, Gewoon biggenkruid en Duizendblad. In de daarop 
volgende winter  heb ik de huisweide samen met een deel van het aangrenzende bos omheind met 
schapengaas. De schapen grazen er in het voorjaar en de voorzomer. Eind 2019 was de helft van de 
zandbodem nog onbegroeid. Typische heidesoorten heb ik er overigens nog niet aangetroffen. 
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De bovengrond van de huisweide van Harm Moet wordt machinaal verwijderd (links, 2018).  
Schapen op het afgeplagde stuk (rechts, 2019). 

 
De Hoge Weide  

Bij de aankoop hoorde een vierkant, bol liggend graslandperceel van ongeveer 50 are aan de noordkant van 
het voormalige erf. Het is het hoogste punt in de omgeving en wordt daarom door mij Hoge Weide 
genoemd. Het was indertijd een onderdeel van een opgestoven rug van dekzand die van Makkum in de 
richting van Westerbork liep. Gedurende de ruilverkaveling in de jaren zestig is deze zandrug vrijwel geheel 
geëgaliseerd, behalve dit overhoekje dat landbouwkundig van geen belang was. Als je een grondboor in de 
bodem draait, zit je binnen een paar decimeter op puur geel zand, hier een paar meter dik. Geen wonder 
dat een zandwinner in de jaren tachtig geld had geboden om het perceel te mogen afgraven, zoals de 
gebroeders Steinweg me vertelden. Maar Herbert Steinweg had daarvoor destijds geen belangstelling. 

De Hoge Weide werd door Gerben Santing, de hobbyboer en paardenliefhebber, in 1986 omheind 
met schrikdraad. Een groot deel van het jaar stonden er twee paarden die direct aan kwamen lopen als er 
iemand langs kwam, hopend op een hap sappig gras. De dieren vraten het gras van de Hoge Weide tot op 
de grond af, waardoor het grasland een verdorde en eentonige indruk maakte.  In droge periodes werden 
de paarden vaak bijgevoerd met hooi.  
 

 
 

Een mannetje torenvalk op de speciale nestkast aan de rand van de Hoge Weide (2019). 
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De Hoge Weide  is nu ’s zomers  een bloemrijk grasland (2017). 
 
In 2017 kreeg het grasland voor het eerst in lange tijd de kans om uit te groeien en in bloei te komen. Dat 
was voor mij een verrassing. Een groot deel van de Hoge Weide bleek veel schraler, bloemrijker en 
soortenrijker dan verwacht. In de zomer voerden Duizendblad en Gewoon biggenkruid er de boventoon en 
vlogen er Kleine vuurvlinders en Oranje zandoogjes rond. Het wemelde van de sprinkhanen. Af en toe 
betrapte ik er een Groene specht als hij zich voedde  met de mieren in de vele mierenbulten. In het najaar 
stonden er flinke groepen van de Grote parasolzwam. Kortom: een mooi uitgangspunt voor de verdere 
ontwikkeling van een droog, soortenrijk, schraal grasland, een type vegetatie dat in Drenthe tegenwoordig 
erg schaars is. 

Om verschraling te bevorderen, heb ik het grasland in het najaar van 2017 en 2018 laten maaien, 
waarbij het maaisel is afgevoerd. Eind 2018 heb ik de Hoge Weide met schapengaas omrasterd, samen met 
de voormalige huisplaats en een stuk van het aangrenzende bos. In voorjaar en voorzomer wordt dit terrein 
nu door mijn Schonebeker schapen begraasd. Daarna krijgt de weide de kans om tot bloei te komen.  

Aan de rand van de Hoge Weide heb ik een torenvalkenkast geplaatst, met vrij uitzicht over de 
uitgestrekte akkers en graslanden aan de noordzijde. Na een week zat er al een paartje torenvalken op en 
in de kast, maar tot broeden is het  helaas niet gekomen. 

 

Het Heuveltjesbos 

Tussen de Hoge Weide en het jeneverbesstruweel  ligt op de droge zandrug een perceel dennenbos dat in 
1948 voor het eerst als bos op de kaart staat. Het werd destijds in de droge heide geplant door Jannes Gils 
uit Holthe en draagt lokaal nog de naam ‘Jans Gils zien bossie’. De bodem vertoont er een opvallend sterk 
reliëf, grotendeels het gevolg van de lokale winning van zand en andere graafwerkzaamheden. De 
oorspronkelijk aangeplante dennen zijn over hun hoogtepunt heen en storten een voor een in. Hun plaats 
wordt geleidelijk ingenomen door spontaan opgeslagen Zomereik, Wilde lijsterbes en Zachte berk. De 
ondergroei bestaat er voornamelijk uit bramen en stekelvarens.  Doordat er vele jaren geen beheer is 
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uitgevoerd, ligt er veel dood hout en maakt het bosje een wilde indruk. Het is de bedoeling om de spontane 
ontwikkeling te laten voortgaan. Alleen opslag van Amerikaanse vogelkers wordt selectief verwijderd. De 
Grote bonte specht is er een vaste gast en soms nestelt er een Buizerd. In de jaren negentig heeft er één 
keer een paartje Boomvalken gebroed. Deze vogels joegen vooral op libellen boven de plassen van het 
Bevrijde Land.  
 

 
 

Het Heuveltjesbos met een veel gebruikt wandelpad (2019). 
 

Beboste heide met veenputten 
Op de kaart van 1970 werd het perceel aan de zuidkant van de huisweide van Harm Moet nog geheel 
ingekleurd als heide, aan de zuidkant met een moerassige laagte met veenputjes. Dit stukje hei maakte tot 
eind jaren veertig deel uit  van het Scharreveld, een enorm heideveld tussen Beilen en Bruntinge waarvan 
nu nog een paar fragmenten resteren (Fig. 3d, p. 11). Door die vroegere verbinding met de ‘grote stille 
heide’ kwamen hier tot in de jaren zeventig tal van typische dieren en planten van heidevelden voor. De 
gebroeders Steinweg vertelden me dat in de jaren zestig adders lagen te zonnen op de treeplank van hun 
stacaravan. De heide achter het weitje moet destijds vol hebben gestaan met Klokjesgentiaan.  

Door het ontbreken van beweiding of ander beheer sloegen op het heiderestant al snel talloze 
berken en eiken op. Toen ik in 1974 in Holthe kwam wonen, kon ik nog net een glimp van de vroegere 
rijkdom opvangen. Tussen de boomopslag en pijpenstrootjespollen stond destijds veel Dophei en er bloeide 
nog een enkele Klokjesgentiaan. De Levendbarende hagedis was er vrij talrijk, maar de Adder zat er al niet 
meer. Heideplanten zijn inmiddels helemaal verdwenen.  

Tegenwoordig is de heide getransformeerd in een berken-eikenbos met daarin veel Amerikaanse 
vogelkers, Wilde lijsterbes en Vuilboom. Minder talrijk zijn Ratelpopulier, Grove den en Amerikaans 
krentenboompje. Doordat de bomen spontaan zijn komen aanwaaien en niet zijn geplant, heeft het bos 
een natuurlijke structuur met een afwisseling van jonge en oude bomen die op wisselende afstanden van 
elkaar staan. Veel berken en populieren zijn aan het aftakelen of al dood. De dode, liggende en staande 
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boomstammen versterken het beeld van een natuurlijk bos. In de dikke strooisellaag groeien vooral Brede 
en Smalle stekelvaren, Rankende helmbloem en diverse bramen. Een verrassing is hier een grote 
groeiplaats van Dalkruid, een karakteristieke plant voor al wat oudere berken-eikenbossen. Dit type bos is 
ideaal voor vogels als de Kleine bonte specht en de Matkopmees die hun nestholtes maken in dode 
berkenstammen met zacht hout. Tot en met 2018 heeft hier ook de Zomertortel gebroed. 

Het huidige beheer is vooral gericht op het terugdringen van de invasieve exoot Amerikaanse 
vogelkers die inheemse bomen verdringt. Dat gebeurt door kappen en ringen. Verder wil ik in het bos zo 
min mogelijk ingrijpen om een natuurlijke ontwikkeling te bevorderen. Pogingen om de vroegere heide in 
ere te herstellen, lijken hier weinig kansrijk. 

Zuidwaarts helt het terrein af naar een ronde laagte. Het is vermoedelijk het restant van een pingo-
ruïne uit de voorlaatste ijstijd. Oorspronkelijk was deze laagte gevuld met water, maar die is geleidelijk 
dichtgegroeid met planten, waardoor zich in eeuwen een laag veen vormde. Doordat Harm Moet hier 
plaatselijk turven stak, zijn er veenputten ontstaan die in natte tijden vol water staan. Rond 1975  waren de 
veenputten grotendeels begroeid met diverse veenmossen, waarin karakteristieke hoogveenplanten 
groeiden, zoals Kleine veenbes, Lavendelheide en Ronde zonnedauw. Er was al wel sprake van lichte 
verdroging en opslag van jonge berken. Tegenwoordig  droogt het gebied in het zomerhalfjaar sterk uit, 
vooral omdat een groot deel van de laagte buiten het aangekochte gebied ligt en in gebruik is als 
bouwland. Op de grens van bos en cultuurgrond is ten behoeve van de landbouw een diepe 
ontwateringssloot gegraven die ertoe leidt dat de veenputten vaak volledig droog vallen. De 
oorspronkelijke omtrek van de natte laagte is goed zichtbaar op de luchtfoto van het gebied, aan de 
donkere kleur van de bodem in de aangrenzende agrarische percelen (Fig. 2, p. 6).  
 

 
 

Amerikaanse vogelkers wordt gekapt om het oorspronkelijke berken-eikenbos te herstellen (2018). 
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De ontwatering van het veen heeft ertoe geleid dat ook de laagte met veenputten begroeid is geraakt met 
bos, in dit geval hoofdzakelijk  van Zachte berk en Vuilboom met een ondergroei van Pijpenstrootje. In het 
najaar staan er veel paddenstoelen, waaronder de haast licht gevende Gele berkenrussula en de 
Pagemantel. Deze laatste soort  groeit gewoonlijk bij naaldbomen en slechts zelden bij berken.  

Ondanks de verdroging vormt het bos met de veenputten een kleine, moeilijk toegankelijke 
wildernis. Hier en daar herinneren plukjes veenmossen en Veenpluis nog aan de dagen van weleer. Mensen 
komen er nauwelijks en dat komt sommige dieren ten goede. Reeën trekken zich hier graag terug met hun 
kalfjes en in mei 2018 joeg ik er een houtsnip op die er waarschijnlijk heeft gebroed. Recent heb ik er ook 
vraatsporen en keutels van dassen gevonden.  
 

 
 

Berkenbos met veenputten in een nat voorjaar (2018). 
 

Een karretje over de zandweg reed… 
Bij de nalatenschap van Steinweg hoort ook de kaarsrechte zandweg die over een lengte van ruim 400 
meter langs de noordkant van de Schapenwei en het Bevrijde Land naar het Land van Moet loopt en daar 
tegenwoordig eindigt. Dit karrenpad verscheen in 1948 op de kaarten en liep toen een paar honderd meter 
verder door in oostelijke richting. De weg werd aangelegd voor de ontsluiting van destijds  recent 
ontgonnen cultuurland en liep langs een paar kleine heiderelicten (Fig. 3d, p. 11). Een oude bewoner van 
Holthe, Tinus Gils, vertelde me dat boeren tot in de vijftiger jaren vaak grote moeite hadden om met paard 
en wagen over de mulle zandheuvel te komen ter hoogte van het onderkomen van Harm Moet. Dat kun je 
je nu nauwelijks meer voorstellen. 
 Tegenwoordig is deze zandweg een lommerrijk pad door het bos, geliefd bij inwoners van Holthe en  
wandelaars uit de wijde omgeving. In samenspraak met Het Drentse Landschap is de weg aan de westzijde 
in 2019 voor verkeer afgesloten met een slagboom om ongewenste activiteiten, zoals het storten van 
tuinafval, tegen te gaan. 
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De zandweg naar het Land van Moet (2019). 
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Publicaties en website over Schepping 

 
Over Schepping zijn eerder artikelen met foto’s verschenen in Het Drentse Landschap (nr. 16, 1997), 
Landleven (8e jaargang nr. 3, 2003), Oase (lente 2004: 2-5), het Vogeljaar (53: 247-255. 2005) en De 
Levende Natuur (107: 16-23, 2006). Deze publicaties kunnen ook worden geraadpleegd op mijn website: 
http/Schepping.org. Daar plaats ik sinds juli  2019 geregeld actuele berichten over mijn belevingen in 
Schepping en over andere natuurervaringen. 

Mijn ervaringen in de natuur en mijn ideeën over de relaties tussen mens en natuur heb ik 
beschreven in het boek Weg van de Natuur (uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht, 464 pp. 2000. ISBN 90 6224 
433 5). Het boek  is uitverkocht maar het wordt regelmatig tweedehands aangeboden. 
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Dankwoord 
 

 
 
Ik dank mijn zus Anneleen hartelijk voor haar vele goede suggesties ter verbetering van de tekst van dit 
boek en haar nauwgezette correctiewerk. Zij  past bij mijn afwezigheid vaak  op have en goed  en helpt als 
zij in Schepping is  bij het tuinonderhoud.   Diverse vrienden en kennissen hebben ook hun helpende hand 
geboden, waarvoor dank. Ik ben blij met de hand- en spandiensten die Het Drentse Landschap geregeld 
verleent, onder meer in de vorm van hulp bij het maaien van graslanden door Harry Gilles. Ik ben de 
Provincie Drenthe erkentelijk voor een financiële bijdrage bij de inrichting van het Vaderland.  

Schepping zelf ben ik dankbaar voor de levensvreugde en inspiratie die ze mij  schenkt. 
 

 

 

Weg van de natuur 

 

Op weg in de natuur 

met open ogen en oren 

ontmoeten en ontdekken 

ervaren en genieten 

verstilling en overgave 

aarde, water, lucht en vuur 

zon en maan, plant en dier 

samen leven 

samen zijn 

in eeuwige verbondenheid. 

 

Eef Arnolds, 2007 
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Tips voor natuur in je eigen achtertuin  
 
Het komt gelukkig steeds vaker voor dat mensen die buiten wonen en over een stukje grond beschikken, 
hun terrein natuurvriendelijk willen inrichten. Hieronder volgen een paar tips voor de aanpak daarvan. 

Kennis van de uitgangssituatie. Voor het welslagen van een plan is het essentieel om de actuele 
situatie te inventariseren: de natuurwaarden, bosjes en bomen die reeds aanwezig zijn. Daarnaast is het 
nodig om de potenties van het terrein voor natuurontwikkeling te onderzoeken aan de hand van de 
bodemsamenstelling (zand, klei, veen), de dikte van (bemeste) bovengrond en de hoogte van het 
grondwater in zomer en winter. Ook het vroegere (agrarische) gebruik van het terrein kan belangrijk zijn. 
Soms is zo’n inventarisatie gemakkelijk zelf te maken, afhankelijk van de situatie en je achtergrondkennis. 
Vaak zijn plaatselijke beheerders van natuurbeschermingsorganisaties (Vereniging Natuurmonumenten, 
Provinciale Landschappen, Staatsbosbeheer) in het belang van de goede zaak bereid om het betreffende 
terrein te bekijken en summiere adviezen te verstrekken. Ook lokale natuurstudieclubs (afdelingen van IVN 
en KNNV) kunnen soms zinvolle informatie verschaffen. Ecologische adviesbureaus en provinciale 
organisaties voor landschapsbeheer zijn er op toegelegd om tegen betaling uitgewerkte adviezen te 
verstrekken. Uit deze inventarisatie komen de mogelijkheden naar voren om bepaalde typen natuur te 
ontwikkelen. Natuurlijke waterpartijen kunnen bijvoorbeeld alleen worden aangelegd als de 
grondwaterstand hoog genoeg is. In andere gevallen ben je aangewezen op het gebruik van kunststof. Het 
verwijderen van bemeste bovengrond is alleen zinvol als daaronder voedselarm materiaal aanwezig is. 

Inspiratie en creativiteit. Het is belangrijk om zelf een beeld te ontwikkelen over de wenselijke 
inrichting van het terrein. Kies je voor bos, struikgewas, weiland, hooiland, weide, moeras, water of een 
combinatie van deze vegetatietypen? Gaat het je vooral om de belevingswaarde of ook om de biologische 
rijkdom van het gebied? Wil je speciale aandacht voor planten, vogels of vlinders? Dit leidt tot een lijstje 
van wensen. Je wensen moeten in overeenstemming worden gebracht met de mogelijkheden die uit een 
inventarisatie van de huidige toestand naar voren zijn gekomen. Bij het maken van een inrichtingsschets 
kunnen landschaps- of tuinarchitecten behulpzaam zijn. Het is echter essentieel om zelf een idee in 
hoofdlijnen te ontwikkelen. Inspiratie kun je opdoen door natuurtuinen en natuurreservaten te bezoeken. 

Kennis van planologische beperkingen en benodigde vergunningen. Er kunnen planologische 
beperkingen bestaan voor het verwezenlijken van bepaalde wensen. In sommige gebieden is bijvoorbeeld 
bosaanleg of het afgraven van grond niet toegestaan. Dergelijke bepalingen zijn te vinden in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Voor het afgraven of verplaatsen van grond is al gauw een provinciale 
ontgrondingsvergunning vereist, vaak ook een gemeentelijke aanlegvergunning. Er bestaan ook provinciale 
subsidieregelingen die bijvoorbeeld de aanleg van poelen stimuleren. Niet overal staan provincie en 
gemeenten welwillend tegenover het aanleggen van nieuwe natuur. Het is daarom raadzaam om met deze 
instanties in een vroeg stadium overleg te plegen over de globale plannen.  

Planning van het onderhoud. Het is belangrijk om het beheer van het terrein na de inrichting als 
natuurgebied vooraf goed te plannen. Hoeveel tijd, inspanning en geld heb je daarvoor over? Voor het in 
stand houden van grasland bijvoorbeeld is beweiding met vee of jaarlijks één of meer keren maaien 
noodzakelijk. Beweiding betekent het plaatsen van een omheining en het verzorgen van de grazende 
dieren. Voor hooien is het kopen of huren van een maaimachine nodig die het gras lang afmaait (geen 
gazonmaaier!). Afvoer van het maaisel is essentieel. 

Het maken van een begroting. De kosten van verschillende maatregelen lopen sterk uiteen. 
Gedacht kan worden aan onder andere het uitwerken van plannen door een professioneel bureau, kosten 
van vergunningen, graafwerkzaamheden, afrasteringen, de aanschaf van aan te planten bomen en struiken. 
Vooral de kosten van grootschalig grondverzet zijn hoog. Tevens dien je rekening te houden met de kosten 
van het toekomstige beheer. 

Het maken van een inrichtingsplan. Op grond van de conclusies uit de voorgaande punten kan een 
nauwkeurig inrichtingsplan of bestek worden opgesteld. Op een plattegrond staat aangegeven op welke 
plekken welke maatregelen moeten worden uitgevoerd. Het maken van een bestek wordt doorgaans 
uitbesteed aan een ecologisch adviesbureau of een tuin- of landschapsarchitect. Deze kan ook zorg dragen 
voor de organisatie, begroting en uitvoering van de werkzaamheden. 
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Openstelling en contact 
 

Schepping is op de eerste plaats bestemd als leefruimte voor de natuur. Daarom is het terrein niet 
vrij toegankelijk. Zo blijft het gebied een oase van rust in een wereld die iedere dag drukker wordt. 
Het is wel mogelijk voor kleine groepen natuurliefhebbers om een afspraak te maken voor een 
begeleide excursie door Schepping. Datzelfde geldt voor particulieren die natuur willen creëren op 
eigen land. 
 

Contact 
Eef Arnolds, Holthe 21, 9411TN Beilen 
Telefoon 0593-523645 of 06-15267415 

e-mail: eefarnolds@hetnet.nl 
 

 

 
 

 
 

Mozaïek bij de ingang van het terrein (2018, met medewerking van Marie Bays). 
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