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Na jarenlang gezocht te hebben Het terrein meet 60 x 300 m en ligt 
naar een 'boerderijtje buiten' vond tussen de Ammerse boezem en 
ik iets aardigs, maar er was 1,8 ha polderweter ingen -bijna een schier
grasland bij. Wat doe je daarmee  eiland. Door dat terrein loopt nog in 
een heel lastige vraag voor iemand de lengterichting een sloot en er is 
die bijna zestig jaar in grote steden zelfs een echt eiland bij van 10 x 
heeft gewoond. 50 m. De omgeving bestaat uit wa
Van natuur- en heemtuinen had ik ter , weilanden en een prachtige 
nog nooit gehoord ; een tuin was wipmolen. 
voor mij iets met rozen en conife De bodem is klei op veen en is ge
ren waarin je kon zitten lezen. Het durende de laatste vijftien jaar als 
bezwaar van een tuin was onder hooiland onder schaarse bemes
houd, want er mocht geen onkruid ting gebruikt, soms voor beweiding. 
groeien en het gazon moest kort en Een plek was buitengewoon zom
fris worden gehouden. pig (een tractor schoof daar spon
Dat grasland moest een grote tuin taan ruim een meter onder de zo
worden en er werd contact gezocht de) en daar was onze hoop op ge
met deskundige lieden. Nu, die zijn bouwd: die plek bezat een afwij
er in soorten en maten . Het spec kende vegetatie en deed kwel ver
trum toopt van het hovenierstype  moeden . "Niet best" , zei de buur
doodspu iten, spitten , frezen, plan man, "dat land zou ik nooit kopen". 
ten en (door hem laten) onderhou Omdat bosschages in het polder
den - tot de fundamentalist - maai landschap zo schitterend zijn wilde 
en, afvoeren , rnaalen, afvoeren en ik vooral bos, maar omdat de mo
verder nergens op lopen, want dat len windrechten heeft moest een 
leidt tot tredvegetaties . deeI van het terrein laag blijven. 
Ik trof iemand met gezond verstand We besloten van dat deel een 
uit het midden van die schaal en maeras te maken, omzoomd door 
aan zijn voorstellen heb ik me gro grasland, en de rest te bestemmen 
tendeels gehouden. voor bas. Nu moest ik omgeturnd 
Begin 1990 werd de aankoop ge worden, want ik wilde snel resulta
daan. ten en moest ervan overtuigd wor

ties tot stand kon kamen. 
Mijn adviseur deed dat heel gaed 
("potverju Aaldert , ik ben aloud en 
zou gaarne v66r mijn verscheiden 
iets zien wat op een bos lijkt", "ze
ker Hans, maar dat gebeurt ook en 
verder is net zeer de moeite waard 
de verschillende stadia waar te ne
men") en nam mij mee naar enkele 
terreinen die slechts enkele jaren 
geleden aangelegd waren. 
Tenslotte was ik bereid mijn in
breng te reduceren tot voornamelijk 
wachten en zien . Het volgende 
plan werd opgesteld: 

1. Rond de vermoede kwelplek een 
moeras graven: hiervoor moet ook 
een dam gelegd worden om het 
vervuilde polderwater te weren . 
Diepten varierend van 5 tot 80 cm 
en enkele putten van 2 m - dit laat
ste voor overwintering van allerlei 
waterbewoners. 

2. Het grasland rond het moeras 
door maaien en afvoeren laten ver
schralen en zien wat dat wordt. 

3. De rest van het terrein bestem
men voor een elzenbos. Hier in het 
midden een ondiepe put van ca. 
15 x 20 m met flauw hellend bo
demprofiel graven voor een el
zen/berkenbroekbos je. 

4. Bij het huis een hooqstarnboorn-

Hoofdwatergang 
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gaard planten met ca. 40 bomen. 

5. In de sloot (die aan beide kanten 
in verbinding stond met het polder
water) in het midden een dam leg
gen en ook een dam aan een uit
einde. Zo is er een stuk dat in ver
binding staat met de polder (en een 
misschien interessante gradient 
van eutroof naar 'mindertroof gaat 
geven) en een geheel afgesloten 
stuk. Dat laatste stuk verbreden, 
net als in het moeras van diepe 
putten voorzien en de oever een 
breed talud geven om een rietoe
vervegetatie een goede uitgangs
positie te geven. 

6. De oevers langs de hoofdwater
gangen beplanten met wilg, zwarte 
els, hier en daar een sleedoorn e.d. 

7. Op het eilandje een geriefbos 
planten (het gerief zal voornamelijk 
voor de dieren zijn, want de bedoe
ling is dat eiland grotendeels met 
rust te laten). 

8. Rond het huis een moestuin, wil
de plantentuin en een bloemenwei
de aanleggen. 

Ais je vlak na aankoop over je ter
rein wandelt (goed grasland dat je 
zou kunnen verhuren) en je neemt 
in gedachten bovenstaande lijst 
door, dan wordt je zeer nerveus: 
net grond gekocht en beginnen met 
1200 m3 af te voeren. 

Elzenbos 

r -'\ 
\ Broekbos I 
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Elzenbos 

Mijn buren - veehouders - hoorden 
mij heel vriendelijk en belangstel
lend aan, maar in hun ogen zag ik 
wei iets. Ze dachten "dit is een loei
ende gek en daar gaan we wellicht 
last mee krijgen". 
Water dempen begrepen ze, maar 
water maken kwam ze vreemd 
voor. Ik kreeg het verzoek in elk 
geval de dlstel te weren. 
Bij deze gesprekken bleek mij ook, 
dat hun floristische kennis niet veel 
groter was dan de mijne. Ze wen
sen slechts twee gewassen te ken
nen: gras (dat wil zeggen Engels 
raaigras en dat is goed) en rucht 
(d.i. non-gras en niet qoed). 
Met de verschraling kon ik al direct 
beginnen door mijn buurman te 
vragen te hooien en af te voeren, 
zoveel hij kon. Hij was blij met het 
gras en ik ook dat ik het kwijt was 
(dat kwijtraken van gras is overi
gens mijn grootste probleem ge
worden, want de trekker mag nu 
het land niet meer op). 
Verder werd de zomer gebruikt om 
het plan bij te vijlen en adviezen in 
te winnen bij fruitkwekers , ecole
gen, het waterschap, de molenaar 
en mijn andere buren. 
Daarbij was opvallend dat niemand 
iets van waterbeheer weet. 
Tevens werd geleerd hoe je met de 
zeis omgaat; hierbij hoort het hard 
worden tegen de verschrikkelijke 
dingen die je kikkers aandoet. 
In het najaar werd het moeras ge
graven. Een groot moment bij het 
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uitgraven was toen de kwel zich 
toonde: bijna een openstaande 
kraan. De sloten werden uitgediept 
en verbreed, de grond voor de sier
tuin en de boomgaard opgehoagd, 
de dammen gelegd en het elzen
bos geplant*, benevens de kaden. 
Het broekbos werd ingezaaid met 
els en berk (jazeker , gezaaid! 
over wachten gesproken) en het 
geriefbos werd geplant. 
Met de aanplant van de boomgaard 
werd gewacht tot het voorjaar, op
dat de opgehoagde grond voldoen
de kon inklinken. 
Tot mijn stomme verbazing kreeg ik 
voor deze aktiviteiten subsidies, 
waaruit ik het grootste deel van de 
kosten kon betalen. Die kosten wa
ren trouwens niet zo hoag en ik 
was verbijsterd dat je een moeras 
en bossen kon aanleggen , bene
yens een hoogstamboomgaard 
planten en een paar honderd meter 
kadebeplanting neerzetten voor 
een bedrag waarvoor je nog lang 
niet een auto kunt aanschaffen. 
Ais geoefend belastingsbetaler 
voelde ik mij opeens heel tevreden 
en bedacht 'natuur is in elk geval 
qoedkoop'. 
Toen bleek dat ik met mijn land niet 
zomaar rnocht doen wat ik wilde. Er 
ruste een 'keur' van het waterschap 
op en dat betekende dat ik de ka
den helemaal niet rnocht beplanten 
- hoofdwatergangen moeten een 
vrije strook van zes meter hebben 
om onderhoudsmaterieel toe te la
ten. Een gesprek met het Hoog
heemraadschap bracht verlichting: 
na kennisneming van mijn plannen 
werd mij toegestaan wilg en els te 
planten, rnits ik zeit het kadeonder
houd zou doen. Ook was het goOO 
dat ik zo hier en daar wat liet staan, 
het ene jaar hier, het andere jaar 
daar. Ik was er blij mee, maar heb 
het wei geweten. Vier - a vijfhon
derd meter kade met de hand scho
nen bleek slopend en de komende 
jaren hoet ik niet bang te zijn voor 
mijn conditie. (Een halve hectare 
grasland met de zeis maaien en 

'Specificatie: 1360 Zwarte els . 160 Es, 
70 Vuilboom, 50 KardinaaJshoed. 30 Vogelkers, 
30 Komoe lje, 100 Zomereik, 30 Zoete kers, 
100 Wilg, 50 Sleedoom , 30 Meidoom , 10 Zwar
Ie populier. 70 Schietwilg, 
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met karretjes afvoeren is trouwens 
ook slopend) . 

In het voorjaar begon het grasland 
zich massaal te tooien met Honds
drat en Paardebloemen, gevolgd 
door Pinksterbloemen en Echte 
koekoeksbloem, dit alles vermengd 

, met Zuring. 
Voor het eerst van mijn leven de 
flora ter hand genom en (moeilijk 
hoor!) en besloten een cursus de-

II Grote ratelaar - Rhinanthus angu
stitoiius 

termineren te gaan doen. 
Het verschil tussen deze grond en 
de omringende graslanden was 
adembenemend en berustte waar
schijnlijk op twee oorzaken: nooit 
intensief bemest geweest en een 
zeer hoge grondwaterstand veroor
zaakt door schoon kwelwater. 
Mijn buurman de molenaar zei : 
"Ha, land van de slechte boer 
mooi hoor". 
Op dit grasland had ik het najaar 
ervoor enkele stukken afgeplagd 
en daar hooi gestrooid, afkomstig 
uit natuurgebieden rond de Linge. 
Dat was een goed idee , want later 
in het voorjaar bleek de Grote rate
laar zich gevestigd te hebben en 
de Brunei. 
Mijn adviseur maakte dansjes rond 
de ratelaar - voor mij toen nag een 
gewoon geel bloempje - en vertel
de me dat dit de voorbode was van 
veel goeds. Een maand later waren 
er honderden ratelaarplanten en 
dat schopte het hele maairegiem in 
de war, want ze moesten natuurlijk 
blijven tot na de bloei, mij aldus het 
maaien en afvoeren erg lastig ma

kend . AI dit traals speelde zich at 
rand het moeras, dat met kale bo
dem en oevers een bijna dreigende 
aanblik bood. 
AI snel vormde zich een dikke laag 
alg en overal verscheen een lelijke 
plant die volgens mijn flora Veen
wortel heette. Een m aand later 
schaamde ik me zeer Veenwortel 
lelijk gevonden te hebben , want hij 
was gaan bloeien , leverde een 
prachtig gezicht op en trok de be
langstelling van vele insekten en 
vooral libellen. 
De oevers begroeiden nu razend
snel met veel meer dan ik met mijn 
flora aankon. 
Aile grassen en zeggen moest ik 
ongedetermineerd laten, yond ech
ter Grote egelskop, later Kleine 
egelskop, Kleine lisdodde, Kal
moes, Watermunt , enorme hoe
veelheden Moeras-vergeet-mij-niet, 
Waterzuring, Grote-, Scherpe- en 
Kruipende boterbloem , Zwane
bloem etc. 
Ineens waren er in het water Kik
kerbeet , Watergentiaan en de 
Krabbescheer: de verlanding van 
het pas gegraven moeras was 
reeds begonnen. 

In augustus liep ik met rnijn advi
seur rend het moeras en hij zij 
opeens: "Heel goed idee dat hier 

Gewoon blaasjeskruid - Utricularia I 
vulgaris. 

I a. Een vangblaasje, waarmee de
Iplant onder water hele kleine kreeft

Jes kan vangen. 

uit te zetten , maar waar heb je het 
in godsnaam gevonden?", daarbij 
wijzend op een klein knalgeel 
bloempje dat op een stengettje vijf
tien ern boven het water stak . 
Toen ik zei van niets te weten liet 
hij zijn emoties de vrije loop; het 
was hem wei duidelijk dat de aller
grootste zegen op dit moeras rust
te , want dit was het Gewoon 
blaasjeskruid. 
Het bleef bij dit ene bloempje, maar 
er was een machtig veld blaasjes . 
En precies op de plek waar de kwel 
kwelde heeft het de Waterviolier 
behaagd zich te vestigen. Gele 
plomp en Waterlelie, die in de pol
derboezem in ruime mate voorko
men, laten zich echter niet zien. 
Ik ben erg verbaasd , zo niet aange
daan, door wat er allemaal zomaar 
wil komen in mijn moeras. 
De reden van deze succesvolle 
ontwikkeling is - volgens mijn net 
verworven boekenwijsheden - het 
zeer schone water en het hage wa
terpeil, dat mineralisatie van de 
vers gegraven bodem grotendeels 
belet. (In geen enkel boek kon ik 
vinden wat dat woord minerelisetie 
nu precies betekent. ledereen die 
het in de rnond nam vroeg ik er
naar, maar kreeg onsamenhangen
de praat. Dat geldt trouwens voor 
veel kreten uit het repertoire van de 
eco-freak. Niche is ook een leuke.) 

Dat schone water is ook aanleiding 
geweest Bittervoorn en Zwane
mosselen in het moeras uit te zet
ten , heel vroeg in het voorjaar. Een 
bevriende beroepsvisser vindt deze 
een enkele keer in zijn netten en 
vertelde me dat het steeds minder
 
wordt .
 
Wij ruilen nu, hij een kruik jenever
 
en ik voorntjes en mosselen.
 
De symbiose van mosselen en
 
voorns is op gang gekomen want in
 
augustus zag ik duizenden kle ine
 
bittervoorntjes en overal kle ine
 
mosseltjes. Volgend jaar breng ik
 
een predator in: de Ringslang.
 
Die schijnt vroeger in deze streken
 
geleefd te hebben en misschien wi!
 
hij het nog eens proberen in dit
 
schone water.
 
Ook de Kamsalamder gaat een
 
kans krijgen.
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Wijfje van de Bittervoorn brengt de legbuis in de uitstromingsopening van 
de Zwanemossel 

Met biologen pratend over deze im

portplannen krijg ik zulke tegenstrij

dige expertises (van leuk en inte

ressent tot ben je nu helemaal
 
gek ) dat ik het maar gewoon ga
 
doen. Biologen, heb ik gemerkt ,
 
mijmeren graag en geven ook vi

sies , maar schrikken zeer als ad

viezen gevraagd worden ('tja, dit is
 
eigenlijk mijn terrein niet").
 
Of dit ze nu siert of wijst op een
 
vorm van incompetentie weet ik
 
nog steeds niet.
 

Het moeras wordt gevoed door
 
kwelwater, dat waarschijnlijk van
 
de Utrechtse heuvelrug afkomstig
 
is. Er is z6veel, dat het moeras per

manent overloopt in de aangren

zende wetering.
 
Ik wil nu een definitief peil gaan
 
vastleggen met een overloopje en
 
verder met een pomp en een slang
 
van 120 m van dit overschot profi

teren, door het bij tijd en wijle naar
 
het broekbos en de afgedamde
 
sloot te pompen. Want met die
 
sloot en het broekbos gaat het niet
 
helemaal naar wens .
 

Het direct in de zode geplante el

zenbos doet het uitstekend, maar
 
de droge zomer heeft de broekbos

put helemaal en de sloot bijna la

ten droogvallen.
 
Met een pomp kan ik het broekbos
 
in wording vochtig houden - lijkt me
 
een goed idee - maar met de sloot
 
zit ik. Ais ik niets doe zijgt lang

zaam polderwater binnen, maar
 

onvoldoende voor een droge zo
mer en het is natuurlijk voedselrijk. 
Dat gaf deze zomer een schitteren
de vegetatie van Watergentiaan, 
Kikkerbeet, Gedoornd hoornblad, 
Pijlkruid in grote hoeveelheden en 
aan de oevers zeer veel Knikkend 
tandzaad, Harig wilgeroosje en 
Zwanebloem . 
Een fantastisch gezicht, maar te
genwoordig niet chique genoeg 
voor fundamentalisten: zulks wijst 
op eutrofie (een voedselrijke situa
tie), zeggen zij. 
Maar waarom zou ik Pijlkruid en 
Zwanebloem wegjagen en me be
roven van de Gele lis (atqelopen 
voorjaar er meer dan tweehonderd 
geteld en in de sloten van mijn bu
ren lekker niks) en de Dotter
bloem? 

Dat brengt me op een punt dat mis
schien interessant is voor de lezers 
van Oase: wat is mooi en niet 
mooi , gewenst en ongewenst ? 
Ik heb de indruk dat veel ecolo
gisch ge"interesseerden een starke 
vooringenomenheid hebben. 
ledere bioloog die mijn moeras be
zoekt mompelt goedkeurend iets 
over de mogelijkheid - later - van 
trilvenen. Het grasland eromheen 
zou best eens blauwgrasland kun
nen worden enz. Nu lijkt mij dat als 
planten zich met elkaar prettig voe
len op mijn land of in de droge 
sloot, cat een goede zaak is. 
Het mooi vinden kornt vanzelf, heb 
ik gemerkt, en de vlinders en de 

andere insekten hebben ook iets te 
beweren. Het onaanzienlijkste deel 
van mijn terrein (het nu treurige 
broekbos-in-wording) is zeer in trek 
bij Wilde eenden en een paar Klu
ten. 
Ik trek de lijn bij Aigen en Eende 
kroos, maar kan inmiddels de 
Brandnetel hier en daar als aan
winst zien. Het is net als met onbe
kende rnuziek: eerst maar eens 
een tijdje tulsteren en als de muziek 
dan goed is komt de appreciat ie 
vanzetf. 
Dit stuk mag niet te lang worden en 
ik bespaar u de verhalen over wat 
rnis ging (op het geriefboseiland 
b.v. twee dagen bezig geweest de 
Akkerwinde met wortel en tak uit te 
roeien; ze hadden al mijn geplante 
boompjes te pakken en ik taat me 
door de Natuur niet helemaal ringe
loren). 
Wat mij nu interesseert is hoeveel 
geluk ik heb gehad met dat kwel
water. Hoe vergaat het iernand die 
hetzelfde doet maar at en toe ge
noodzaakt is polderwater in te la
ten? Hoe vergaat het een sloot die 
weliswaar schoon is, maar iedere 
zomer bijna droogvalt? 
Wat gebeurt er als je grasland, dat 
al redelijk voedselarm is, helemaal 
niet rnaalt , maar aileen ruigte- en 
boomgroei tegengaat? Moet een 
broekbos in wording de hele zomer 
met zijn voetjes in het water staan? 
Is net afvoeren van alg zinvol? (Ik 
heb dat eenmaal met de sloothark 
gedaan, liever nooit rneer .) 
Met welke dieren kan je succesvol 
beweiden op zo'n klein stukje grond 
(geit - nee, schaap - misschien, 
jong kalf - ??, ganzen - mijn voor
keur, maar ...) ? 
Het lijkt mij dat schoon water een 
waarachtig geschenk is en dat aile 
natuurbauw hierop moet berusten. 
Voorts ben ik van mening dat alwie 
met water knoeit streng gestraft 
dient te worden, bij voorbeeld vet
dronken. 
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