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Schepping is de verwezenlijking van 
mijn jongensdroom. Op voormalige 
landbouwgrond aan de rand van de 
buurtschap Holthe, hartje Drenthe, 
is in 25 jaar een afwisselend land 
schap gecreeerd met water, moeras , 
bosje s en bloemenweiden. Tal van 
inheemse die ren en plan ten hebben 
er spontaan hun intrek genomen. In 
dit artikel w il ik iets vertellen over de 
wijze waarop Schepping geleidelijk 
uitgroeide tot een nat uuroase van 
ruim 5 hectare , over de resultaten 
van verschillende ingrepen en vor
men van beheer, alsmede over mijn 
dr ijfveren om op deze manier met de 
aarde bezig te zij n. In verband met 
de lengte is het artikel gesplitst in 
twee delen. In het volgende nummer 
van Oase ga ik uitgebreider in op de 
meer recente ontwikkeli ngen . 

Stadsjo ngen 
Tijdens mij n jo nge jare n in Ut recht 
was ik al in de ban van het buitenle
Yen. Ik heb mooie herinneringen aan 
de oude landgoederen langs de 
Kromme Rijn en de weidse 
Johannapolder aan de oostkant van 
de stad , nu allang volgeplempt met 
het universiteitscentrum De Uithof 
en de wijk Rijnsweerd. Buitenshuis 

voelde ik me thuis , in de groene 
ruimte, met al mijn zintuigen wi jd 
open . Mijn handen wilden wroeten 
in de grond, zich onderdompelen in 
water. Daarom haalde ik de natuur 
naar huis in de vorm van terraria , 
aquar ia en een stukje 'w ilde' 
stads tuin. Op een paar vierkante 
meter wist ik daar tussen hoge 
schuttingen een bon t gezelschapje 
planten in stand te houden, inclusief 
cu riositei ten als Aarddistel , Teer gui
chelheil , Genadekruid en Heelk ruid. 
Maar zo' n tu intje bleef uiteraard 
behelpen. Het was mijn droom om 
ooit buiten te wonen, temidden van 
bloemen en voge lzang. Ik droomde 
er van om een stuk mis bruik te grond 
terug te geven aan de natuur, als 
kleine compensa tie voor aile vernie 
lingen die in mijn omgeving werden 
aangerich t. 

Van aardappelakker tot schapenwei 
Ik prees meze lf dus gelukkig toe n ik 
in 1974 als pas afgestudeerd bioloog 
de kans kreeg om promotie onder
zoek te verrichten aan het toe nma li
ge Biologisch Station in Wijster. Het 
jaar daarop koch t ik een boerderijtje 
in Holt he met anderhalve hectare 
grond, een langgerekte, boomloze 
aardappelakker in een kale, agrar i
sche omgeving. Mijn handen jeuk

ten ', Nog voor dat het hu is offlcieel 
was overgedragen begon ik met het 
planten van berken en eiken op stra
tegische punten in de lege ruimte en 
met de vervanging van de liguster
heg door een traditionele beuken
haag, Het grootste deel van het 
zwak golvende perceel werd al spoe 
dig om raster d en begraasd door 
enkele Dre ntse heideschapen. Tot 
ontsteltenis van aanpa lende boeren 
zaaide ik geen ordentelijk grasmeng-

Parklandschap van schapenwei 

sel in, maar liet ik het on tstaan van 
begroeii ng aan het toeva l over. 
Bin nen twee jaar was de voormal ige 
akker veranderd in een gras land met 
veel Echte witbol, Gewoon stru is
gras, Rood zwen kgras en Schape
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zur ing. Nu, 2S jaar late r, heeft de 
aardappel akker het karakte r van een 
parkl and schap: een kortg razige, 
mos rij ke weide met verspreid 
bomen en klei ne bosjes. In de hoge 
berken zingen elk voorjaar boom pie
per en geelgors hun lied . In de 
schr aalste delen van het te rrein 
gro eien Mui zenoortje , Zandblauwt je 
en Vogelp ootje tussen pollen van 
Ruig haarmos en Rendierm ossen. 

Bloementuin achier het huis 

Ze her inneren aan de droge heide en 
het stu ifzand die hier omstreeks 
'900 nog aanwez ig waren. 

Tuinen 
Het is pracht ig om getu ige te zijn 
van de spo ntane ontw ikkeling van 
flora en fauna op een voormalige 
akker. Maar het is ook boeiend om 
met planten en grond te spelen, een 
geschikt milieu te creeren voor orga
nismen die op m ijn stukj e stoffig 
zand van nature niet zou den voorko
men . Dat is geen natuurbeheer, 
maar tui nieren, hoewel de grens tus
sen beide activiteiten steeds meer 
lij kt te vervagen . In de loop van de 
jaren is er rond om de woning zo een 
heel scala aan wil de en m inde r w ilde 

tui nen onts taan met hun eigen plan
ten en hun eigen sfeer. 
Op wat vochtiger, humu srijke grond 
heb ik een boomgaardje geplant dat 
zich geleidelijk ontwikkeld heeft to t 
een lommerrijke bostu in . In de vroe
ge lente is dit het mooiste plekje van 
Schepping. Mede dankzij jaarlijk se 
bekalking doen veel sti nzenplanten 
het er uitstekend, bijv oorbeeld 
Voorjaarshelmbloem , Lenteklokje, 

Voorjaarszonnebloem , Wilde hyacint 
en Holwortel. Wat later is de bodem 
grotendee ls bedekt door Gevlekte 
dovenetel en Don kere ooievaarsbek. 
De zonnige ruimte achter het hui s 
vormt een sche rp con t rast met de 
bostuin . Hie r bloeit hart je zomer een 
uitbundig kleurenpalet met inheem 
se soo rten als I<eizerskaars, 
Zeepkru id, Knoo pkruid, Cypreswol fs
melk, gemengd met sierplanten als 
Slipbladige rudb eckia, Stokroos en 
Grootbloemi ge ooievaarsbek. Enkele 
gedeelten wo rden jaarlijks omgespit 
ten behoeve van een bont gezel
schap eenjar ige planten, waaronder 
Grote klaproos, Gele kam ille, 
Slaapmutsje en Driekleurig viooltje . 
Wie van zo'n bloemenweelde niet 
vro lijk wordt , is wei erg depressief! 

In twee besloten overhoekjes tussen 
het hu is en enkele bi jgebouwen heb 
ik de zwarte grond vervangen do or 
geel zand, waarop plaggen haarm os 
zijn aangeb racht . Deze m ostui ntje s 
zijn gein spire erd door een bezoek 
aan zentuinen in Japan. Het is plan
tengroei teru ggebracht tot haar 
nederige essent ie. Een paar zwerfkei
en accentueren de eenvoud en het 
medit at ieve karakter van deze plek
ken. Tezamen met de moestuin vor 
men de mostu intjes de meest 
arbeids intensieve gedeelten van het 
hele terrein. Werk op de knieen , 
nederig als het m os zelf. 
Ik heb altijd een zwak gehad voor 
stenen en rot sen. In de loop der 
jaren heb ik vele hon derden veld kei
en in de achterbak van mi jn autootje 
geladen die door boeren bij het ploe
gen en oogs ten uit hun akkers 
gegooid waren . Maar ik heb ook als 
vrijwillige vuilnisman letterlijk mijn 
steentje bij gedrage n aan de schoon
maak van het landschap door clan
destien gestort sloopafval uit natuur

-gebieden, slo ten en bermen mee te 
nemen naar m ijn terrein . Daar is 
geleidelijk op een samenraapsel van 
stukken betonvl oer, klonten baksteen 
en kadasterpaa lt jes een puintui n to t 
stand gekome n met muurplanten als 
Muurleeuwenbek, Gele helm bloem , 
Muu rb loem en Wit vet kru id. Ook 
een bijzondere soo rt als de Schub
varen handhaaft zich er al vele jaren. 

Vijve r met waterleiies 

Een grote vijve r met een brede moe
rassige oever vormt een vloe iende 
overgang tus sen de bloementu in en 
het daarachter liggende grasland . 
Vanwege de diepe gro ndwaterstand 
in de zomer is deze vijv er aangelegd 
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op fol ie. De toevoer van regenwater 
vanaf het dak van het huis d raagt er 
toe bij dat het water nooit opdroogt. 
Door verrijki ng met stofvan het dak 
en uitspoeling van kalk uit de dak
pannen wo rdt de vijve r zo ook enigs
zi ns gebufferd tegen de zure regen. 
De meeste water- en moerasplan ten 
heb ik oor spronke lijk gerntrodu 
ceerd. Sommige soorten hebben 
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zich sterk uitgebreid, andere zijn 
inmiddels verd wenen . In de vijver ga 
ik verder niet tuinieren. Jaarlijks 
maai ik eenrn aal de oevers en af en 
toe verwijder ik een deel van de 
waterplanten om volledi g di chtgroei
en te voorkomen . In de loop van 
twintig jaar hebben de planten zich
zelf zo gegroepeerd, dat de begroei
ing nu de indruk maakt van een 
natuu rlijk mesotroof Yen . Tussen 
pollen Pluimzegge en Henn egras 
tloreren onder andere Wateraardbei, 
Water9rieblad, Moeraswederik, 
Water scheerling en Siangenwortei. 
Het open water is 's zomers een wi r
war van Gewoon blaasjeskruid. 
Erboven vliegen tere blauwe, greene 
en rode waterjuffers. Af en toe zijn 
er verrassingen. Zo is vorig jaar het 
Kransvederkruid spontaan in de vi]
ver verschenen . De Groene kikker 
heeft vijftien jaar geleden al zijn weg 
naar de vijver gevonden vanuit een 
poel een kilometer verderop. Op 
zomeravonden kan nu de hele buurt 
genieten van een grandioos kwaak
con cert. 

Het Beloofde land en Vaderland 
In 1989 kon mijn terrein aanmerke
lijk wo rden uitgebreid door aankoo p 
van dr ie hectare bouwl and , het 
Beloofde land! Door grootscheeps 
grondverzet is daar een volledig 
nieuw m ilieu ontstaan met poelen , 
moe ras en een keileembult. In 1998 
kon nog een aangrenzende akker 
van anderhalve hect are wo rden ver
worven, het Vaderland . Dit ter rein 
werd op andere wi jze meer geschikt 
gemaak t voor het ontstaan van een 
gevarieerde natuur en een aantrekke
lij k lands chap. De ontwikkelingen 
van tlora en fauna op beide terre inen 
zij n zonder meer spectaculair en 
komen in de volgende atlevering uit
gebreider aan de orde. 

Landgoed of goed land? 
Veel bezoekers betitelen Schepp ing 
als een landgoed , maar die term 
vind ik eigenlij k veel te chi c voor 
zo' n nieuw stukje natuur. Bovend ien 
doet het me den ken aan zeer welge
stelde lieden door w iens aderen 
blauw bloed vloeit. Beide zaken zijn 
bij m ij niet aan de orde . De aanschaf 
van een aardig stukje grond ligt in 
werkelijkheid binnen het financiele 
bereik van veel mensen, maar de 
meesten hebben andere pr iorite iten . 
Ze geven het bed rag, nodig voor een 
hectare grond , liever uit aan een 
Mercedes of een luxe verbouwing 
van de keuken . Het is maar net waar 
je hart vol van is... 
Een andere w ijd verbreide m isvatting 
is dat het onderhoud van zo 'n lap 
grond erg veel arbeid zou kosten. 
Dat valt best mee . In de half-natuur
lijke delen van Schepping gaat het 
om globale beheersmaatregelen die 

Beukenpoortje ~ oor het huis 

niet veel ti jd vergen, zoals beweiden 
of een maal per jaar m aaien en 
afvoeren van hooi . Verreweg de 
meeste tij d gaat zit ten in het tuinie
ren, het voortdu rend w ieden, zaaien , 
spitten en plan ten in de tu inen rond
om het hui s. Maar ook dat is door
gaans een lust en geen last. 

Kristafmeer met Drentse heidescnapen 

Genieten, maar nooit met mate 
Het volgen van ontw ikkelingen in 
zo 'n nieuw natuurgebied als 
Schepping is voor mij meer dan het 
plannen en uitvoeren van inrichting 
en beheer, het graven, planten en 
maaien, het registr eren van planten 
en d ieren. Het is boven al gen ieten , 
elke dag opnieuw. Genieten van de 
hazelaarkat jes boven de sneeuw in 
januari , het mel anchol ische gekli ngel 
van de boomleeuweri k in de blauwe 
voorjaa rslucht, zome rwolken boven 
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de bloemenwei, een goudgeel blad 
drijvend op het water, de kracht van 
de novemberstorm in de boomtop 
pen. Het is me laven aan de stilte die 
hier som s nog echt stilte is. En niet 
aileen het ontbreken van lawaai . Het 
is getui ge zijn van het leven, deelge
noot zijn van het leven. AI het leven. 

Dromen zijn niet altijdbedrog 
Mijn jongensdroom is in vervulling 
gegaan, maar er blij ft nog genoeg te 
dromen over. Bijvoorbeeld dat vee I 
meer mensen de verantwoordel ijk
heid nemen voor een stukje aarde en 
niet alles overlaten aan natuu rbe
schermingsorgan isaties. Hoev eel 

Stilte is voo r mij essent ieel om een 
waarachtige verbind ing te ervaren 
met de natuu r, maar ook voor het 
welzijn van de natuur zelf. Daarom 
is Schepp ing in het algemeen niet 
toegankelijk voor publ iek. Zo bli jft 
het een oase van rust in een steeds 
drukker land . Wei verzorg ik op ver
zoek rondle id ingen voor groepen 
ge rnte ress ee rden en sinds vorig jaar 
zijn er enkele open dagen waarop 
belangstellenden ond er begeleiding 
met Schepping kunnen kennis 
ma ken (zie kader) . 

bewone rs van het platteland bezitten 
niet een perceeltje grond dat nu 
gebru ikt wordt als paarden wei of ver
huurd wordt aan een boer, bij gebrek 
aan een beter alternatief? Met enige 
moe ite , en des te meer voldoening, 
zouden overal kleine natuuroases 
kunnen ontstaan in de agrarische en 
sted elijke woestijn die op zo veel 
plaatsen is ontstaan . 
Mi jn levensd room reikt verder. Het 
lOU nog mooie r zijn als we een halt 
konden toeroepen aan onze collec
tieve vervreem ding van de natuu r en 
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daarmee aan de verni etigin g van de 
Aarde . We zouden on s weer volled ig 
bewust mo eten worden van onze 
fysieke, ecologische en spirituele 
banden met aile leven, waardoor het 
begrip samenleving een nieuwe, ver
rui mde inhoud zou krij gen. Een 
droom als tegenwicht voor de nacht
merrie van een volledi g kunstmati ge, 
technocrat ische wereld. Mijn ideeen 
daarove r heb ik verwoord in mi jn 
boek 'Weg van de natuu r' (zie ook 
bespreking door v. Westhoff in Oase 
39). De ervar ingen in Schepping 
vormden bij het schr ijven een 
belangrijke bron van inspiratie. 
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EefArnolds is ecoloog en schrijver,
 
maar in de eerste pleats natuur

mens.
 
Zijn adres:
 
Holthe 21
 
9411 TN Beilen
 
tel. 0593-523645
 
e-mail: eefarnolds@hetnet.nl
 

Open dagen in Schepping 
Het is mogelijk om Schepping 
onder begeleiding van Eef 
Arnolds te bezoeken op vrijdag 
28 mei, zaterdag 29 mei en 
maandag 31 mei (Tweede pin k
sterdag). De rondleid ingen op 
die dagen vangen aan om 10 

uur, 12 uur, 14 uur en 16 uur. 
Opgaven met voorkeur voor 
een tijdstip telefon isch of per e
mail aan bovenstaand adres. 

De kosten bedragen 3,50 euro 
p.p. , inclusief thee of koffie. 

mailto:eefarnolds@hetnet.nl

