
José en Ton van Oers

Als je als particulier een zomerhuisje
met een stuk landbouwgrond koopt
waar je nieuwe natuur van wilt
maken, heb je naast kennis en idea-
lisme een berg geduld nodig om alle
bureaucratie te doorlopen. Maar het
bleek de moeite waard. Vooral af en
toe gedwongen niets doen leverde ver-
rassende resultaten op. De uitdrukking
“Discovery consists not in seeking new
landscapes but in having new eyes”
(Marcel Proust) lijkt voor ons te zijn
geschreven.

1994 
Wat gebeurt er als je na een verre-
gende kampeervakantie tot de ont-
dekking komt dat je favoriete vakan-
tiehuisje te koop is? In een stukje
Nederland waar je vanaf je kleuter-
tijd hebt gespeeld en gezworven?
Alle spaarcenten werden bij elkaar
gelegd en in 1994 waren we eigenaar
van een huisje aan de rand van het
Buurserzand met de toepasselijke
naam OASE. Het leek een droom.
Onze OASE moest alleen nog wel
opgeknapt worden, zowel binnen als
buiten. Het huisje werd met hulp
van familie en vrienden snel opge-

knapt maar wat doe je met een ‘tuin’
van ruim twee hectare op slechte
grond, waarvan 1,3 ha maïsland en
de rest bos en houtwallen? We
besloten om het land in gebruik te
laten bij mijn broer, die in de buurt
een boerderij had. De rest van het
terrein zouden we eerst ‘opruimen’.
Het was bezaaid met ‘zwerfvuil’ in
de vorm van puin, hout, plastic en
autobanden. Het kippenhok,
bestaande uit een oude DAF met
daarin kippen (om ze te beschermen
tegen struikrovers) werd door de
vorige gebruiker nog afgevoerd. Het

bos was dichtgegroeid met
Amerikaanse vogelkers en grote
kerstbomen.
De kinderen en hun vriendjes geno-
ten!!! Van het bruikbare puin stapel-
den ze een vuurplaats waar einde-
loos gestookt werd, broodjes gebak-
ken en maïskolven geroosterd. Hele
cowboy maaltijden werden klaarge-
maakt. Toen het afvalhout op was
werd het bos uitgekamd op hout en
mochten ze de Amerikaanse vogel-
kers omhakken en de dode takken
van de kerstbomen. Met wat oude
lakens werden tenten gebouwd en
overal waren verstopplekjes, ook tus-
sen de maïs. En ‘s avonds sterren
kijken, luisteren naar de bosuil en
hopen dat de Witte Wieven van de
Langenbelt niet langs zouden
komen.
Intussen gingen wij ons verder ori-
ënteren. We wilden geen echte tuin,
maar evenmin een veld met brand-
netels en distels. Het boek “Een tuin
vol wilde planten” van Ger Londo
werd onze bijbel, aangevuld met
enkele flora’s, “Wilde Planten”, de
“Oecologische Flora” en een abon-
nement op OASE. En voor informa-
tie konden we altijd bij de boswach-
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Met nieuwe ogen kijken…
en genieten van het onverwachte

        



ter terecht. Voorlopig hadden we
onze handen vol aan het verwijderen
van prunus (goed brandhout) en
kerstbomen (gelukkig kon de kerk er
ook een stel gebruiken). We hadden
allerlei plannen: we wilden een hoek
met stinzenplanten, bloemen voor
vlinders en bessen voor vogels. Eerst
moesten we het terrein leren ken-
nen. Steeds ontdekten we iets
nieuws. Tussen het eiken- en berken-
hakhout stonden een aantal mooie
oude eiken. In een oude holle boom
zat het nest van een bonte specht.
Jonge eekhoorns speelden verstop-
pertje. De steile randen van de voor-
malige zandgroeve waren bedekt
met prachtige mossen en soms
begroeid met paddenstoelen. Op
veel plekken kwam heerlijk geurende
kamperfoelie op, en taxus en hulst.
In de kruidlaag ontdekten we van
alles: salomonszegel, dalkruid, leliet-
je-van-dalen, eikvaren en schildva-
ren. Toen de vogelkers verwijderd
was kwam er steeds meer variatie en
ook opslag van eiken, berken, lijster-
bes, vlier, kruidvlier en bovenge-
noemde soorten. Kortom het is
droog berken-eikenbos op een veld-
podzolbodem, en we vonden het
mooi genoeg zoals het was.

2003
De kinderen zijn pubers geworden

met een tentje en nog steeds een
kampvuur. Maar sport en feestjes
zijn ook belangrijk zodat we er niet
vaak meer komen. Verkoop wordt
overwogen, maar de emotionele
waarde is te hoog. In de buurt is ook
van alles veranderd. Er is een ruilver-
kaveling geweest en alle landbouw-
grond om ons heen is eigendom
geworden van Natuurmonumenten.
Ons perceel blijkt binnen de
Ecologische Hoofdstructuur te lig-
gen en kan met subsidie omgezet
worden in nieuwe natuur. Dit biedt
perspectieven.
Om voor subsidies in aanmerking te
komen moeten aan een aantal voor-
waarden voldaan worden. Het
belangrijkste is dat er nieuwe natuur
moet ontstaan en voor altijd moet
blijven. De regeling is hier dus alleen
van toepassing voor het maïsland.
Welke natuur ligt vast in het provin-
ciale gebiedsplan. In onze situatie
betekende dit 0.6 ha halfnatuurlijk
grasland en de rest bos. Dit heet
functieverandering. Daarnaast wordt
er een zogenaamde inrichtingssubsi-
die verstrekt. De aanvraag kan gedu-
rende een korte periode van het jaar
ingediend worden en er moet aan
allerlei administratieve verplichtin-
gen worden voldaan. 
Inschakeling van een adviseur bleek
noodzakelijk. De medewerker van

een gerenommeerd adviesbureau
maakte een prachtig plan met de
informatie uit boeken en van het
internet. Gelukkig hadden we hem
geen volmacht gegeven. Alle zicht-
lijnen van ons en van onze buren
verdwenen in het bos, de poelen
lagen in de schaduw en om op een
veldpodzolbodem halfnatuurlijk
grasland te krijgen zouden we in
moeten zaaien met een zaadmeng-
sel met onder andere reukgras,
kamgras, duizendblad, karwij,
knoopkruid, veldlathyrus, margriet,
grote pimpernel, brunel en vogel-
wikke, soorten die hier helemaal
niet thuishoren (aanschafprijs zaad-
mengsel 3900 euro, subsidiabel 100
euro). Nadat de aanvraag was aan-
gepast, werd die door LASER na een
half jaar toegewezen. De bestem-
mingplanwijziging via de gemeente
(die achteraf niet nodig was) duur-
de langer, bijna twee jaar om pre-
cies te zijn.
Om sneller de bodem te verarmen
is er in het laatste jaar voor de func-
tieverandering maïs gezaaid, zonder
drijfmest, met alleen kalk en een
beetje kunstmest als starter. De pro-
ductie was nog 30 ton snijmaïs van
slechte kwaliteit in plaats van
gemiddeld 42 ton in voorgaande
jaren. Maar die meststoffen waren
we tenminste kwijt. 
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2005
Wachten is niet stilzitten. De
Amerikaanse vogelkers, die in de
buurt veel voorkomt, bezorgt ons
overal veel werk. De houtwallen
waren aan onderhoud toe. Een deel
van de eiken en elzen werd afgezet.
Wat niet geschikt was als brandhout
werd in takkenrillen verwerkt of ver-
snipperd en op hopen gegooid.
Herfst 2005 konden we aan het leuk-
ste stuk beginnen: de inrichting. Het
perceel bestemd voor halfnatuurlijk
grasland was vanzelf al weiland
geworden. De randen van het bos
waren ruig en gevarieerd met hop,
bramen en vliersoorten. De poelen
zijn gegraven. Met het gele zand
werden de paden opgehoogd, zodat
het niet afgevoerd hoefde te worden.
En op de “Natuurwerkdag” is het
bos aangeplant met hulp van familie
en vrienden en de buren. De potenti-
eel-natuurlijke-vegetatie voor een

veldpodzolbodem met grondwater-
trap VI is eiken-berkenbos. De vol-
gende soorten bosplantsoen zijn
aangeplant: zomereik, lijsterbes,
hazelaar, vuilboom, tamme kastanje
en in de randen hondsroos. Berken
zijn niet geplant, die komen wel als
opslag. Om de planten een betere
start te geven zijn aan de voet van
de planten houtsnippers aange-
bracht. De bosranden zijn vanwege
de grote waarde voor de fauna zo
lang en zonnig mogelijk gemaakt.
Op natte plekken zijn vuilboom en
wilgen aangeplant, o.a. voor de bijen
van de buurman.
Dan is het verder afwachten. Maar de
natuur had nog enkele verrassingen
voor ons in petto. Na drie weken
werd Twente bedolven onder een dik
pak sneeuw. Bijna alle aanplant lag
plat. Toen de meeste boompjes weer
een beetje rechtop getrokken waren,
werd het nieuwe bos ontdekt door

een kudde van ongeveer twintig hon-
gerige reeën. De aanplant werd flink
getopt! In het voorjaar leek de uitval
meer dan de helft in plaats van de
geschatte 10 %. Maar er waren ook
leuke verrassingen. De afgegeten
boompjes liepen opnieuw bij de voet
uit. Bij de boompjes waar voldoende
houtsnippers aangebracht waren,
was geen uitval en er was zo veel
opslag van eiken en berken dat
inboet niet meer nodig was. 

2007
De regenachtige zomer van 2007
was letterlijk een zegen voor het bos.
Het begint al een beetje te lijken.
Het halfnatuurlijk grasland was zo
productief dat een paardenhouder
uit de buurt het kon hooien. Het zal
dus nog wel een aantal jaren duren
voor we een schrale bloemenweide
hebben. In de poelen zitten kikkers
en salamanders, en bij mooi weer
spelen er de buurkinderen. We heb-
ben plannen om het terrein geschikt
te maken als biotoop voor de boom-
kikker (die is 300 meter verderop
waargenomen) door de poelen gro-
ter te maken. In de winter staat
namelijk het laagste deel van het
grasland onder water, terwijl aan het
eind van de zomer zelfs de poelen
droog staan. Adviseurs van
Landschapsbeheer en Natuurmonu-
menten vinden de plek geschikt: ver-
bindingen, houtwallen, bramenstru-
weel en bezonning zijn goed. Extra
voordeel is dat er meer reliëf in het
terrein komt en daardoor meer varia-
tie in flora en fauna. Onderzocht
wordt of deze veranderingen niet in
strijd zijn met allerlei wettelijke rege-
lingen. We zullen wel zien.
Naast veel buitenwerk en veel gere-
gel heeft dit project ons veel plezier
opgeleverd en veel kennissen met
passie voor natuur. Onze boekenkast
bevat inmiddels enkele meters
natuurboeken, de computer zit vol
met foto’s en het terrein was studie-
object bij de opleiding van Elyseum. 
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