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Inleiding 

Het is allemaal begonnen met het rood guichelheil. Op de 

zondagochtendwandeling met zijn zes kinderen wees mijn vader het aan: een 

nietig rood bloempje ( Anagallis arvensis) aan de rand van een akker die net gespit 

was, van een boerderij tussen de Oude Rijn en het Amsterdam Rijnkanaal in Oog in 

Al, een door water omgeven wijk van Utrecht. 

Bij Wilde Planten lees ik dat als de boer zijn akker nog niet spit of slordig is langs 

de randen, in mei het rood guichelheil verschijnt. Zo is dat. 

Het is handig om al vroeg namen te leren, die raak je niet meer kwijt. Nu moet ik 

echt oefenen als ik een paar nieuwe namen wil onthouden. 

Maar het rode guichelheil heeft nog meer op zijn kerfstok: toen ik Kor Mulder 

ontmoette bleek hij theekopjes met een afbeelding van rood guichelheil te 

hebben. En zo is het dus allemaal gekomen. 

 

In het verslag heb ik de namen van planten en dieren in de lopende tekst met 

kleine letters geschreven. Dat werd me aangeraden. Maar ik vind het nog steeds 

aandoenlijk om de namen van planten en vooral vogels in hoofdletters te zien. 

In opsommingen en in tekstvakken koos Word voor hoofdletters en dat heb ik niet 

gecorrigeerd. Die mix bevalt me wel. 

 

Aan het begin van de opleiding koos ik voor de Zeijer Strubben als adoptieterrein. Die 

afstand leverde op een gegeven moment praktische problemen op en toen werd het 

Holtveen mijn adoptieterrein. In het verslag begin ik daarom bij winter en voorjaar in de 

Zeijer Strubben en schakel later in de zomer over naar het Holtveen. Eind voorjaar en begin 

zomer had ik weinig of geen gelegenheid om rond te wandelen en rond te kijken. Dit verslag 

is dan ook geen echt dagboekverslag. Ik herinner me hoe Rolinka Bouwmeester bij de start 

van de cursus haar natuurverslag van dag tot dag liet zien. Dat heeft me enorm geïnspireerd, 

maar ik moest zelf een andere vorm kiezen. Ik heb gegevens verzameld, foto’s gemaakt en 

mensen gesproken. En hier is mijn verhaal. 

 

Bij de foto’s staat de fotograaf of de bron vermeld. Wanneer er niets bij staat zijn de foto’s 

door mij gemaakt.  

 

  

Wilde Planten 
Deel 1 
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De keuze van een adoptieterrein: allereerst de Zeijer Strubben 

Toen ik in Vries kwam wonen drie jaar geleden zag ik dat de Zweedse kornoelje (Cornus 

suecica) het embleem was van de oude gemeente Vries en dat ook bleef toen Vries werd 

opgenomen in de nieuwe gemeente Tynaarlo. Ik vond het heel bijzonder dat een prachtige, 

bijna mysterieuze bloem daartoe was verkozen.  

Al gauw vond ik de enige plek waar de Zweedse kornoelje in Nederland nog te vinden was: in 

de Zeijer Strubben, het restant van een oerbos. Het was dus niet moeilijk een adoptieterrein 

te kiezen: mijn hart ging uit naar de Zeijer Strubben met zijn magische uitstraling. Want niet 

alleen bloeide daar de Zweedse kornoelje, maar ook de zevenster (Trientalis europaea), die 

zeldzaam is in Nederland.  

 

Om uiting te geven aan die liefde op het eerste gezicht, begin ik met een kort verslag, 

geïllustreerd met foto’s, over de Zeijer Strubben. Daarna volgt het verslag van mijn huidige 

adoptieterrein: het Holtveen. 

 

 

 

De Zeijer Strubben liggen ten noordwesten van het brinkdorp Zeijen, dat tot de gemeente 

Tynaarlo behoort. Het is een natuurlijk bos, het restant van een oerbos. Het omarmt de 

esgronden van de Noorderesch. Het is hier en daar breed, op andere plekken weer smal. Het 

bos bestaat uit korte gedrongen zomereiken, de strubben, die zijn gebruikt als brand- en 

geriefhout door de boeren. Er zijn ook sporen van vraat van schapen en wild te zien. Naast 

de eiken telt het bos veel berken. Zowel de zachte berk als de ruwe berk komen er voor. 

Verder zien we hulst, de fijnspar, sporkenhout, lijsterbes, Amerikaanse vogelkers, hazelaar, 

krentenboompje en een enkele beuk. Er is veel liggend en staand dood hout. Enkele open 

gedeelten zijn begroeid met heide en er is een veentje, het Bollenveen.  

Zevenster Zweedse kornoelje 
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Het bos is vrij open en daardoor is er genoeg licht voor onderbegroeiïng: bosbessen, varens 

(o.a. adelaarsvaren en stekelvaren), grassen ( o.a. pijpestrootje), bramen, kamperfoelie en 

brandnetels. 

 

 

 

 

 

De Zeijer Strubben beschermen de esgronden van Zeijen.  Waar het bos grenst aan de 

landbouwgronden is de bodem iets voedselrijker dan midden in het bos. In het bos is de 

grond voedselarm en daar treffen we de plantenassociatie aan van zevenster en kornoelje, 

evenals dalkruid, hengel,  rankende helmbloem, grootbloemig muur en veenmos. Aan de 

randen gaat het moderpodzolkarakter over in een brikgrond. We zien daar planten die iets 

meer voedsel verlangen: witte klaverzuring, gele dovenetel, bosanemoon, lelietje van dalen, 

salomonszegel, boterbloem, ossentong, fluitekruid. 

 

Heideveldje 

staand en liggend dood hout 

Bollenveen 

Bramen in bloei 

Staand en liggend dood hout 
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Waar heeft de Zweedse kornoelje het naar zijn zin? 

De Zweedse kornoelje houdt van een lichtzure grond, zoals die te vinden is in het natte 

heideveldje, één van de vindplaatsen. De grond is zo nat, dat er veenmos te vinden is en dat 

hier en daar lange tijd plassen blijven staan. Door het water blijft de bodem koud en dat is 

precies waar de kornoelje van houdt. Er moet voldoende licht zijn, maar niet teveel direct 

zonlicht. Het veldje is open, maar het is omzoomd door bomen, die in de loop van de dag 

ook schaduw geven. Er is nog een tweede plek waar de kornoelje te vinden is, met 

vergelijkbare condities. Vorig jaar, in 2015, bloeide de kornoelje er uitbundig. Dit jaar, 2016, 

was het vooral het eerder genoemde heideveldje waar we veel bloemen aantroffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verrassende kleur van de Zweedse kornoelje 

Op het eerste gezicht is de Kornoelje wit, zuiver wit. Maar in het hart van deze witte bloem 

staan roodbruine knopjes, die meeldraden blijken te bevatten. Er is, zoals dat heet, een 

eindelings scherm met 8 tot 25 donkerrode 2mm lange bloemen, die omgeven worden door 

4 stralend witte, 5 -8 mm lange eironde omwindselbladeren. 

 

 

Bloeiende kornoelje 
4 juni 2016 

Nat deel heideveldje en veenmos 

Bessen van de Kornoelje 
6 augustus 2016 

6  

6 

Nat heideveldje 
Bessen van de kornoelje 
6 augustus 2016  

Veenmos bij heideveldje 
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De Zweedse kornoelje en de ijstijden 

Dat het water zo lang blijft staan op het heideveldje, komt omdat de keileemlaag al begint 

bij 50 cm onder het oppervlak. De keileemlaag, een harde slecht doorlatende laag, verwijst 

naar de geschiedenis van de bodem, verwijst naar heel lang geleden.  

Het Elsterien, de op twee na laatste ijstijd, (van 475.000 tot 410.000 jaar geleden), is de basis 

vormgever van de Drentse bodem. Het landijs bedekte toen Noord-Nederland en kwam niet 

verder dan Drenthe. Toen het ijs smolt ontstonden er diepe geulen in Drenthe , min of meer 

noord-zuid gericht. Er werden grote hoeveelheden smeltwaterzand 

en potklei afgezet. De potklei is zeer dicht en vrijwel ondoorlatend; 

het fijne, glinsterende zand wordt wel poesjeszand genoemd. Het is 

zijdezacht om te voelen.  

In het Saalien, de voorlaatste ijstijd ( van 238.000 tot 216.000 jaar 

geleden) had het landijs hier in Drenthe een dikte van wel een 

kilometer. Deze ijstijd is een belangrijke architect van het Drentse 

landschap. De ijsstromen wisselden van richting en snelheid. Er 

werden stuwwallen op verschillende plaatsen gevormd. Ook nu 

stuwde het landijs grote hoeveelheden keien, grind, zand en leem uit 

Scandinavië hier naar toe. Door het gewicht en de beweging van het 

ijs werden die materialen fijngemalen en samengeperst tot keileem. 

De richting van de ruggen en dalen in Drenthe werden in deze ijstijd 

bepaald. Zo ontstonden de Zeijenrug, de Rolderrug, de Tynaarlorug en de Hondsrug. Toen 

het ijs in de loop van eeuwen wegsmolt, bleef er een dikke laag keileem achter in grote 

delen van Drenthe (en ook Friesland). Die keileemlaag wordt meestal het Drents Plateau 

genoemd. Keileem laat bijna geen water door, maar in de beekdalen is de keileem voor een 

deel weggespoeld door de enorme kracht van het smeltwater. Er ontstonden brede 

beekdalen, zoals dat van de Drentse Aa, dat wel 300 meter breed is. 

Het Weichselien (116.000 tot 11.000 jaar geleden), staat bekend als de laatste ijstijd. Het 

landijs reikte niet tot ons land. Het was hier erg koud en droog, de Noordzee lag droog. Het 

was hier een soort poolwoestijn met een diepbevroren bodem: een toendraklimaat. De wind 

had vrij spel en er was veel losliggend zand. Zo werd ten zuiden van de ijskap, die tot 

Hamburg zich uitstrekte, dekzand en ook löss afgezet. De keileemlaag in Drenthe werd met 

een laag dekzand afgedekt. De dikte van het dekzand 

varieerde van 10 cm tot plaatselijk wel 4 meter. De 

beekdalen werden dieper uitgeslepen, waardoor de 

keileemlaag en ook de daaronder liggende potklei op een 

aantal plaatsen verdwenen. Later werden de beekdalen 

weer opgevuld met sediment en er ontstond vervening. 

Op de dekzandruggen ontstond bewoning: de essen en 

esdorpen liggen op de dekzandruggen (bron 1, 2). 

 

 

Blauw: Elsterien; Geel: Saalien; 
Rood: Weichselien;  bron: 3 
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En zo bloeit de Zweedse kornoelje in de Zeijer Strubben op de Zeijenrug. In de Zeijer 

Strubben, die de esgronden van het esdorp Zeijen omgeven. 

 Er wordt wel gezegd dat de Zweedse kornoelje, evenals de zevenster een ijstijdrelict is. 

Maar de invloed van de mens blijkt groter ( ontginning, ontwatering) dan de 

klimaatverandering. Die hypothese komt daardoor op losse schroeven te staan. Ook spreekt 

men niet van een ijstijdrelict als er nog een verbinding is met het hoofdareaal. De zevenster 

en Zweedse kornoelje komen namelijk ook in Noord Duitsland en Denemarken voor. Ook is 

het onwaarschijnlijk dat echt boreale soorten de warmere periode, het Atlanticum  (5500 – 

2000 v.Chr.) konden overleven.

Een ingang van de Zeijer 
Strubben 
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Een nieuw, maar verwant adoptieterrein: het Holtveen bij Vries 

 

Gaan we van de Zeijenrug naar het oosten, dan belanden 

we op de Rolderrug. De Rolderrug wordt ook wel de tweede 

Hondsrug genoemd. Vries ligt op de Rolderrug en verder 

liggen o.a. Peize, Bunne, Donderen en natuurlijk ook Rolde 

op deze rug. In het beekdal tussen de Zeijenrug en 

Rolderrug ligt het Holtveen. Het Holtveen ligt in het gebied 

van De Holten. Dit verslag gaat verder over het Holtveen, 

want dat is in de loop van 2016 mijn adoptieterrein 

geworden. 

 

Het Holtveen in vogelvlucht 

Bij de introductie en beschrijving van het Holtveen maken 

we ook gebruik van de Inventarisatiegegevens van IVN Vries 

in het herstelproject Veentjes Noordenveld uit mei 1998,   

(bron 30). 

Het Holtveen ligt in “De achterste Holten”, een oud 

strubbenbos ten westen van het dorp Vries. De oppervlakte 

is ongeveer 100 x 250m. 

Het open water meet ongeveer 150 x 100m. Er is veenmosvegetatie met berkenopslag van 2 

tot ongeveer 6 meter. In en meteen aan het water bevindt zich veel slangenwortel ( Calla 

palustris). In het water zijn pollen pitrus te zien en gele lis. 

Het veen ligt in een eiken-berken strubbenbos met flink opgeschoten 

hulst, grove dennen en fijnsparren. Er is redelijk veel onderbegroeiing van 

varens, kamperfoelie, klimop, sporkehout, valse en gewone vlier. 

Er groeit veel nagelkruid, dat met zijn prachtige blad hele paden omzoomt. 

Aan de oostzijde, vlakbij de bijenkorven die aan de rand van het bouwland 

staan, is een veld ingezaaid met veldbloemen, nadat de varens er 

verwijderd waren. 

Er leven reeën in het bos, die zich zo nu en dan laten zien. Er is een dassenburcht, die (nog) 

niet vermeld wordt in het inventarisatierapport van 1998. 

Er zijn in het veen enkele eilandjes te zien. Dat zijn de resten van de legakkers waarop de 

opgebaggerde turf te drogen was gelegd (zie ook bijlage 1). Groene kikkers hebben het erg 

naar hun zin in het veentje. 

Het is op dit moment niet duidelijk of het een pingoruïne betreft, of dat het een veenplas is. 

Er ligt een restant van een wal aan de oost- en zuidoostzijde, volgens het inventarisatie-

rapport. 

Aan de noord- en westzijde van het bos liggen grafheuvels. 

Uit: bron 3 

Slangenwortel 
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Het veentje is goed 

bereikbaar. Er lopen een 

drietal zandpaden door 

het strubbenbos en aan 

de westkant staat een 

bankje vlakbij het water. 

Het is een uitgesproken 

wandelbos: dagelijks 

worden er honden, al of 

niet aan de lijn, 

uitgelaten. Op zondagen 

is het vaak druk. 

Opmerkelijk is dat er 

vrijwel geen zwerfvuil 

ligt. Mogelijk is dat 

mede aan Bert Warners te  

danken, die meestal een  

plastic zak en een 

stokraper 

meeneemt op zijn 

dagelijkse 

wandeling. 

Het veentje wordt 

omzoomd door 

bouwland en 

grasland. Er is een 

afwateringsgreppel 

met duiker naar een 

naamloze sloot, die 

uitmondt in de 

Grote Masloot. 

  

Holtveen vanaf westzijde op 17 juli 2016 

Holtveen in november 

Holtveen in november 
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Het ontstaan van het Holtveen in het Drentse Landschap: 

een Pingoruïne? 

In het hoofdstuk over de kornoelje en de ijstijden worden de basis en de architectuur van 

het Drentse landschap beschreven. Beide werden door ijstijden gevormd, namelijk het 

Elsterien en daarna het Saalien. Na deze ijstijden ontstond hier, tijdens de laatste ijstijd, een 

toendra klimaat met een permafrost bodem. Poolwinden verplaatsten grote hoeveelheden 

zand en bedekten ook de Holten onder een laag dekzand. De diepe geulen in het 

keileemlandschap stoven voor een groot deel dicht en er ontstonden dekzandruggen, waar 

het dekzand een dikte van minstens 1,20 m. had. Vries lag, net als andere esdorpen op een 

dekzandrug, in dit geval de Rolderrug. Door het geweld van smelwater na de ijstijd werden 

beekdalen uitgesleten. Het Holtveen ligt in een beekdal tussen de Rolderrug en de Zeijenrug.  

 

Veel Drentse vennen zijn in de laatste ijstijd ontstaan. Die vennen ontstonden op plaatsen 

waar zich in de bodem veel water bevond. Het water kon zich ophopen door een 

ondoordringbare laag in de bodem of door kwel. Door bevriezing ontstond er een ijsklomp 

onder de oppervlakte. Door de aanvoer van kwelwater werd de ijsklomp groter en drukte de 

grond omhoog tot er een heuveltje ontstond met een ijslens. In de taal van de Inuït is een 

ijsheuvel een “pingo”. Toen het klimaat weer warmer werd smolt het ijs en zakte de heuvel 

in elkaar. Er bleef een gat met water over: de pingoruïne. Vaak is er aan de rand van het 

meertje nog een restant van de heuvel over. Het meertje werd in de loop van de tijd 

Uit: Informatiebladen 
voor natuurgidsen: 
Doorsnede Drentse Aa 
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opgevuld met veen. Sommige veentjes zijn daarna ook voor turfwinning gebruikt. 

Een veentje dat door uitblazing is ontstaan heet in het Drents een “stoefgat”. Die vennetjes 

zijn niet veel dieper dan 2 tot 2 1/2 meter. Een pingoruïne is soms wel meer dan 10 meter 

diep. 

 

Over het Holtveen zijn de meningen verdeeld. Eerst dacht ik dat het en veenplas was. Ik 

vond toen echter twee bronnen waarbij het Holtveen wel een pingoruïne werd genoemd.  

- Rapport in kader Bodem knooppunt Donderen in opdracht Hogeschool VHL 

- Wandelroute “Vries tot op de bodem geopend”, kernkwaliteiten; 

www.provincie.drenthe.nl 

Toen heb ik Anja Verbers (Landschapsbeheer Drenthe), één van onze gastdocenten, gemaild 
en gevraagd of er onderzoek is waaruit blijkt hoe het zit. Ik zag mezelf niet op een vlotje het 
water opgaan met een peillood.  Dit is haar antwoord:  

 

“Wat goed dat je aan de bel trekt! De locatie die je aanduidt als Holtveen heeft nr 681 in 

mijn database. In het algemeen kun je op basis van al dan niet aanwezig zijn van een randwal 

absoluut niet te zeggen of het wel/geen pingoruïne betreft! Vaak zijn randwallen afwezig, 

verdwenen of nooit aanwezig geweest. Soms lijkt iets een randwal en is het een dekzandrug! 

Ronde vorm is ook geen noodzaak, rond tot ovaal kan goed voorkomen. 

Op basis van deze criteria kun je dus geen uitsluitsel geven. Eigenlijk kan dat alleen na 

onderzoek of informatie uit verhalen die iets zeggen over de diepte. Is het dieper dan 2-2,5 

meter (de bodem/ondergrond) dan is het waarschijnlijk een pingoruïne! 

Ik heb even naar verschillende kaarten gekeken. Grappig is dat vroeger een andere locatie 

het Holteveen werd genoemd! Namelijk een plek ten ZW van het huidige Holtveen; op de 

hoogtekaart zie je daar ook een laagte, deze laagte wordt op de 1900 kaart Holtveen 

genoemd.  

Er liggen in dit gebiedje zeker 4-5 mogelijke pingoruïnes! 

Ik voeg wat kaartjes bij, zowel hoogtekaartjes (waarop je kunt zien dat er wel degelijk sprake 

is van een soort randwal bij het huidige Holtveen) 

Ik kan dus nu geen harde uitspraak doen, maar het is zeker niet uitgesloten dat het wel 

degelijk een pingoruïne is. Ik zal opzoek gaan naar beide bronnen die je noemt en kijken 

waar zij dit op baseren. Je hoort nog van me!”  

1900 Holtveen hoogtekaart 1932 

http://www.provincie.drenthe.nl/
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 De invloed van de mens op het Holtveen 

“In Noord-Nederland begonnen vanaf 4200 v.Chr.  de mensen van de Swifterbandcultuur te 

boeren. In Drenthe zijn vondsten van de Swifterbandcultuur relatief zeldzaam”. ( bron 2) 

In Drenthe kennen we wel de Trechterbekercultuur (van 3400 tot 2900 jaar v.Chr.), die haar 

naam ontleent aan mooi trechtervormig aardewerk, versierd met meetkundige figuren.  Dit 

is een cultuur van jagers en verzamelaars, die geleidelijk overstapten op de landbouw. 

Informatie ontleend aan bron 2, p.15 e.v.: 

 

Nieuwe landbouwtechnieken aan het einde van de IJzertijd 

Aan het eind van de IJzertijd en in de Romeinse tijd werden nieuwe landbouwtechnieken 

ontwikkeld, waardoor niet alleen akkers op zandgronden konden worden ontwikkeld, maar 

ook bossen op hoger gelegen keileemgronden ontgonnen konden worden. De akkers en 

boerderijen werden verplaatst naar hoger gelegen delen, waar de bossen gekapt waren. De 

oude akkers en woongebieden werden gebruikt om vee te weiden. Deze aanpak duurde 

voort tot in de Middeleeuwen. Aan het einde van de Middeleeuwen lagen de dorpen min of 

meer op hun tegenwoordige plaats. 

Het systeem van de esdorpen met hun essen ontstond in de Middeleeuwen en duurde voort 

tot het einde van de 19e eeuw. In het boerenbedrijf ging het er om zoveel mogelijk 

opbrengst te halen van de arme Drentse zandgronden. De onderdelen van het landschap 

hadden ieder hun eigen functie: meer voedsel uit de es, zo veel mogelijk vee op de heide, 

langs de bosranden en op de groenlanden. De hooilanden in de beekdalen moesten het vee 

in de winter van voedsel voorzien. 

De hei leverde plaggen die in de potstal werden gebruikt. In de stal stonden de koeien op 

plaggen, takken of stro. De schapen leverden ’s avonds en ‘s nachts hun bijdrage in de mest. 

1832 -1900 

1932 
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De potstallen werden van tijd tot tijd leeggehaald en die vruchtbare grond werd uitgereden 

over de essen. In de loop van de tijd kwamen de essen dus steeds iets hoger te liggen.  

Als je nu de Esakkers affietst, richting dorp ( Westerstraat) dan hoef je niet te trappen, de 

weg loopt duidelijk af. 

 

Geriefhout en brandhout 
Tussen de velden en essen werden houtwallen aangelegd om het vee weg te houden van het 

bouwland en om de percelen te begrenzen. De houtwallen kregen vaak een dichte, stekelige 

begroeiing. Uit die houtwallen en de restanten van het bos (de holten) werd geriefhout 

(bouwmateriaal en gereedschap) en brandhout gehaald.  

Door het kappen van de eiken in de holten en het afvreten van de uitlopende twijgen door 

het vee ontstonden bosjes met zeer knoestige kronkelende eiken, die Strubben werden 

genoemd. Dat is vooral in de Zeijer Strubben goed te zien. 

Het gebied van de Holten waarin het Holtveen ligt zoals we dat nu kennen, is voor geriefhout 

en brandhout gebruikt. Tussen het Holtveen en Vries bevindt zich wat hoger liggend  

bouwland en ook aan de zuidkant bij de grafheuvel ligt (hoger)bouwland. 

Het Holtveen is in de vorige eeuw gebruikt om turf te steken en kleine eilandjes, de resten 

van legakkers herinneren daar nog aan. Zie hiervoor ook het interview met Bert Warners 

(bijlage 1). 

 

Voer voor de kokmeeuwenkolonie 
De overbemesting door de kokmeeuwenkolonie is ook door menselijk toedoen veroorzaakt: 

de vuilstort in de directe omgeving leverde voedsel voor de meeuwen. Na sluiting van die 

stortplaats nam de soorten rijkdom in en direct rondom het veen weer toe. Een teken van 

terugkeer naar een natuurlijk milieu. 
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De archeologische betekenis van het Holtveen 

Grafheuvels 
Bij de ingang aan de Hooidijk zijn rechts twee grafheuvels te zien. Aan de zuidkant van het 

veen is nog een grafheuvel. Ze worden regelmatig gemaaid, om te voorkomen dat gras- en 

plantenwortels te diep in de heuvels doordringen. 

Er staat een bordje bij dat de heuvels niet onderzocht zijn. De exacte datering is niet bekend 

en daarom is ook niet bekend op welke manier de graven in de heuvels tot stand zijn 

gekomen. 

Grafheuvels werden gebouwd nà de 

hunebedden (van 3500 – 3000 jaar v.Chr. de 

tijd van de Trechterbekercultuur). Vanaf 2900 

v.Chr.,in de late steentijd, ging men over op 

individueel begraven. Sommige van de 

graven werden met zand en plaggen tot een 

grafheuvel opgehoogd. Weer later werden 

doden gecremeerd en werden de resten in de 

heuvel bijgezet. Vanaf 1100 v.Chr. ongeveer 

wordt iedereen gecremeerd. De asresten 

worden in een urn bijgezet en met een 

heuveltje overdekt. Zo ontstaan hele 

urnenvelden. 

Vanaf de IJzertijd (vanaf 800 v.Chr.) worden er geen urnen meer gebruikt. De crematieresten 

worden met een zandheuvel afgedekt. Deze graven noemt men brandheuvels. 

Het gebeurt ook dat bestaande grafheuvels in een latere periode weer gebruikt worden: dat 

noemt men dan meerperiodenheuvels. 

De doden kregen grafgiften mee en die voorwerpen vertellen veel over het leven in de 

prehistorie. Wat bewaard bleef zijn vooral stenen voorwerpen en aardewerken potten. Alles 

van organische oorsprong werd verteerd door bodemorganismen. Zelfs het geraamte van 

mensen verging. Een enkele keer bleef er een donkere afdruk bewaard van het lijk. Dat 

wordt een lijksilhouet genoemd. 

De grafheuvels bij het Holtveen behouden dus voorlopig hun geheim.
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Deep mapping 

Het viel me op dat mensen het belangrijk vinden dat er niet over de grafheuvels wordt 

gelopen. Het lijkt alsof respect tonen nog steeds belangrijk is. Bij de grafheuvel hierboven 

rechts is het niet gelukt de wandelaars het pad erlangs te laten nemen. Ze worden 

uitgedaagd te klimmen. De grafheuvels bij de ingang van de Hooidijk liggen naast het pad en 

er is niet echt iets dat je uitnodigt om er overheen te lopen. 

Toen ik een passage las in het boek van Arita Baayens, dat op de shortlist stond voor de Jan 

Wolkers Prijs moest ik aan de situatie bij de grafheuvels bij de Hooidijk denken. 

Arita Baayens rijdt in haar boek “Zoektocht naar het paradijs” te paard door het Altaj 

gebergte, op de grens van Kazachstan, Rusland en China. Ze gebruikt, voor zover mogelijk 

terreinkaarten. Maar dan merkt ze op: 

“Herders doen aan deep mapping”, hun 

mentale kaart bevat niet alleen lijntjes die van 

A naar B lopen maar ook informatie die je niet 

aantreft op een stafkaart. De vorm en kleur van 

de wolken bijvoorbeeld, de plek waar een 

schaap lammerde of doodging, het moment 

waarop een stromende rivier op de eerste 

barre winterdag plotseling in bikkelhard ijs 

veranderde. Deep mappings gaan over 

betekenislagen in het landschap en over 

aandachtig waarnemen, generaties lang, 

waardoor herders aan het spoor van een berin 

zien waar zij vandaan komt en of zij honger heeft of haast. Zo worden gebeurtenissen 

voorzien van een context en vertellen details in het landschap verhalen die buitenstaanders 

ontgaan.” 

Dat bracht ik in verband met een gesprek dat ik had met een vrouw die al lange tijd in Vries 

woont en die ik vroeg naar haar ervaringen in het gebied rond het Holtveen. Zij vertelde dat 

er mensen zijn die gevoelig zijn voor deep mapping: die aanvoelen waar krachtlijnen in een 

landschap lopen, waar een sombere dreiging hangt, maar ook waar een lichte sfeer je hoofd 

helder maakt. De geschiedenis kan beelden laten ontstaan. Het landschap laat in verschil-

lende tijdlagen zien wat geweest is. Zo vertelde zij dat de plaats aan de voet van de 

grafheuvel bij de Hooidijk, ongeveer waar nu het bordje staat een offerplaats zou zijn 

geweest en dat de mensen in de wei daartegenover stonden. Er waren andere mensen die 

processies waarnamen in de richting van het veen. 

De Holten is een oud strubbenbos en de begroeiing is een net als bij de Zeijer Strubben een 

restant van een oerbos. Het bos heeft zich op een natuurlijke manier kunnen ontwikkelen, is 

nog ongeschonden. In zo’n situatie kan iets waargenomen worden van andere tijden. Dan 

heeft de geschiedenis “een stem”.  

De historische vereniging Vries heeft geen gegevens over offeren. Bert Warners zegt in zijn 

interview dat mogelijk bij Prof. Van Giffen wel informatie over de grafheuvels te vinden is.   
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Planten en bomen in het Holtveen 

Er zijn veel gegevens verzameld over planten en bomen in het Holtveen. 

Een inventarisatie omstreeks 1968 vermeldt de planten en bomen in de volgorde waarin je 

ze tegenkomt bij een rondwandeling. De inventarisatie van 2004 groepeert de planten en 

bomen naar vindplaats of biotoop: bij het veen, in het bos of aan de rand van bos en paden. 

 

Planten en bomen in 1968, verzameld in de “Gids Natuurpad Holtveen” 

De “Gids Natuurpad Holtveen”  is samengesteld en van tekeningen voorzien door Bert 

Warners in 1968. We lezen in de gids welke bloemen of bomen konden worden aangetroffen 

tijdens de beschreven rondwandeling en bovendien wat de bloeitijden zijn van de vermelde 

planten en bomen (bron…). 

 

Overzicht van de genoemde planten en bomen 

- Grootbloemig muur 

- Lelietje van dalen 

- Eik 

- Wilgenroosje 

- Berk 

- Dalkruid 

- Klimop 

- Rankende helmbloem 

- Koekoeksbloem 

- Witte dovenetel 

- Hanenpoot ( of zevenblad) 

- Brandnetel 

- Wilg 

- Spar 

- Hazelaar 

- Bosbes 

- Walstro 

- Hulst 

- Kamperfoelie 

- Veenmos 

- Rode bosbes 

- Slangenwortel 

- Sporkehout 

- Lijsterbes 

- Larix 

- Grove den 

- Haarmos 

- Struikheide 

- Stekelbrem 

- Adelaarsvaren 

- Eikvaren 

- Beuk 

- Klaverzuring 

- Bosanemoon 

- Salomonszegel 

- Els 

- Esdoorn 

- Stekelvaren 

- Fluitenkruid 

 
 
 

 
 

Jaarrond Inventarisatie door IVN Vries in 2004 

In 2004 vindt er in een Jaarrond-project een inventarisatie van planten en bomen plaats in 
de Holten door een werkgroep van het IVN Vries. De Holten omvatten een groter gebied dan 

Adelaarsvaren 
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het Holtveen, maar de genoemde planten en bomen in en rond het veen en in het bos zijn 
ook representatief voor het kleinere gebied van het Holtveen. 
 

In een rondom het veen:  In het bos:   Rondom het bos en paden: 
0 Slangenwortel   0 Dalkruid      Boterbloem 
   Gele lis    0 Lelietje van dalen     Grote zuring 
   Pijpenstrootje   0 Salomonszegel  0 Fluitenkruid 
   Dopheide    0 Adelaarsvaren     Grote distel 
   Veenbes    0 Eikvaren   0 Brandnetel 
   Lavendelheide ( 2 stuks)  0 Brede stekelvaren     Paardenbloem 
   Wollegras    0 Bosanemoon  0 Dagkoekoeksbloem 
0 Veenmos (Sphagnum)  0 Witte klaverzuring     Rode- en witte klaver 
   Lisdodde    0 Grootmuurbloem     Weegbree 
   Pitrus       Vogelmuur      Pinksterbloem 
   Bies        Fijngras (Festuca)     Gele dovenetel 
0 Blauwe bosbes   0 Rankende helmbloem    Kleefkruid 
0 Rode bosbes   0 Kamperfoelie     Boerenwormkruid 
   Zegge    0 Klimop      Fijne kervel 
   Moeraswalstro   0 Zomereik      Wederik 
0 Wilg     0 Grove den      Voederwikke 
   Populier    0 Berk       Waternavel 
     0 Hulst       Waterpeper 
     0 Fijnspar      Geel nagelkruid 
     0 Lijsterbes   0 Beuk 
     0 Vuilboom (= sporkehout) 0 Hazelaar 
        Amerikaanse vogelkers    Krentenboom 
            Vlier 
De planten/bomen met een  “0” komen ook voor in de inventarisatie van Warners ( 1968). 
 
 

De inventarisaties van 1968 en 2004 vergeleken 

Rondom het bos en paden 
Het valt op dat de planten en bomen in “Rondom het bos en paden” uit 2004 nauwelijks 

worden genoemd in de wandeling uit 1968. Een uitzondering vormen brandnetel, 

dagkoekoeksbloem en fluitenkruid, die wel worden genoemd. De planten uit de categorie 

“Rondom bos en paden” 2004 worden in plantenlexicons genoemd als planten van akkers, 

wegkanten en ruderaalterreinen ( o.a. boterbloem, grote zuring, paardenbloem). 

Om het verschil te verklaren kan gedacht worden aan het veranderde beleid in de landbouw. 

Vanaf 1960 vond er intensivering van de 

landbouw plaats. Dat had tot gevolg een 

overvloedig gebruik van 

kunstmeststoffen en een overproductie 

van mest. In de jaren tachtig zijn er door 

Brandnetel 

dagkoekoeksbloem 

Dagkoekoeksbloem 
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de overheid maatregelen genomen om hier paal en perk aan te stellen. 

In de 50 jaar na de waarnemingen van Warners is er dus veel veranderd in het 

landbouwbeleid. De invloed van het bouwland, meer meststoffen, is vooral aan de randen 

merkbaar.  Mogelijk ligt hierin dus een deel van de verklaring. 

Misschien speelt ook de bekendheid van een bloem een rol in de keuze van Warners. Alle 

planten opnemen in de wandeling is waarschijnlijk wat te veel van het goede en bij het 

maken van een keuze, is een paardenbloem mogelijk bekend verondersteld en is er gekozen 

voor een minder bekende plant . Het doel van de gids van Warners was niet een 

inventarisatie te maken, maar uitleg bij wat je ziet op een wandeling. 

 

In en rondom het veen 
Ook hier zien we een groot verschil tussen beide verzamelingen. Slechts zes van de planten 

en bomen rondom het veen, die in 2004 werden geïnventariseerd, zien we ook terug op de 

lijst van Warners, die een halve eeuw daarvoor is samengesteld. Hier lijkt de situatie min of 

meer omgekeerd, wat betreft de voedselrijkdom van de bodem of het water. 

Daar was ik in eerste instantie verbaasd over. Tot ik me realiseerde wat Bert Warners had 

verteld over de meeuwenkolonie in het Holtveen ( zie bijlage1) Rond 1965 huisde er een 

kokmeeuwenkolonie in het Holtveen. In de volksmond heette het veen dan ook het 

“Meeuwengat”. In ouderwetse winters ging de jeugd op het Meeuwengat schotsen 

springen, hoorde ik vanochtend ( 15 november 2016) tijdens de koffie van een kennis. 

Die kokmeeuwenkolonie zorgde voor voedselrijkdom in en rond het water. Allerlei soorten 

vegetatie waren daardoor verdwenen. Toen de meeuwenkolonie, na afdekking van de 

nabijgelegen vuilnisstort ( bijlage 1) verdween kon het natuurlijk milieu zich herstellen. 

Kennelijk is een halve eeuw genoeg voor dit herstel. Een paar jaar geleden, ten tijde van het 

50-jarig bestaan van het IVN Vries merkte Bert Warners al op, dat de soortenrijkdom in het 

Holtveen spectaculair was toegenomen. 

 

In het bos 
De lijst van planten en bomen in het bos is vrijwel identiek in beide overzichten. 

Bij de inventarisatie van 2004 worden vogelmuur, fijn gras ( Festuca) en Amerikaanse 

vogelkers genoemd en die drie zien we niet in de verzameling van Warners uit 1965. De 

Amerikaanse vogelkers of bospest is weliswaar vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw als 

vulhout aangeplant in Nederland, maar vanaf de jaren vijftig stopte Staatsbosbeheer 

daarmee en begon zelfs aan de bestrijding. Weer later werd een wat soepeler beleid 

gevoerd en werd de bospest hier en daar ruimte gegund. Dit zou het ontbreken rond 1968 

kunnen verklaren. 

Vogelmuur: misschien niet opgenomen vanwege zijn nietigheid?  

Het genoemde fijngras met als toevoeging “Festuca” roept vraagtekens bij me op. Beide 

benamingen komen niet voor in bron 15. Wel worden verschillende Festuca grassen 

genoemd in bron 17: Festuca pratensis of beemdlangbloem en Festuca rubra of rood 

zwenkgras. Het zou kunnen dat deze bedoeld werden. Gezien de benaming “fijngras”zou ook 

Dagkoekoeksbloem 

emem 
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gedacht kunnen worden aan Festuca ovina ssp tenuifolia of fijn schapengras. Ik dacht zelf 

aan gewoon struisgras, Agrostis capillaris of ook wel: tenuis ( zacht) genoemd. Het gewone 

struisgras komt voor in vochtig arm grasland en is nu te vinden bij het grasveld  t/o de 

grafheuvel bij de ingang Hooidijk.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de krant 

Licht gaat door plantenstengels naar de wortels 

Wetenschapsbijlage van de NRC van 4 november 2016: 

“Plantenwortels hebben lichtreceptoren waarmee ze licht kunnen zien dat via de stengel 

naar beneden komt. Dat licht beïnvloedt de groei.” 

“Er komt maar een heel klein beetje licht door de stengel heen, maar het is genoeg voor een 

wortel die helemaal in het donker groeit. Dat zonlicht de groei van wortels stimuleert, was al 

bekend. Maar dat gaat met een chemisch signaal: de bovengrondse delen vangen licht op en 

zenden als reactie het signaaleiwit HY5 naar beneden. Daarvan gaan de wortels beter 

groeien”. 

 

“Nieuwe plantkunde: 

Een plant groeit naar het licht en zoekt  met zijn wortels naar water. Maar planten letten op 

veel meer zaken en communiceren daar ook over. 

- Insectenvraat: buurplanten merken de vluchtige stoffen van de beschadigde plant op 

- Kauwende rupsen: de trillingen van de blaadjes laten de plant alarmstoffen 

uitzenden 

- Familieleden worden door planten beter getolereerd dan vreemde planten”. 

Pijpenstrootje, rood zwenkgras 
en kruipend struisgras  
bron 19, deel 2, blz.158 

Bij de ingang aan de Hooidijk 
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Planten en bomen in de zomer en het najaar van 2016 

In de zomer van 2016 begon ik aantekeningen te maken tijdens mijn wandelingen in het 

Holtveen. Hieronder een overzicht van wat ik zag bloeien of aan de bladen herkende. Er is 

niet gestreefd naar volledigheid, in die zin is het geen inventarisatie.  

 

Planten 

Kamperfoelie, bleek geelwit (Lonicera periclymenum) 

Gewoon nagelkruid (Geum urbanum) 

Dagkoekoeksbloem (Silene dioicea) 

Gele dovenetel, verwilderd? (Lamiastrum galeobdolon) 

Braam, wit en roze (Rubus fructicosus) 

Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) 
Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata) 

Biggenkruid (Hypochoeris radicata) 

Witte klaver (Trifolium repens) 

Ridderzuring (Rumex obtusifolius) 

Brandnetel (Urtica doicia) 

Grootbloemig muur (Stellaria holostea) 

Hondsdraf (Glechoma hederacea) 

Gevlekte dovenetel , paars (Lamium maculatum) 

Grote weegbree (Plantago major) 

Akkerkool (Lapsana communis) 

Lisdodde (grote: Typha latifolia; kleine Typha 

angustifolia) 

Waterlelie (Nymphaea alba) 

Slangenwortel (Calla palustris) 

Klaverzuring (Oxalis acetosella) 

Kleefkruid (Galium aparine) 

Haagwinde ( pispotje) (Calystegia sepium) 

Klimop (Hedera helix) 

Dalkruid (Maianthemum bifolium) 

Bosbes (Vaccinium myrtillus) Rijsbes?? 

Salomonszegel (Polygonatum multiflorum) 

Lelietje van Dalen (Convallaria majalis) 

Kleine duizendknoop (Polygonum minus) 

Gewoon havikskruid (Hieracium vulgatum)  

Paardebloem (Taraxacum officinale) 

Klein streepzaad (Crepis capillaris) 

Rankende helmbloem (Corydalis claviculata) 

Gewoon nagelkruid 

Braam 

Dalkruid 
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Veenmos (Sphagnum palustre) 

Haarmos (Polytrichum commune) 

Bosbes (Vaccinium myrtillus) 

Pitrus (Juncus effusus) 

Kervel (Anthriscus cerefolium) 

Waternavel (Hydrocotyle vulgaris) 

Akkermelkdistel (Sonchus arvensis) 

 

Planten die ingezaaid zijn op het veld bij de bijenkasten 

Op de Natuurwerkdag 2015 is het veld bij de bijenkasten, dat grenst aan het bouwland, van 

alle varens ontdaan. In het voorjaar van 2016 is een akkerbloemenmengsel ingezaaid op 

tweederde van het terrein aan de kant van het veen. Aan de kant van het bouwland , op één 

derde van het terrein, is een braaklandmengsel ingezaaid. 

Het akkerbloemenmengsel bestond uit de volgende planten: 

Korenbloem (Centaurea cyanus) 

Vergeet-me-nietje, middelste- of akker- ( Myosotis 

arvensis) 

Bolderik (Agrostemma githago) 

Echte kamille (Matricaria recutita) 

Reukloze kamille (Matricaria maritima) 

Driekleurig viooltje (Viola tricolor) 

Gele ganzebloem (Glebionis segetum) 

Akkerviooltje (Viola arvensis) 

Akkerkool (Lapsana communis) 

Bleke of kleine klaproos (Papaver dubium) 

Dagkoekoeksbloem (Silene dioica) 

 

Volgens opgave van werkgroep Landschapsbeheer IVN bestond het Drents akkermengsel uit 

bovenstaande planten. Ik heb echter de 

volgende planten ook aangetroffen: 

 

Speerdistel (Cirsium vulgare) 

Koolzaad (Brassica napus) 

Perzikkruid (Polygonum persicaria 

Boterbloem (Ranunculus nemorosus, bos- of auricomis, gulden-) 

Voederwikke (Vicia sativa)) 

Klaver ( witte: Trifolium repens; rode: Trifolium pratense) 

Perzikkruid speerdistel 

o.a. bolderik 

Veenmos 
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Het is mogelijk dat er zaden in het mengsel zaten, die niet vermeld waren. Het is ook 

mogelijk dat er nog zaden in de grond zaten en dat die na het verwijderen van de varens hun 

kans schoon zagen.  

Grassen: 

Pijpenstrootje (Molinia caerulea) 

Gewoon struisgras (Agrostis tenuis) 

 

Bomen: 

Zomereik (Quercus robur) 

Berk, zachte (Betula pubescens) 

Vogelkers, Amerikaanse (Prunus serotina) 

Lijsterbes (Sorbus aucuparia)  

Hulst (Ilex aquifolium) 

Sporkehout (Frangula alnus) 

Meidoorn, éénstijlig (Crataegus monogyna) 

Vlier (Sambucus nigra) 

Valse vlier of kruidvlier (Sambucus ebulus) plant giftig 

Fijnspar(Picea abies) 

Wilg (waarschijnlijk boswilg: Salix caprea)) 

Populier (Populus nigra) 

Grove den (Pinus syvestris) 

Krenteboompje (Amelanchiër lamarckii) 

Beuk (Fagus sylvatica) 

 

 

Waarnemingen 2016 vergeleken met de inventarisatie van 2004 

Pas in de loop van 2016 werd het Holtveen mijn adoptieterrein. Dat betekent dat ik de 

bloeitijd van veel planten heb gemist en rondwandelend de bladeren misschien niet heb 

opgemerkt of de plant niet kende, zoals bij de grassen of varens al snel het geval was. Zo zag 

ik de zegge bijvoorbeeld over het hoofd. Dus wanneer een plant in 2016 niet is 

waargenomen, maar in 2004 wél, dan betekent dat nog niet dat de plant verdwenen is. Een 

voorbeeld: ik vermoed dat de gele lis of de pinksterbloem er nog wel zijn. 

Maar bij de dopheide, de lavendelheide en het moeraswalstro weet ik niet of verder zoeken 

zin heeft.  

De planten van de inventarisatie 2004 “In het bos “en “Rondom het bos en paden” zijn 

vrijwel allemaal door mij aangetroffen in 2016. De ontbrekende waarnemingen betreffen 

meest de biotoop“In en rondom het veen”. 

 

Er zijn een aantal planten in 2016 waargenomen, die niet voorkomen in de inventarisatie van 

2004. Dat zijn: meidoorn, valse vlier, klein streepzaad, havikskruid, biggenkruid, braam, 

fijnspar 

valse vlier 

fijnspar 
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hondsdraf, waterlelie, akkerkool, haagwinde, akkermelkdistel en kleine duizendknoop. Het 

valt op dat een aantal van hen flink kan woekeren.  

Over de braam verbaas ik me het meest. Overal langs de paden groeien nu bramen. Ze 

overwoekeren de paden zodanig dat op de Natuurwerkdag 2016 één van de activiteiten was 

het snoeien van bramen om de paden weer begaanbaar te maken. Ook in de 

onderbegroeiing gaan de bramen vrolijk hun gang. De oostkant van het veen was alleen met 

een snoeischaar te bereiken, toen ik daar een mini-excursie voor mijn medecursisten hield. 

Nu zijn van 2004 tot begin 2007 door Dick van Sloten (de man van het bankje) alle berken 

rondom het veen gerooid. Dat heeft voor veel meer licht gezorgd voor de onderbegroeiing. 

Vanuit beheersoogpunt wilde men er weer een open ven van maken, 

zodat de vegetatie zich beter kon ontwikkelen. Daarbij werd gedacht 

aan veenmos, veenbes, lavendelheide, dopheide, wollegras, veenpluis, 

zonnedauw etc. lezen we in de toelichting van het Jaarrond project van 

IVN Vries in 2004. Het kappen van de berken zou wel eens de verklaring 

kunnen zijn dat de braam sindsdien heeft toegeslagen. Maar het 

kappen zorgde niet alleen voor meer licht. De stikstof en ammoniak die 

sinds 1960 in toenemende mate in de lucht zitten sloegen nu, niet meer 

gehinderd door de berken, neer op de bodem. Terwijl de concentratie van die stoffen in de 

bodem vanuit het bouwland ook gestaag toenam. Bramen houden, net als brandnetels, van 

stikstof. Wanneer de braam zich ergens gevestigd heeft neemt hij al snel alle ruimte in 

beslag. Dat heet beeldend de “verbraming”. Het Holtveen is inderdaad enigszins verbraamd! 

 

 

bramen Bramen 

berk Opslag verwijderd op 5 
november 2016 
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Een paar planten van nabij bekeken: 

geel nagelkruid, rankende helmbloem en klimop 

Er zijn twee planten waar ik met veel plezier naar kijk: de rankende helmbloem en het gele 

nagelkruid en er is een plant, de klimop, die vaak vragen oproept. Daarover wat meer. 

 

Geel nagelkruid 
Toen ik wat later in de zomer rondliep in het Holtveen, was er één bloem die nog overal 

opdook. Een gele bloem, die vaak vergezeld was van grappige, zachte borstelhaar-vruchtjes.  

Dat was het geel nagelkruid. De bloembladen zijn warm geel en de even lange kelkbladen 

staan er als een groene ster tussen. De borstelhaartje hebben weerhaakjes aan de uiteinden 

en kunnen zich aan passanten hechten. Het blad van deze plant is een waar kunstwerk: een 

rozet waaruit allemaal kleine trappetjes naar sierlijk spreidende brede bladeren gaan. De 

rozetbladeren zijn geveerd en de topdeelbladeren zijn het grootst, zo heet dat in de 

Veldflora (bron 16). Deze plant is flink in aantal toegenomen en omzoomt grote stukken van 

de paden. Men vreest dat de klaverzuring hier hinder van gaat ondervinden. Maar op dit 

moment doet de klaverzuring het nog prima. 

 

Het nagelkruid trekt allerlei Vliesvleugeligen ( bijen, wespen, mieren) aan. De meeldraden en 

stampers zijn zodanig op elkaar afgesteld dat kruisbestuiving voor de hand ligt, maar ook 

zelfbestuiving is mogelijk. 

De afleiding van de wetenschappelijke naam: Geum urbanum staat niet vast. Het zou 

kunnen dat Geum is afgeleid van een Grieks woord voor ruiken, omdat de verse wortel naar 

kruidnagel geurt, maar dat geldt eigenlijk nog meer voor het knikkend nagelkruid. De wortel 

bevat eugenol, een desinfecterend, plaatselijk pijnstillende stof, die ook in kruidnagel 

voorkomt. De toevoeging urbanum slaat op stads-. De plant werd vaak onder heggen bij 

menselijke nederzettingen aangetroffen. Ze groeit op neutrale, maar stikstofrijke grond. 

De plant gold als zeer geneeskrachtig en had dan ook namen als “Gezegend kruid” of 

“Zegenkruid”. Deze namen gaan weer terug op een nog oudere benaming, die we bij 

Hildegard von Bingen ( 1150) tegenkomen: Benedicta , Latijn voor gezegende. 
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Het nagelkruid heeft een korte wortelstok, want het verhaal gaat dat de duivel niet kon 

verdragen dat de plant zoveel goeds bracht aan de mensen en dat hij daarom uit woede er 

een stuk van af beet. Een middeleeuwse Franse naam is dan ook Duivelsbeet. Verder bestaat 

er het geloof dat in een woning waar nagelkruid aanwezig is, de duivel krachteloos is, dankzij 

de antidiabolische krachten. (Zie bron 26). 

 

De rankende helmbloem 
De rankende helmbloem is een karakteristieke 

plant voor de Atlantische provincie, die het 

westelijk deel van Europa omvat.  Hij komt in dit 

gebied van nature algemeen voor, althans tot  de 

mens in de 20ste eeuw een landbouw-offensief 

inzette. De oostgrens van de Atlantische provincie 

valt ongeveer samen met de oostgrens van ons 

land. Als we naar de plantengeografische 

districten in Nederland kijken bevindt het 

Holtveen zich in het Drents district. De rankende 

helmbloem komt als Atlantisch element algemeen 

voor in alle bostypen van het Drents district.  

De rankende helmbloem is een éénjarige en zaait 

zich uit met zaden waaraan een mierenbroodje 

zit. De mieren nemen de zaden mee om het 

broodje op te peuzelen en zo dragen ze bij aan de verspreiding. De plant houdt van vrij 

arme, zure, maar wel stikstofrijke grond. 

De bloemen zijn wit tot bleekgeel en de honingspoor doet enigszins aan een leeuwerik 

denken, zodat de bloem ook wel leeuwerikbloem wordt genoemd. Ook wordt wel gewezen 

op de overeenkomst met de vorm van een helm. 

De plant klimt met haar ranken tot wel één meter hoog langs andere planten struiken en zo 

lijkt het alsof er warrelende rookpluimpjes opstijgen uit de aarde.  Dat verklaart waarom ze 

ook wel “aardrook”wordt genoemd. Vroeger werd ze ingedeeld bij de Fumariceae oftewel 

Aardrookachtigen. Nu wordt ze tot de Papaverfamilie gerekend. De bladeren zijn veervormig 

sierlijk en eindigen in hechtranken.  

De rankende helmbloem is te vinden aan de oostkant van het veen, aan de rand van een 

rankende helmbloem 
foto: Wikipedia 
 

Bron 19, deel 1, pag.31 
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veld met adelaarsvarens. Adelaarsvarens vormen een absoluut overheersende vegetatie en 

geen kiemplant krijgt er een voet aan de grond ( bron 19, deel 1). Aan de rand van deze 

begroeiing is de rankende helmbloem een van de weinige kruiden die er zich kunnen 

vestigen en handhaven. 

Ook deze plant heeft medicinale eigenschappen. In de Oudheid schreef Plinius dat het sap 

van de rankende helmbloem het wazig zien van ogen kon verbeteren. Door de 

traanafscheiding te prikkelen, liet het kruid de ogen weer helder waarnemen. 

 

Klimop: een toevluchtsoord voor insecten en vogels en een mogelijk gevaar voor bomen 
Die vraag naar het gevaar voor bomen werd mij gesteld tijdens de mini-excursie in het 

Holtveen en ik gaf het mij bekende antwoord: in eerste instantie is de klimop niet schadelijk 

voor een gezonde boom. Het is geen parasiet. Maar thuisgekomen zocht ik naar aanvullende 

informatie. Toen hoorde ik dat zolang een boom harder groeit dan de klimop er niets aan de 

hand is. Maar als de boom oud wordt en de klimop de overhand krijgt, belemmert hij de 

boom bij een verdere uitgroei. Een tweede gevaar is het feit dat de klimop groenblijvend is 

en dat bij herfst- of voorjaarsstormen de boom onder het toegevoegde gewicht kan 

bezwijken. Zelf is de boom prima voorbereid op de stormen, hij is zijn bladerdek dan kwijt. 

De bloeiende klimop is in de herfst heel waardevol voor veel insecten. Het is bijna de enige  

plant die dan nog voor nectar en stuifmeel zorgt. De bessen worden ’s winters en ook in het 

voorjaar door merels, spreeuwen en houtduiven gegeten. In de klimop nestelen vogels graag 

en dagvlinders kunnen in de klimop overwinteren. 
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Dieren in het Holtveen 

Reeën 

Als ik in het Holtveen rondliep hoopte ik altijd reeën te zien. Liefst niet alleen als donkere 

stipjes, die door een verrekijker wat dichterbij konden worden gehaald, maar liefst van 

dichtbij goed te zien. Het is me maar een enkele keer gelukt. Het gekke is dat dat op tijden 

gebeurde, die niet de meest gunstige leken. 

De eerste keer was dat op zondagmiddag, in een druk bewandeld bos. In de wei dichtbij de 

uitgang aan de zandweg liepen er twee. Het waren stipjes in de 

verte, nauwelijks te fotograferen met gewone lens. 

Een andere keer was het helemaal verrassend: ik hield een mini-

excursie voor een aantal medecursisten rond het middaguur. 

We hadden ons net een weg gebaand naar de oostkant van het 

veen en daar hield ik een enthousiast verhaal over de rankende 

helmbloem, met mijn rug naar het water. Opeens werd er 

geroepen: reeën! Aan de overkant, links van het bankje van Dick 

van Sloten zag je vier reeën wiegend deinen langs de waterkant. Ongelooflijk. De excursie 

kon niet meer stuk. 

Er zijn veel reeën rond het Holtveen en in de Holten. Van Sipke Sikkes van de werkgroep 

Landschapsbeheer van IVN Vries, hoorde ik dat hij in de winter van 2014 toen er sneeuw lag, 

aan de boskant van het pad aan de westzijde van het veen elf reeën had zien staan, de 

spiegels naar de weg gekeerd. 

De voortplanting van reeën is bijzonder: de paring vindt plaats in augustus, maar het embryo 

ontwikkelt zich niet meteen. Er is een soort verlengde draagtijd: pas als de omstandigheden 

gunstig zijn begint de eigenlijke draagtijd, zo eind december, en dat resulteert in een 

geboorte eind mei of begin juni. Wanneer een reegeit niet bevrucht is in augustus is er een 

tweede bronsttijd in oktober en dan volgt er geen wachttijd en worden de jongen ook eind 

mei begin juni geboren.  

Een reekalfje gered  In de laatst verschenen Kornoelje, het najaarsnummer 2016, wordt 

door Sikkes verteld hoe een reekalfje net op tijd werd gered door een oplettende 

loonwerkster. Het veld waar een akkerbloemenmengsel zou worden ingezaaid werd 

gefreesd. In het hoge gras lag een reekalfje dat maar net op tijd 

werd opgemerkt voor het in een levensgevaarlijke situatie zou 

belanden. De moeder was al gevlucht. Gelukkig was Sikkes erbij en 

kon voorkomen dat het dier werd aangeraakt. Dan zou het kalfje 

naar “mens”ruiken en de moeder zou het in de steek laten. De 

mensen trokken zich terug en na enige tijd bleek de moeder haar 

jong opgehaald te hebben en kon het werk worden voortgezet. De 

volgende dag zag Sikkes daar een ree met jong lopen en er was 

dus waarschijnlijk sprake van een happy ending!  

reekalfje 
foto: Sipke Sikkes 
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Reeën spotten  
De werkgroep jeugdactiviteiten van IVN Vries organiseert al enige tijd “Reeën spotten”. Zie 

ook Kornoelje 67: Spannende zoektocht naar reeën in het Holtveen” p.4. 

Bram Visch vertelde daar dat de reeën onder de varens beschutting en veiligheid zoeken. 

Ook werden er slaapplaatsen ontdekt in de vorm van opengekrabde kuilen, boomwortels die 

zichtbaar waren en vraatsporen aan de bast van een boom.  

“Reeën zijn echte snoepers: ze eten bramen, bessen, beukennootjes, maar ook twijgjes, 

bloemknoppen, eikels en verse grassprieten” ( Inneke Brouwer, Kornoelje 67, p.5). 

 

Eekhoorns, egels, konijnen en muizen 

In de rondwandeling van Bert Warners zijn, behalve de ree, een eekhoorn. Een konijn en een 

egel beschreven. In de inventarisatie uit 2004 zijn naast de reeën, hazen, eekhoorns en 

muizen opgenomen. 

Tijdens een wandeling deze zomer 2016, in de avondschemer, hoorden we geritsel onder de 

struiken. Mijn kleindochter( 6 jaar) had een egel gezien zei ze. Ik had mijn twijfels. Maar het 

lijkt me aannemelijk dat ze er zijn. 

De eekhoorns laten duidelijker sporen na: achter het gegraven poeltje is een bosje met 

fijnsparren en daar zijn rommelig afgekloven kegels voor het oprapen. 

Wat betreft de muizen: er zijn kleine ronde holletjes te vinden die best naar een muizenhol 

kunnen verwijzen. Ik heb ze nog niet gezien. 

Ook konijnen of hazen heb ik nog niet waargenomen in het Holtveen. Wel heb ik in het dorp 

een paar maal een haas het weiland bij de Westerstraat zien oversteken. 

Vlinders in het Holtveen 

In de inventarisatie uit 2004 wordt aangegeven dat je geen vlinders kunt observeren op van 

te voren aangegeven dagen. De zon moet schijnen, zo simpel is dat.  Dus zijn daarvoor 

destijds adhoc afspraken gemaakt. In 2004 werden de volgende vlinders waargenomen: 

Citroenvlinder 

Bont zandoogje 

Kleine Vuurvlinder 

Klein geaderd witje 

Klein koolwitje 

Bruine vuurvlinder 

Landkaartje 

Groot koolwitje 

Boomblauwtje 

Dagpauwoog 

Groentje 

Oranjetipje 

Atalanta Bont zandoogje 

Landkaartje 

Klein geaderd witje 
foto: Wil Folkers 
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In 2016 heb ik deze vlinders gezien: 

Atalanta 

Klein koolwitje 

Groot koolwitje 

Landkaartje 

Oranjetipje 

Bont zandoogje 

Dagpauwoog 

 

 

Vogels 

Op een wandeling in het Holtveen is meestal wel het zingen of roepen van vogels te horen. 

Als ik ze zie kan ik er veel benoemen. Maar hun zang of roep herkennen, dat is een zwak 

punt. Ondanks alle goede raad van Leo Stockmann laat mijn muzikaal geheugen het afweten. 

Van Bert Warners heb ik een boek van Vogelbescherming geleend met alle vogelgeluiden op 

een bandje ernaast. Een prachtig leermiddel, maar het blijft wel oefenen. Daarmee heb ik in 

elk geval de boomklever ontdekt in het Holtveen!  

Tijdens de mini-excursie in het Holtveen, hoorde Bram Visch, mijn medecursist, dat er een 

goudhaantje zat. Dat zijn dus al twee prachtige vogels. 

  

In 2016 heb ik de volgende vogels gezien of gehoord:
 

Tjif tjaf 

Groenling 

Roodborst 

Boomklever 

Vink 

Koolmees 

Merel 

Houtduif 

Ekster 

Vlaamse gaai 

Kraai 

Grauwe gans 

Winterkoninkje 

(Goudhaantje) 

 

De inventarisatie in 2004 van de werkgroep van het IVN  

Zij streepten 38 vogels op het notatieformulier aan. 

Veel voorkomende vogels waren: winterkoninkje (33), tjif tjaf (31), fitis (16), roodborst (16), 

vink (24)koolmees (20), pimpelmees (15), zwartkopmees ( 22), tuinfluiter (17), merel (29) en 

zanglijster (29). 

Vogels die slechts éénmaal werden waargenomen waren: staartmees, braamsluiper, bonte 

vliegenvanger, Turkse tortelduif, koekoek, kleine bonte specht, ekster,kraai, kuifeend, 

waterhoen, dodaars en Nijlgans. 

Oranjetipje 
Foto: Wil Folkers 

Staartmees 
Foto: vogelvisie 
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Vogels bij de rondwandeling van Warners in 1968 

Warners beschrijft de volgende vogels in het Holtveen:  

merel, zanglijster,grote lijster, pimpelmees, koolmees, ekster, 

houtduif, roodborstje, fitis, kokmeeuw, Vlaamse gaai, 

zomertaling en winterkoning. 

 

Broedvogel Monitoring Project: gebied De Holten 2004 - 2016 

Van de Vogelwerkgroep  van IVN Vries kreeg ik alle gegevens vanaf 2004 tot het voorjaar van 

2016. Anne Hielke van der Meulen schreef daarbij dat elk voorjaar de broedvogels worden 

geïnventariseerd. De meeste vogels komen ook in het gebied van het Holtveen voor, in elk 

geval geldt dat voor de watervogels. 

Vogels die veel werden geteld waren bijvoorbeeld: winterkoning (32), roodborst (28), merel 

( 28), zwartkop (27), tjiftjaf (34), koolmees (24) en vink (22). 

Andere soorten lieten zich slechts eenmaal zien of horen: o.a. dodaars, brandgans, Nijlgans, 

waterhoen, koekoek, bosuil, witte kwikstaart en groenling.  

 

 

 

Ringslangen worden uitgenodigd  

Op de Natuurwerkdag in november 2015 hebben we vlak langs de oostkant van het veen 

een paar broeihopen gemaakt voor ringslangen. Het veld ernaast dat grenst aan het 

bouwland was van varens ontdaan. Die verdroogde varens werden als ondergrond gebruikt 

op een takkenframe. Bovenop die zachte ondergrond van varens werd snoeihout gelegd.  

Naast de broeihopen, was voor de toekomstige ringslangen ruimte om te zonnen. 

 

 

In 

 

 Ringslang en eieren 
Foto: Wikipedia 

Natuurwerkdag 2015 
Foto’s: Kees Langeveld 

Winterkoning 
Foto:Vogelvisie 
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In de zomer van 2016 heb ik geen ringslangen gezien. Aangezien het Holtveen pas later dat 

jaar mijn adoptieterrein werd, heb ik ook aan de werkgroep Landschapsbeheer gevraagd of 

zij ringslangen hadden gezien. Tot nu toe heb ik niemand gevonden die ze heeft 

waargenomen. Of de slangen de plek hebben ontdekt is dus onzeker. Maar ringslangen zijn 

een rustige en schuwe soort, dus het is mogelijk dat ze er wel zitten. Het habitat lijkt te 

voldoen aanhun eisen. Ze overwinteren graag onder takkenbossen of braamstruiken op 

zandige hellingen. Ze hebben een rustig plekje nodig om te zonnen. Misschien is de nabijheid 

van het goed bezochte wandelpad een verstorend element. 

De ringslang is een waterslang. Hij is niet gevaarlijk voor de mens en hij is niet giftig. In veel 

streken is hij het enige reptiel. Hij staat niet op de lijst als bedreigd. 

Hij eet voornamelijk kikkers. Die zitten er genoeg in het veen. Zijn vijanden zijn roofvogels en 

rovende zoogdieren. 

Eigenlijk is het in Nederland te koud voor de ringslang, maar door het gebruik van broei-

hopen om de eieren te leggen, lukt het vaak toch. Een temperatuur van 28 °C in de broei-

hoop is prima, dan ontwikkelen de eieren zich voorspoedig. Beneden de 21 °C gaan ze dood. 

 

 

 

 

De groene kikker 

 

De groene kikker voelt zich prima thuis in het Holtveen. Hij laat zich graag horen en zoekt 

lekkere plekjes in de zon. 

In het interview zegt Bert Warners dat hij de groene kikker regelmatig ziet en hoort.  

Het was een genoeglijke aanblik om de kikker links te zien zonnen.  
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Een dassenburcht in het Holtveen 

Op een gegeven moment ontdekte ik dat er een dassenburcht in het Holtveen was. 

Het was onzeker of de burcht bewoond was. Toen ik ging kijken naar de paadjes voor de 

ingangen leek het of er geen vers zand of andere sporen te zien waren. Maar toen ik mijn 

foto’s bekeek leek het wel of er een lichtere streep voor de ingang te zien was. 

Toen ik het vroeg aan mensen van de dassenwerkgroep hoorde ik dat de burcht verlaten 

was. Henk Doldersum meldde dat er wel activiteit was waargenomen. Mogelijk is het een  

bij-burcht. 
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Een herfst met late paddenstoelen 

De aardappelbovist is voorlopig een van de weinige 

Het was dit jaar lang droog. Wanneer ik eind oktober en begin november in het Holtveen 

naar paddenstoelen speurde, dook de aardappelbovist links en rechts op en een enkele 

russula waar hapjes uit waren genomen. Bij de ingang aan de Hooidijk stond een groepje 

zwavelkopjes. De andere schimmeldraden ondergronds wachtten geduldig op regen voor ze 

hun vruchten boven de grond toonden. Wat wel duidelijk te zien was, ook al in de zomer en 

nog langer, waren zwammen op dode bomen, vooral op berken. Een 

duistere dikke zwam met jaarringen: de tonderzwam. Dit is een houtzwam. 

Aan de bovenzijde zijn jaarringen te zien. Hij groeit op bomen die dood gaan 

of dood zijn: een zwakte parasiet. Het is een buisjeszwam. De naam 

tonderzwam heeft te maken met het feit dat het vruchtvlees vroeger werd 

gebruikt voor het maken van “tondel”. Tondel of tonder is een licht 

ontvlambaar materiaal dat werd gebruikt voor het laten smeulen van vuur 

(zie ook Paddenstoel (schimmel)).  

Een andere buisjeszwam, de berkenzwam, leeft ook als parasiet en wel op zwakke of dode 

berken. Een mooie glanzende, licht gewelfde blonde of grijze zwam. De buisjes staan altijd 

verticaal, hoe de tak of boom ook ligt. De sporen vallen dus altijd op de grond.  

Als een wit piepschuim bolletje komt de berkenzwam uit de stam tevoorschijn en ontvouwt 

zich dan tot een halfrond bankje. 

Hij groeit het hele jaar door, maar is éénjarig. Het vlees is droog en taai. Het bevat stoffen 

die medicinaal gebruikt worden. Ötzi, de ijsmummie van ruim 5000 jaar geleden, bleek 

gedroogde berkenzwam bij zich te hebben. Naar men veronderstelde voor medicinaal 

gebruik (Wikipedia). 

 

Na een week regen piepen de paddenstoelen boven de grond 

In de loop van november na een natte week doken ineens overal paddenstoelen uit de 

grond op. Niet zo overweldigend veel als bij de Drentse Aa waar we een paddenstoelen- 

Aangevreten russula 

Tonderzwam Berkenzwam 
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excursie hielden, maar ze waren er. Groepjes honingzwammen, de grote stinkzwam, een 

melksteelmycena, het eikebladzwammetje o.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de krant 

Peter Wohlleben: Het geheime leven van bomen  Trouw, 12 april 2016 

Peter Wohlleben deed onderzoek naar het sociale leven van bomen. Bomen hebben gevoel: 

ze sluiten vriendschappen en zorgen voor hun kinderen en zieke buren. Ze schreeuwen zelfs. 

Hij kwam erachter dat bomen elkaar waarschuwen voor droogte en aanvallen van kevers en 

dat ze voedingsstoffen delen. Dat doen ze door geurtjes af te scheiden en door een immens 

netwerk van wortels, schimmels en zwammen, het “wood wide web”te gebruiken. 

Er is nog veel wat we niet weten. We weten dat appelbomen het aantal dagen met warm 

weer tellen, voordat ze gaan bloeien, maar hoe doen ze dat? Waar zit hun geheugen?  

Eikenbladzwam 
Mycofiel.nl 

honingzwam 

Stinkzwam?
? 

Honingzwam 
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De bodem van het bos rondom het veen 

Bodemvorming in een eiken-berkenbos 

Het (zomer)eiken-berkenbos is een plantenassociatie op voedselarme, zure zandgrond  met 

stagnerende bodemformaties, zoals keileem. Onder de bodem verstaan we de bovenste laag 

van de aardkorst, zo ongeveer 1 ½ meter. 

Deze bodem ontstaat uit materiaal dat is afgezet in de loop der tijden, onder invloed van 

wind, water en het reliëf. In de bovenste lagen van dit materiaal, ook wel moedermateriaal 

genoemd, treden veranderingen op onder invloed van het klimaat, de plantengroei, door 

dieren en niet te vergeten de mens. Dat proces noemen we bodemvorming. 

Een podzolbodem wordt gekenmerkt door een asgrijze uitspoelingslaag en daaronder een 

inspoelingslaag met organische stof en mineralen. 

Afhankelijk van de grondwaterstand en de mate van voedselrijkdom, vinden we 

verschillende varianten. 

Als het grondwater op meer dan een meter onder het grondoppervlak ligt vinden we o.a. 

rode en blauwe bosbes. In het bos rondom het veen zijn die inderdaad aangetroffen, evenals 

hengel. 

Als het grondwater op minder dan een meter wordt aangetroffen dan vinden we 
(kei)leemhoudende bandjes in het profiel. Daar groeien o.a. pijpenstrootje, zachte berk en 
haarmos. 

 

We hebben op 

verschillende plekken 

grondboringen verricht 

met een boor die tot 

ongeveer 1,20 meter 

ging. Aan weerszijden 

van het veen, zo dicht 

mogelijk aan het water. 

Dit gebeurde op advies 

van Henk Doldersum van Staatsbosbeheer. We hadden het gehad over de vraag of het 

Holtveen een veenplas of pingoruïne was. Hij zei, als je aan de rand van het water op een 

ondoordringbare laag stuit, kan dat een aanwijzing zijn voor een pingoruïne. Maar stop in 

dat geval meteen met boren, want er mag geen lek ontstaan. 

We hebben dat dus gedaan, zowel aan de hoge oostkant ( eerste boring) als aan de lage 

westkant ( derde boring bijbankje Dick van Sloten). De grondwaterstand aan de oostkant 

hebben we niet bereikt met onze boor van 1,20 meter. Aan de westkant stuiten we op een 

grondwaterstand van tussen de 0,30 en 0,40 meter. In beide gevallen stuitten we niet op 

een ondoordringbare laag. 

De tweede boring werd gedaan in het veld waar akkerbloemen waren ingezaaid en dat 

grenst aan het bouwland. Ook daar kwamen we niet tot het grondwater.  

Pijpenstrootje Hengel 
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In Drenthe ging de bodemvorming na de laatste ijstijd gepaard met een sterke uitspoeling 

van onder meer de aanwezige kalk. Hierdoor ontstond op veel plaatsen een podzolprofiel. 

Door begroeiing van de bodem veranderde dat weer: bomen namen met hun wortels een 

deel van de uitgespoelde stoffen weer op. Het podzolprofiel onwikkelt zich dan tot een bos- 

of moderpodzol. Op plaatsen met stagnerend water trad veenvorming op. ( bron 28) 

 

Grondboringen 

Boring oostkant veen 

20 cm  humeuze natte plantenwortels; nat turfachtig 

40 cm  idem 

50 cm  nat slijk, bagger 

60 cm  zwarte grond, compact 

80 cm  zwarte grond, iets bruiner 

 

Boring veld grenzend aan bouwland 

20 cm  zwarte aarde 

40 cm  zwarte aarde 

50 cm  lichter, iets bruiner 

60 cm  grijzig laagje in bruinzwart 

80 cm  idem 

90 cm  oranjeachtig, zandig  

100cm  idem 

120cm  okergeel zand 

 

Boring westkant veen ( bankje Dick van Sloten) 

20 cm  bruine humusachtige bosgrond 

35 cm  “mooie”grond 

˃ 40 cm dwars door water heen, niet eens bagger 

˃60/70 cm stuit weer op grond, zwart/bruin, kluitachtig 

 

Het was boeiend om de verschillen in samenstelling van de kluiten te zien. Herkenbaar 

planten- of wortel materiaal, compacte grond, de kleurveranderingen. Verrassend was dat 

de bovenlaag bij de westkant van het veen zo sterk was, dat je niet merkte dat er op 35 cm 

gewoon water stond. 

Conclusies met betrekking tot het soort grond laat ik liever aan een deskundige over.  
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Waterhuishouding 

Aan de westkant van het Holtveen is een afwateringsslootje. Een duiker met een soort 

inpandig stuwtje gaat onder het pad door. Het water komt dan in een naamloze sloot 

terecht, die uitkomt op de Grote Masloot. 

De waterstand is door Henk Doldersum zo afgesteld dat 

de wandelpaden zo veel mogelijk begaanbaar blijven. 

Het regenwater dat in het veen en omgeving valt wordt 

afgevoerd vóór het de paden blank zet.  

Ik had aan kwel vanuit de hoger gelegen landbouwgrond 

gedacht, maar Henk Doldersum hield het op 

regenwater. 

 

Het poeltje aan het begin van het pad vanaf de Hooidijk 

is gegraven door Staatsbosbeheer en biedt een mooie 

aanblik aan degene die op het bankje uitrust. Er is geen 

verbinding met ander water. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bijna leesbaar: Grote 
Masloot  ten westen van 
Vries 
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Waterschap Noorderzijlvest 

Het gebied rond Vries en het Holtveen wordt beheerd door het waterschap Noorderzijlvest. 

Binnen dat gebied zijn vier stroomgebieden. Vries ligt in het grootste gebied: Electra. Op het 

kaartje zijn de uitwateringssluizen en gemalen aangegeven. Voor het groene gebied zijn dat 

de uitwateringssluizen Lauwersoog.  

 

 

De rioolzuiveringsinstallatie van het Noorderzijlvest bevindt zich in de Punt. Het schone 

water stroomt naar het Noord-Willemskanaal. Die installatie hebben we met het IVN Vries 

vorig jaar bezocht tijdens een excursie.  

Een fotocollage hiervan is op de volgende bladzij te vinden ( uit de Kornoelje 66, p.44) 
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Excursie 
waterschap 

Noorderzijlvest 
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Beheer en bedreigingen 

Het Holtveen wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De werkgroep Landschapsbeheer van 

IVN Vries en de Stichting De Vriezer Holten werken in overleg met Henk Doldersum van 

Staatsbosbeheer aan het onderhoud. 

Het grootste deel van de Holten is eigendom van Staatsbosbeheer, er is een terreintje aan 

de zuidkant dat van het Drentse 

Landschap is. Verder zijn er nog enkele 

particuliere eigenaren, die kleine 

percelen bezitten. 

Het onderhoud van het opschot 

rondom het veen wordt door de 

werkgroep Landschapsbeheer gedaan. 

Het opschonen van het veen zelf is een 

taak voor Staatsbosbeheer. De 

Stichting De Vriezer Holten 

onderhoudt dat gedeelte van de 

Holten, dat langs de Fledders ligt. Dat 

valt buiten de hier afgebeelde kaart, 

die tot het zandpad loopt. 

Deze kaart is overigens alweer van een 

paar jaar geleden, want er zijn 

gebiedjes die inmiddels bebost zijn, 

maar hier nog als open staan 

afgebeeld. 

Bedreigingen 
De invloed van de omringende 

landbouw, het doorsijpelen van 

meststoffen is een bedreiging voor een 

aantal soorten van de flora die bij een 

voedselarme grond horen. Ook stoffen 

die uit de lucht neerslaan, zoals 

ammoniak en stikstof vormen een 

bedreiging voor een gevarieerde begroeiing. De verbraming is in volle gang. 

Verder is het vrij geanimeerd recreatief gebruik een bedreiging voor de rust die de fauna 

over het algemeen nodig heeft. Zo is het mogelijk dat het te druk is voor het aantrekken van 

ringslangen. Het lijkt er op dat de reeënstand niet te lijden heeft door al het bezoek. 

Er zijn wandelaars die ondanks het verbod hun hond los laten lopen. Dat is beslist een 

bedreiging. Vooral mensen uit de buurt schijnen het gevoel te hebben dat het bos van hun is 

en dat zij daar geen kwaad kunnen doen en dat ze hun hond goed onder controle hebben.  
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Recreatieve functie 

Het Holtveen heeft een duidelijk recreatieve functie. Er zijn altijd wel enkele wandelaars en 

op zondag is het, zeker bij mooi weer,gewoon druk te noemen. Van veel mensen hoor je dat 

ze bijna dagelijks een rondje maken. Het pad om het veen heen vormt inderdaad een 

aantrekkelijke wandeling en er is variatie mogelijk door een uitstapje naar de grafheuvel aan 

de zuidkant te maken. 

Er zijn drie toegangen tot het Holtveen. De ingang aan de Hooidijk is altijd goed bereikbaar. 

Parkeren in de berm is er niet bij, de berm is zacht en nat. 

De ingang aan het zandpad ( bij de paardenschuur) is lopend goed bereikbaar, maar op de 

fiets is bij nat weer wel enige acrobatiek vereist. 

Er zijn fiets- en wandelroutes, die het Holtveen of de Holten aandoen. 

 

Reeën spotten met werkgroep Jeugdactiviteiten IVN Vries 

In dit verslag is al vermeld dat er door de werkgroep Jeugdactiviteiten van het IVN Vries nu 

en dan een activiteit “Reeën spotten” wordt georganiseerd. Dat trekt steeds meer jonge 

mensen. Ter voorbereiding leren ze dat ze geen deo of parfum moeten gebruiken, dat ze stil 

moeten zijn etc. Er wordt uitgelegd hoe je door op sporen op de grond, schuursporen en 

vraatsporen kunt zoeken naar de reeën of hun schuilplaatsen. Op 20 november 2016 was er 

weer zo’n activiteit en de foto’s staan inmiddels op www.vries.nu. 

  

Foto’s: Ed Molenaar; 
Vries.nu 

Reeën spotte in het 
Holtveen 
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Nawoord 

Het is een intense ervaring om bijna een jaar lang met een adoptieterrein te leven. 

Vluchtig om je heen kijken op een wandeling is er niet meer bij. 

En steeds opnieuw was er de inspiratie van de lezingen of colleges en excursies over alles 

wat groeit, kruipt vliegt zingt, beweegt op de wind, of er alleen maar is zoals de aarde, de 

bodem, het water….. 

Het opleidingsteam zorgde voor een stimulerende en boeiende leeromgeving. Ik heb daar 

veel aan gehad. Vooral de goed gedoseerde leerstof van Leo Stockmann was werkzaam en 

welkom. Leo was ook mijn mentor voor dit verslag. Ik dank iedereen in het team van harte 

voor hun inzet. 

Mijn mentor bij het IVN, Kor Mulder, heeft me enorm gesteund en kwam altijd weer met de 

informatie waar ik opeens om verlegen zat. Het archief van de Historische Vereniging leerde 

ik zo kennen. Fantastisch! En dan te bedenken dat we dit jaar eigenlijk niet aan een echte 

vakantie toekwamen door de intensieve opleiding. Opoffering en toewijding zijn niet te 

grote woorden. Maar het gaat uiteindelijk immers om de natuur en hoe die het leven 

mogelijk maakt. 

Bert Warners die als geen ander het Holtveen kent wilde ik graag interviewen. Hij ging 

meteen akkoord en we hebben een hele ochtend zitten praten. Hij vertelde een boeiend 

verhaal over het Holtveen. Hij schetste de ontwikkelingen van de afgelopen 50 jaar en op 

basis van zijn dagelijkse wandelingen gaf hij ook een beeld van de huidige situatie. Verder 

noemde hij interessante boeken en liet me het Vogelgeluidenboek van Natuurmonumenten 

zien en horen. Ik mocht het lenen om de vogelgeluiden beter te leren kennen. Ik was heel 

blij met dit gesprek! Bert Warners, hartelijk dank! 

Maarten Koomen van de werkgroep Landschapsbeheer IVN Vries dook meteen in zijn archief 

toen ik met vragen over het Holtveen kwam. Dank! 

Anne Hielke van der Meulen gaf informatie over de vogeltellingen vanaf 2004. Bedankt! 

Dank ook aan Ineke Vos, die haar beleving van het Holtveen met me deelde. 

Henk Doldersum van Staatsbosbeheer deelde zijn kennis over het Holtveen met me en gaf 

antwoorden op de lijst met vragen die ik voor hem had klaar liggen. Dank voor je 

professionele inzet. 

 

Het verslag ligt er nu. Maar hoe langer ik ermee bezig was, hoe meer er te vertellen viel. Ik 

had dromen waarin ik het nog heel anders wilde doen, maar tussen droom en daad plaatste 

zich ook hier die werkelijkheid en praktische bezwaren. 

Met name vind ik het jammer dat ik niet veel uitgebreider ben ingegaan op het fascinerende 

boek van Peter Wohlleben: “Het geheime leven van bomen”. Een volgende keer dan maar. 

Ik heb echter de indruk dat bomen niet zo’n prominente rol spelen in “De Onlanden” en in 

de komende tijd zal dat gebied mijn aandacht opeisen. 

Verder had ik me meer willen verdiepen in bodemontwikkeling en plantenassociaties. 

Misschien dat ik daar bij “De Onlanden” tijd voor kan vinden.  
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Bijlage 1 

Interview met Bert Warners in de Fledders 

Boekje met tekst en tekeningen van Bert Warners: “Gids Natuurpad Holtveen”; IVN Vries, 

1968 

In het Archief van IVN Vries 

 

Het Holtveen is volgens Bert Warners een gegraven veenput. Het is geen vennetje. Er zijn 

eilandjes en al loopt de wal wat af, er is geen echte rand. Ook is de vorm niet rond. Het is 

waarschijnlijk geen pingoruïne. ( Zie ook verderop) 

De slangenwortel die er te vinden is, is ingevoerd. 

Rond 1965 was er een meeuwenkolonie, 80 nesten van kokmeeuwen. Dat is snel 

teruggelopen. Er is geprobeerd een eind te maken aan de overlast, door van de drie eieren 

er twee weg te halen, maar de vogels vullen de eieren gewoon weer aan tot drie. Schudden 

van de eieren zou ook helpen. Deed Bert niet. Er waren zoveel meeuwen door het storten 

van de VAM: open vaalten waren vlakbij. Op een gegeven moment werden die vaalten met 

zand afgedekt en toen liepen de aantallen snel terug. 

Ook in Taarlo is een ven met nesten. Ook daar eilandjes, net als in Holtveen. 

De kokmeeuwen verdrongen de dodaars, de kuifeendjes. Echte wilde eendjes zijn er niet 

veel meer, meestal zijn het kruisingen van tamme en wilde eend. Soepeenden worden ze 

ook wel genoemd. 

Het hoogveen wordt gevormd door heide en veenmos met regenwater ( voedselarm), het 

laagveen door lisdodde en kalmoes en grondwater( meer voedselrijkdom). 

In het hoogveen werd turf gestoken, in het laagveen werd turf opgebaggerd. Er werd een 

bak gevormd en met een beugel werd de bagger opgebaggerd en daar in gestort. De bak 

werd op een smalle legakker gelegd om te ontwateren en te drogen. Na droging werden er 

(zwarte)baggerturven of baggels van gesneden met een scherp mes op twee wieltjes. Zwaar 

werk! De turven werden opgestapeld om verder te drogen. De baggerturf gaf een hoger 

rendement dan de gestoken turf.  

De legakkers werden voor een deel ook weer afgestoken, alleen het uiteinde bleef staan. Dat 

zijn de eilandjes die nu in het Holtveen en ook in het veen bij Taarlo zijn te zien. 

Bert Warners heeft zo zijn twijfels of er bij het Holtveen van een pingoruïne kan worden 

gesproken. Er is een beetje een hype om steeds meer veentjes een pingoruïne te noemen. 

Het Bongeveen en het Okkenveen zijn wel duidelijke pingoruïnes. 

Het Holtveen wordt goed onderhouden. Alleen aan de noordkant, bij de bloemenweide, zou 

niet gekapt moeten worden. Dit om het instuiven van kunstmest vanaf de aangrenzende 

landbouwgronden tegen te gaan. Nu wordt dat opgevangen door het opschot. 

Ingezaaide bloemenweide: de ganzenbloem is niet inheems en de bolderik was vrij zeldzaam 

hier. 
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De broeihopen voor de ringslangen: ook Bert Warners heeft geen ringslangen waargenomen 

( net als Sipke Sikkes). Ze komen wel voor in het Fochteloër veen. De hazelworm komt voor 

in het Bongeveen, maar is niet waargenomen in het Holtveen. 

Er zijn veel kikkers, vooral de groene. 

In de vijver bij de Fledders komen salamanders voor. 

De slangenwortel is beroemd: een vrouw uit Vries van 86 jaar leerde al op school dat er een 

zeer zeldzame plant in het Holtveen voorkwam: de Calla palustris, of slangenwortel. 

In sloten bij de Drentse Aa komt hij ook voor, maar is uitgezet. Toen eieren zoeken nog was 

toegestaan, deed je als vanzelf allerlei kennis op over vogels en planten, maar dat gaat nu 

verloren. 

De naam Holtveen ( een heel oude naam) geeft aan dat het een geriefbos was, waarvan 

bijvoorbeeld  “schensen”( takkenbossen) gemaakt konden worden. Voor onder de kookpot 

en onder de waspot om het vuur aan te maken. Er werden wel zwieneerpels (tweede 

kwaliteit aardappels) in gekookt voor de varkens. Verder werden er bezemstelen en 

richelpalen enz. van gemaakt. Aan de bomen kun je zien dat er een knobbel onderaan zit 

waar dan weer een nieuwe stam of stammen ontspruiten.  

Lopie: vrij klein watertje 

Stroompie: iets groter water 

Diepie: groter bv. Peizer Diepie, Drentse Aa. 

De grafheuvels: Warners vermoedt dat er toch wel onderzoek is gedaan naar één of meer 

grafheuvels in het gebied, ook al staat er bij de grafheuvel bij de ingang aan de Hooidijk dat 

dit niet het geval is. Hij raadt aan om Van Giffen er op na te slaan. 

Adderloof: de benaming van varens, met name de adelaarsvaren. 

 

Vogels:  

Een aantal is toegenomen: de zwartkoppen waren zeldzaam en zijn er nu veel. De zwarte 

specht komt nu wel voor. De boomklevertjes  kun je bijna elke dag zien. Kuifeendjes en 

krakeenden nu ook. De buizerd was uiterst zeldzaam, komt nu meer voor. Het torenvalkje 

tegenwoordig minder. Vroeger waren er fazanten en patrijzen, die worden nu niet meer 

gezien. 

Ook de weidevogels in het “reservaat”verdwijnen. De kievit, grutto, watersnip en leeuwerik, 

allemaal weg. 

Wél nog: de geelgors, het goudhaantje, ganzen ( 80 Canadese ganzen), bij het Esveen 

brandganzen ( waarschijnlijk ontsnapte ganzen, ze zien geen gevaar), kraaien en eksters. 

Uilenkasten geplaatst: geen uilen, wel torenkraaien. 

Enkele keer een havik, overvliegend, geen nest gevonden. Sperwer vaker. Wielewaal 

éénmaal gehoord, en later gezien in Esveen. 

 

Planten: 

Salomonszegel, lelietje van dalen, dalkruid en Zevenster! 
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(Vriezer hoekje bij de picknicktafel, archeologische vondsten, wandelpad , smal bos in, 

slingerend de weilanden in, bij bankje en dan rechts daar staat ie). 

Sparrenbos aangeplant. Rest is natuurlijk ontstaan bos.  Er was een tuintje bij het bankje bij 

de poel. 

Nagelkruid enorm toegenomen. Verdringt haast de bosklaverzuring. 

Hengel en grootbloemig muur komen voor. 

De wilde vogelmelk is in opkomst. 

Planten en hun namen: boekje waarin de herkomst van plantennamen wordt verklaard. In 

Tynaarlo in de tuin: blauw guichelheil en eenbes, aangeplant. 

 

Paddenstoelen: 

Dennentaailing, fopzwam, geschubde inktzwam ( paardenmest), weidechampignon, 

parasolzwam; de parelamaniet en de panteramaniet. 

En nog veel meer soorten,die de laatste weken zijn opgekomen. 

Insecten: 

De hoornaar is in opkomst. Hij is minder agressief dan de wesp. 

Meikevers: een oude gewoonte bij de jeugd: als de meikevers er zijn: een draadje aan één 

van de poten binden en dan laten opvliegen, om te kijken welke meikever het hoogst/verst 

vliegt. Dat is dan koning meikever. 

Drie meikever soorten:  

- Met wit waas: de molenaar 

- Iets minder wit: de bakker 

- Bruin: de dominee 

Meikevers worden ook wel ekkelbieters genoemd. 

 

Vlinders: 

Het landkaartje is er een periode niet geweest, nu weer wel. Verder de gehakkelde aurelia, 

het bont zandoogje, waarvan het eerste exemplaar boven de grote rivieren pas in 1980 is 

gezien. 

De pijlstaart neemt af, maar de onrust, een kleine pijlstaart, komt wel voor. Gamma uiltjes 

zijn heel wisselend. Vorige jaar veel, dit jaar niet veel. Wel veel citroentjes. 

 

Bert Warners laat een vogelboek van Vogelbescherming zien. Een boek waarin alle 

vogelgeluiden naast de platen te beluisteren zijn. Schitterend! En leerzaam! 

 

 

  



49 
 

Bronnen 

1. “De Zeijerstrubben”, restant van een oerbos met archeologische vondsten. Verslag van een 

onderzoeksproject in het kader van de IVN-gidsenopleiding; Adrie Burg en Jan Vrielink, 2004 

2. Achtergronddocument bij de informatiebladen voor natuurgidsen, mei 2012; 

Inge Jager, Paul Doorman, Willeke Sprokholt 

3. Informatiebladen voor natuurgidsen, mei 2012; Inge Jager, Paul Doorman, Willeke 

Sprokholt 

4. De Das in Drenthe; Natuur monumenten en Staatsbosbeheer; 2010; Tekst René de Vos 

5. De Das, een autochtone Voerenaar; wandelboekje, uitgave Toerisme Voerstreek; 2011 

6. Snel-zoek natuurgids: Bomen;  Elmar 2004 (vertaald) 

7. Das Geheime Leben der Bäume, Peter Wohlleben; Ludwig, 2015 

8. Een boom is socialer dan je denkt, Trouw, 12 april 2016, Interview  van Peter Wohlleben door 

Marianne Wilschut 

9. Boom in bos deelt voeding met buren via de bodem; NRC, Wetenschap, 15 april 2016 

10. Licht gaat door plantenstengel naar wortels; Hester van Santen,NRC Wetenschap 4 

november 2016  

11. Drenthe: het land van duizend vennen, Plan van aanpak herstelproject Veentjes 

Noordenveld; Provincie Drenthe, december 1998 

12. Jaarrond project natuurgebied “De Holten” IVN afdeling Vries, 2004 

13. Gemeente Vries, Het land van de Zweedse Kornoelje, Dr G.H.Kocks e.a., RABObank, 1979 

14. Paddenstoelen van West- en midden Europa, Reader’s Digest Veldgids, 1982 

15. Grassen, varens, mossen en korstmossen; Roger Phillips, Suzette E. Stumpel-Rienks; 

Spectrum Natuurgids, 1980 

16. Veldgids Nederlandse Flora; Henk Eggelte; KNNV,2015 

17. Elseviers Nieuwe Plantengids, Th. Schauer/ C.Caspari, Elsevier,1984 

18. Elseviers Insektengids, Michael Chinery, Elsevier, 1983 

19. Wilde Planten, flora en vegetatie in onze natuurgebieden ; 

 Prof. Dr V. Westhoff e.a., Natuurmonumenten, 1971; 

Deel 1: Algemene inleiding 

Deel 2: De wording van het lage land 

Deel 3: De hogere gronden, het Drents district. 

20. Ringslang, Uit Wikipedia, laatst bewerkt juni 2016 

21. Rankende helmbloem, Vrienden van de Gorsselse heide, maart 2015 

22. Rankende helmbloem, Wikipedia, laatst bewerkt april 2016  

23. Natuurwerkdag IVN Vries, november 2015; in het Holtveen broeihopen aanleggen voor 

ringslangen in Kornoelje 66 

24. Gids Natuurpad “Holtveen”, IVN Vries, Bert Warners 

25. Interview Bert Warners, 3 november 2016 (bijlage 1) 

26. Planten en hun naam. Een botanisch lexicon voor de Lage Landen door H.Kleijn; met een 

inleiding door Dr Fop I. Brouwer 

27. Inventarisatiegegevens Vereniging voor natuur- en milieueducatie Afdeling Vries (IVN); 

Herstelproject Veentjes Noordenveld, mei 1998; Auteur: W.L. Jonker – ter Veld en 

medewerkers. Holtveen (milieuraad nr 56) 

28. Milieukartering Drenthe 1974 – 1978; deel III Fysische geografie  



50 
 

 

 


