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Hoewel de verhalen elkaar niet letterlijk opvolgen, tonen ze min of 
meer de chronologie van de ontstaansgeschiedenis van het land-
schap. Eerst zijn er de ijstijden. Vervolgens is het er warmer gewor-
den, smelt het ijs, en trekt de onwaarschijnlijke massa smeltwater 
diepe voren in het landschap. De gletsjer trekt zich terug met ach-
terlating van weer andere sporen; van fijne krasjes in gesteente tot 
keileemruggen en de voor Drenthe zo kenmerkende zwerfstenen, 
die we nog overal aantreffen.

Alle verhalen vinden dus nadrukkelijk hun oorsprong in Terheijl, 
maar waaieren soms uit tot ver daarbuiten. Ze verbinden het bij-
zondere en specifieke van landgoed Terheijl met meer algemene en 
actuele onderwerpen. We bekijken Terheijl vanuit het heel persoon-
lijke, het perspectief van de wandelaar. Tegelijkertijd koppelen we 
onze bevindingen aan de actualiteit. De charme van wat zich bin-
nen het landgoed bevindt wordt geplaatst in het raam van de soms 
adembenemende grootsheid van de ontstaansgeschiedenis van het 
landschap. Het latere samengaan van natuur en cultuur wordt ook 
bezien in dat wat het landschap en de stilte bedreigen: de oprukken-
de bebouwing, het geraas van het verkeer en de ernstige gevolgen 
van een vermeend efficiënte voedselproductie die de uitputting en 
vergiftiging van bodem, planten en insecten veroorzaakt.

We hopen uiteraard dat de lezer vooral een optimistische toon zal 
bespeuren. Door de inspanningen van zeer betrokken burgers, al 
bijna honderd jaar lang, vormen delen van landgoed Terheijl uit-
zonderlijke juweeltjes te midden van het op zoveel andere plaatsen 
aangetaste landschap. Met name de Vereniging tot behoud Natuur-
schoon Nietap, Leek en omgeving (opgericht in 1921 en daarmee 
een van de oudste particuliere natuurbeheerders van Nederland) 
speelt hierin een grote rol. En die burgerzin, de betrokkenheid bij 

ENTREE

Gids Terheijl is anders dan een gids in de klassieke zin van het 
woord; hij biedt toegang tot Terheijl in de vorm van een reeks es-
says die de reflectie zijn van heel persoonlijke ervaringen en bele-
venissen in Terheijl, aangevuld met tekeningen van de hand van de 
schrijvers. Het boekje is onderdeel van het kunstproject ‘allemans-
goed Terheijl’ dat in opdracht van de gemeente Noordenveld werd 
ontwikkeld door een groep kunstenaars. Wij – Jeroen van Westen,  
Cathelijne Montens en Krijn Christiaansen (KCCM) en Onno  
Dirker en Rudy Luijters (Atelier Veldwerk) – werkten samen aan 
het markeren van vier entrees voor landgoed Terheijl en aan het 
duiden van de bijzondere (bodem)kwaliteiten van het gebied door 
middel van het plaatsen van een serie veld- en zwerfpalen. 

Deze gids kan gelezen worden als een vijfde entree, een literaire, 
mentale ingang tot het gebied. De ervaringen van ons veldwerk – met 
name de wandelingen in weer en wind door de seizoenen heen – 
zijn verweven met literatuuronderzoek en gebundeld. Er worden 
geen aanbevelingen gedaan voor te volgen routes, geen specifieke 
plaatsen aangeduid en er zijn geen kaarten in te vinden. Ook is het 
geen landschapsbiografie of beheersvisie, discussiestuk of ontwik-
kelingsplan. Zoals het landschap wordt bepaald door de onderlig-
gende bodemlagen, kunnen de hoofdstukken gezien worden als de 
gelaagde grond waarop ons werk is gegroeid. 
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gewenste dorpsuitbreidingen, is er aan de andere kant het besef van 
het belang en de noodzaak van een groene, biodiverse, dus ecolo-
gisch gezonde omgeving, en lijkt er consensus over de kwaliteiten 
van Terheijl als landgoed, als bijzonder landschappelijk erfgoed. 

We hebben getracht in die geest van betrokkenheid en respect voor 
het (cultuur)landschap de poorten van landgoed Terheijl verder 
open te zetten. Dit mede in de hoop dat het lezen van de verhalen 
zal aansporen om met nieuwe of vernieuwde verbazing over zoveel 
schoons het landschap daadwerkelijk te betreden.

En wat betreft ‘geest en kosmos’ uit het citaat van Lemaire, de hier-
op volgende hoofdstukken getuigen ervan dat onze hoofden vol 
raakten met kennis van de indrukwekkende geschiedenis van het 
landschap, ook in kosmisch verband: de rol van de zon, de maan, 
de sterren, de daarmee samenhangende ijstijden en het verloop van 
de tijd.

Veel van wat eerder aan de orde kwam is niet direct zichtbaar in 
het landschap. De bodem, het zand en de klei, toont zich met name 
door wat wel het ‘kleed der aarde‘ wordt genoemd, dat wat er op die 
bovenste bodemlaag groeit: flora en fauna, de beplanting en alles 
wat zich daarin en daarboven beweegt. We hopen in de glans van 
al die heel zichtbare parels in Terheijl de diepte van het landschap 
waarneembaar te hebben kunnen maken. 

de plek, is nog altijd springlevend en inspireert kennelijk ook de 
besturen van de betrokken gemeentes Noordenveld en Westerkwar-
tier.

Over Wandelen
We hebben veel gewandeld in Terheijl. In de eerste plaats om het 
gebied te leren kennen. Volledig open, met ongerichte blik. Zon-
der belang stapten we door veld en bos, langs wegen en paden. We 
staan in die zin in een lange, Nederlandse traditie. De filosoof Ton 
Lemaire heeft ons erop gewezen dat het wandelen ons in het bloed 
lijkt te zitten. 

Wat onze kennis van het landschap betreft waren we al schatplichtig 
aan Lemaire, maar wat het wandelen aangaat in bijzondere mate. 
Hij schrijft dat het authentieke wandelen een activiteit is die tegelijk 
de kunst van de passiviteit is: “Het zich lichamelijk laten verrassen 
door de wereld, een zich openstellen in belangeloze aandacht, in 
een ‘nutteloze’ interesse voor de eigen aard der dingen, een vermo-
gen tot geduldig en in stilte verwijlen bij de wereld, vanuit liefde 
voor zijn woongebied – of dat van een ander – met gevoel voor de 
betekenis van plaatsen en plekken en dit alles in het dankbare besef 
van een zekere harmonie tussen mens en wereld, tussen geest en 
kosmos.” 

Misschien klinkt dat alles wat hoogdravend, maar we hebben haar 
gevoeld, die verbondenheid van mens en landschap. En misschien 
niet steeds in volledige harmonie, maar op momenten ervoeren we 
toch minstens de zoektocht daarnaar. Niet in de laatste plaats door 
de betrokken en zorgvuldige omgang met het landschap door de 
vereniging Natuurschoon, maar zeker ook door de initiatieven van 
particulieren en gemeenten. Balancerend tussen enerzijds prakti-
sche overwegingen, kostenefficiënt beheer, (verkeers)veiligheid en 
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I .  WATER I JS

Het duizelt ons. En misschien nog meer dan toen we voor het eerst 
wandelden en struinden in Terheijl en ons begonnen te verdiepen 
in de ontstaansgeschiedenis van het gebied. We lazen over ijstij-
den, gletsjertongen, smeltwatervalleien, zwerfkeien, grondsoorten 
– klei, keileem, zand, dekzand – en pingoruïnes, en er ontstond 
langzaam een begrip van hoe dat ‘onderliggende’ landschap het nu 
zichtbare landschap bepaald heeft.

Dat enigszins vat krijgen op het gebied is een mooi, traag proces: 
klei laat slecht water door, het gebied blijft drassig en is daarmee 
een goede voedingsbodem voor veen maar niet voor landbouw. 
Zand ontwatert heel goed maar blijft daardoor ook schraal waar-
door er slechts heide groeit. Menselijke bewoning vond in de loop 
der eeuwen plaats op de hoger gelegen delen, de keileemruggen, 
ooit opgestuwd door het front en de zijkanten van de gletsjerton-
gen. Geologische elementen mengen zich na het smelten van het 
ijs op een logische manier met een botanische opvolging (planten, 
struiken, bomen) en veel later weer met het gebruik van de grond 
door de mens.

Bij een gletsjer dachten we aan een meters dikke, misschien wel 
tientallen meters dikke ijslaag die blauwgrijs het Drentse land be-
dekte, lang voordat er überhaupt enige menselijke beweging te 
bespeuren viel. Diepstille en onbewogen koude. Nu ja, er was de 
beweging van de wind en het water. Daar konden we ons wel iets bij 
voorstellen. We hebben bij kolkende rivieren gestaan in Noorwegen 
en in de Alpen. Smeltwater dat zich in het voorjaar ziedend en wit-
schuimend naar beneden stortte op weg naar de fjorden, de Rhône, 
de Rijn. Met adembenemend geweld, maar nog enigszins op onze 
maat en door mensen meestal nog in zekere mate beheersbaar. 
Zelfs die heel trage beweging van de gletsjers in de bergvalleien, het 
langzaam het dal inglijden, ook dat was nog voorstelbaar.

Maar die aanvankelijke vreugde over het inzicht, het begrip voor 
wat we zagen en onderzochten smolt weer, hier heel toepasselijk, 

bodem

ijs (gletsjer)
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als sneeuw voor de zon. Want het interpreteren van alles wat we 
aantroffen deed ons weer herlezen; na het discussiëren over hoe 
en waar we die zwerfkeien nu wel of niet kunnen aantreffen, of de 
bodemkaart klopt of dat we niet diep genoeg geboord hadden, of 
de pingoruïnes alleen aan de gletsjerranden ontstaan zijn of ook 
elders, dat alles en zoveel meer deed ons steeds opnieuw vragen 
stellen en naar de literatuur grijpen.

En dan lezen we: “De dikte van het ijs in Scandinavië bedroeg ver-
moedelijk meer dan 3000 meter. Hele bergen waren in het ijs in-
gepakt. Bij ons in Nederland had het ijs nog een dikte van enkele 
honderden meters.”1 Nog niet eerder echt bij stilgestaan. Honder-
den meters dik! Stapel vijf keer de politietoren van Assen op elkaar 
– met 60 meter het hoogste gebouw van Drenthe – en waarschijn-
lijk steek je dan nog niet boven het ijs uit.

Die onmetelijke, samengeperste ijslaag schaaft een rotsbodem af 
als was het kaas, doet stenen verpulveren tot gruis en maakt bo-
vendien dat het ijs onderin, door de uitzonderlijke druk, weer 
overgaat in water. Waardoor de gletsjer als geheel op die waterlaag 
voortglijdt, met een snelheid van 10 tot 200 meter per jaar. En dat 
ongeveer 65.000 jaar lang, tussen 475.000 en 410.000 jaar gele-
den2. En dan nog eens gedurende 220.000 jaar (tussen 350.000 en 
130.000 voor onze jaartelling)3. Om tijdens de laatste ijstijd4, waar-
in de gletsjers ons land niet meer bereiken, het landschap te zien 
veranderen in een kale, onherbergzame poolwoestijn die meer dan 
100.000 jaar zal bestaan. In iets mildere periodes was er dan spra-
ke van een toendralandschap, met hooguit hier en daar een kruip-
wilg of dwergberk. Een landschap waarin slechts de mammoet zich 
thuis kon voelen, of heel misschien al een enkele Neanderthaler. De 
wind joeg er eeuwenlang genadeloos over die kale vlaktes. En als de 
storm al eens luwde werd het land bedekt met laagjes fijn zand (het 
zogenaamd dekzand, fijner van structuur dan het meestal dieper 
liggende smeltwaterzand).

1. www.geologievannederland.nl/landschap/vormende-krachten/ijs-koude-kracht 
2. Elster-ijstijd
3. Saale-ijstijd
4. Weichsel-ijstijd

bodem

ijs (gletsjer)



G
I

D
S

1
2

T
E

R
H

E
I

J
L I

.
1

3
W

A
T

E
R

 
I

J
S

zoals die waarop het voormalige woonhuis van de dichter Vasalis 
(Den Haag, 1909 – Roden, 1998) is gebouwd.

Zo drukken we onze voeten bijna letterlijk op de onmiskenbare ge-
tuigen van dat indrukwekkende kosmische landschap. We graven 
erin met onze handen, nemen monsters met een grondboor. We 
voelen de klei, het zand, we wegen de zwerfkeien en blijven ons 
verbazen.

Het duizelt ons. Terwijl we wandelen over de Toutenburgsingel pro-
beren we ons die enorme laag ijs boven onze hoofden in te beelden. 
Dat ijs- en ijskoude, volledig blauwe landschap. Watermoleculen 
zonder lucht absorberen alle kleuren licht behalve de blauwe en on-
der de gigantische druk zijn alle luchtmoleculen uit het ijs geperst 
en is gletsjerijs daardoor onwaarschijnlijk blauw van kleur.

We worden er stil van. Juist ook op die plek, langs die singel, omdat 
de potklei daar heel dicht aan de oppervlakte komt. En potklei wijst 
op de aanwezigheid van smeltwatermeren uit die vroegste Elster-ijs-
tijd, waarvan op de bodem de fijnste kleideeltjes neersloegen. En 
zo ontstond gedurende duizenden jaren die dikke vette kleilaag die 
nu als potklei te vinden is. Plaatselijk in een laagdikte van tientallen 
meters, soms vrijwel direct aan de oppervlakte liggend (waarvoor de 
term ‘dagzomend’ wordt gebruikt). 

In Terheijl vinden we naast die potklei bijna overal dekzand, meest-
al niet erg dik, minder dan een meter. Soms werd een wat dikker 
pakket afgezet, waardoor een zogenaamde dekzandkop ontstond, 

dekzand

potklei
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amfiboliet
diabaas
syenite

granodioriet
gabbro

helleflint
larvikiet
rapakivi 

pegmatiet
gneis

ogengneis
myloniet

porfier
melafier

migmatiet

I I .  ZWERfkEI 

Rapakivi, Gneis en Larvikiet… raadselachtig. Het zouden de namen 
kunnen zijn van bonkige kerels uit de Scandinavische mythologie. 
En wellicht ligt daar de sleutel tot het verband met het Hoge Noor-
den, want de tot de verbeelding sprekende lijst bestaat uit de weten-
schappelijke namen van soorten gesteenten die te vinden zijn in 
met name Zuidwest-Finland, Zweden en het gebied rond de Oost-
zee. En de steentjes en keien die we veelvuldig in en rond Terheijl 
aantroffen, zijn uit die contreien afkomstig.

De gletsjers uit het vorige hoofdstuk schraapten de Scandinavische 
bodems af en namen in hun brute en millennialange geweld brok-
stukken mee: eindeloze hoeveelheden klein spul, grind, maar ook 
keien van onvoorstelbare afmetingen en gewicht. Bij Rottum (Fries-
land) is ooit een zwerfsteen gevonden die oorspronkelijk 150.000 
kilo moet hebben gewogen. Van de hoeveelheden kunnen we ons 
nauwelijks een voorstelling maken, maar wat we wel weten is dat de 
mens er vanaf het eerste moment van bewoning gebruik van heeft 
gemaakt en dat tot op de dag van vandaag nog doet.

Larvikiet (groengrijs type) 
Het gesteente larvikiet is genoemd naar de plaats waar het voor het eerst beschreven werd,  
Larvik in Noorwegen. 
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wegen werden voorzien van een laag fijngemalen zwerfkeien, de 
zogenaamde macadamwegen. Ook werden wel kleine keitjes ge-
bruikt voor de verhardingen. Hier en daar vinden we in Drenthe 
nog deze uitzonderlijk mooie wegen. Aan het delven van de stenen 
kwam een eind door de hogere eisen die gesteld werden aan zowel 
de wegen als aan de kostprijs van het onderhoud en de menson-
waardige arbeidsomstandigheden van de keienkloppers. Klinkers 
waren een relatief goedkoop alternatief dat een strak wegdek ople-
verde met meer comfort en minder onderhoud.1

We begrijpen inmiddels wel iets van dat zware werk. In ons nieuws-
gierig onderzoek van landgoed Terheijl konden we het niet laten 
hier en daar keien op te rapen. Soms verkeken we ons op het ge-
wicht, een enkele keer sleepten we een aantal stenen met ons mee. 
Als we grondmonsters namen, beschikten we over een kruiwagen 
en konden we meerdere exemplaren tot aan de kofferbak van onze 
auto vervoeren. We zijn nadien nog actief gaan verzamelen omdat 
we de rijkdom aan soorten wilden tonen in de door ons vervaar-
digde zwerfpalen. Het in- en uitladen van die relatief bescheiden 
collectie heeft onze ruggen stevig belast. Helleflint is de naam van 
een van de soorten, toepasselijker kan het niet in Terheijl.

Blik naar binnen
De verhalen van Harry Huisman, de zwerfstenendeskundige van 
het Hunebedcentrum in Borger, het zagen en polijsten van de ste-
nen door Peter Hofstee2, of dichter bij huis (Roden) de enthousiast 
gedeelde kennis van Fokke de Jong, maakten die keien tot kostbare 
landschappelijke juweeltjes. In de museumzaal van het Hunebed-
centrum bewonderden we al eerder het binnenste van sommige 
keien; roodglanzend als vers gesneden plakken salami, andere in 

1. gea-drenthe.nl/goudkoorts-in-drenthe.html
2. www.zwerfsteenweb.nl

De hunebedbouwers gebruikten ruim 3000 jaar geleden vooral de 
grootste keien voor hun bijzondere heiligdommen (waarvan er nu 
nog 52 in de provincie Drenthe zichtbaar zijn). Maar ook later is de 
mens de zwerfstenen – die de boeren veel last bezorgden bij het be-
werken van het land – voor van alles en nog wat blijven gebruiken. 
In de middeleeuwen werden met name kerken opgetrokken op een 
basis van grote, op maat gekapte keien. (Vermoedelijk zijn er zo 
zelfs heel wat hunebedden ‘gesneuveld’.) Rond boerderijen werden 
keien verwerkt als verharding van het erf. Weer wat later begon men 
met het verharden van straten en pleinen in de steden met zwerf-
keien (kinderkopjes). En dat tot in de 20e eeuw.
Mede door de plotselinge aantasting van de houten beschoeiingen 
van dijklichamen (door de paalworm) in het begin van de 18e eeuw, 
werden de Drentse keien gebruikt voor verstening van de dijken. De 
eerder waardeloze stenen werden zogezegd goud waard. En er ont-
stond een heuse ‘industrie’ van keientransporteurs en keienklop-
pers, omdat de stenen werden gebruikt rond de hele Zuiderzee, dus 
tot aan Medemblik en Andijk toe.

In de 19e eeuw is er sprake van een volgende hausse in de vraag 
naar Drentse keien. De industriële revolutie vereiste ontwikkeling 
van infrastructuur en (half )verharde wegen. En bij de ontginning 
van Drentse heiden kwamen er weer onvoorstelbare hoeveelheden 
zwerfstenen naar boven, soms tot 5000 kilo per are. Onverharde 

Pegmatiet (met toermalijn) 
Pegmatiet of pegmatietgraniet zoals men deze zwerfstenen ook wel noemt, zijn in strikte zin granie-
ten, maar verschillen daarvan door hun uiterlijk en deels ook door hun samenstelling. Pegmatieten 
zijn doorgaans lichter van kleur en veel grofkorreliger dan gewone granieten. Deze Drentse zwerfsteen 
bevat ook toermalijn (de zwarte lijnen).
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I I I .  LANDScHAPSRUïNE

Enigszins verscholen in het struweel van Terheijl ligt een klein ven. 
Middenin zien we een eilandje met twee bomen, ontoegankelijk, 
als de Noord-Europese variant van het exotische onbewoond eiland 
met palmbomen uit een verhalenboek. Een miniatuur landschap 
dat direct tot de verbeelding spreekt, alsof het is samengesteld om 
het binnen het kader van een schilderij te krijgen. Deze natte, koele 
locatie draagt de sprookjesachtige naam Vagevuur. 
Het is een werkelijk mooi plekje.

Als we er op een later moment in het jaar (2018) terugkeren, zijn de 
oevers schoon gekapt. Ook de struiken op het eilandje zijn afgezet. 
Zo wordt het proces van verlanding tegengegaan en is deze bijzon-
dere plek beter toegankelijk en zichtbaar gemaakt. Het karakter van 
een ietwat gecultiveerd, parkachtig landschap zal wellicht snel weer 
verdwijnen. Tevens is het door Natuurschoon geplaatste informa-
tiebord vernieuwd. Er valt te lezen dat het hier om een zogenaamde 
pingoruïne gaat, trots onderdeel van de wandelroute door het do-
mein van Natuurschoon. Voor de doorsnee passant is deze land-
schappelijke bijzonderheid iets geheel nieuws. De tekst op het bord 
leert dat zo’n laagte in het landschap eens een bolvormige heuvel 
is geweest, gevormd in de laatste ijstijd, ongeveer 30.000 jaar ge-
leden. Door het uitzetten van bevriezend grondwater in een gebied 
met permafrost kan onder gigantische druk water omhoog komen 
dat daarmee een laag bevroren grond omhoog drukt. Er kan zo een 
heuvel ontstaan van wel 90 meter hoog. De kern daarvan bestaat 
uit een lensvormige massa van zuiver ijs. Door het scheuren van de 
bovenlaag wordt het ijs blootgesteld aan de zon, het smelt en doet 
de laag grond bovenop afglijden tot een aarden rand: een krater ge-
vuld met smeltwater.

De pingo’s van Terheijl
Het woord ‘pingo’ komt uit de taal van de Inuit en betekent ‘heuvel 
die groeit’; pingo’s worden tot op de dag van vandaag gevormd in 
Alaska, Groenland en delen van Siberië. De aarden randen van de 
pingoruïnes rond Terheijl zijn in latere millennia geërodeerd, de 

aardekleuren, zelden homogeen, meestal gespikkeld, gestreept of 
gevlekt, altijd geheimen prijsgevend over de minerale samenstel-
ling van het binnenste van onze aarde. Die diepe beleving maakte 
ons nog bewuster van de ogenschijnlijk waardeloze keitjes in het 
landschap rond Terheijl. Ze vormen echter nog steeds het heel di-
recte, zichtbare en harde ‘bewijs’ van de indrukwekkende geologi-
sche geschiedenis van de plek. Daarnaast zijn ze onlosmakelijk ver-
bonden met de cultuur van het gebied, het gebruik door de mens. 
Als ongeëvenaard duurzaam bouwmateriaal, als verharding en als 
markering. Daarvan getuigen de talloze keien, grote en kleine, op 
erven, bij opritten van woonhuizen en langs wegen. In de laatste 
jaren valt ook het gebruik op als materiaal voor grafmonumenten. 
Gezaagd en gepolijst, of in ruwe vorm, een grote kei die op eenvou-
dige wijze een graf markeert. 

Zo lijkt de cirkel rond en zijn we terug bij het allereerste gebruik 
door de hunebedbouwers. De zwerfsteen is onlosmakelijk verbon-
den met de identiteit van het Drentse landschap.

Melafier-amandelsteen 
Ondanks hun geologisch hoge ouderdom ko-
men her en der in Zweden, Finland en op de 
bodem van de noordelijke Oostzee nog oude, 
Precambrische basalten voor. In de ijstijd zijn van 
deze locaties door het landijs talloze zwerfkeien 
zuidwaarts getransporteerd. Een deel daarvan is 
ook in ons land terechtgekomen. Door hun uiter-
lijk herkennen de meeste zwerfsteenverzamelaars 
deze geologisch bijzonder oude gesteenten als 
melafier-amandelsteen en niet zozeer als basalt, 
hoewel ze dat feitelijk wel zijn.

Rapakivi 
Rapakivigraniet is een wereldwijd voorkomende 
variëteit, maar wordt voornamelijk gevonden 
in geologisch zeer oude continentale korst 
(het Precambrische Baltische schild). Binnen Eu-
ropa wordt het vooral gevonden in Scandinavië. 
Zwerfstenen van Rapakivi die gevonden worden 
in Noord-Duitsland en Nederland zijn hoofdzake-
lijk afkomstig uit Åland (Zuid-Finland)
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vindt men er geen aanwijzingen voor. Het ven verschijnt voor het 
eerst op een kaart uit 1900. Verder wetenschappelijk onderzoek zal 
mogelijk uitsluitsel geven. Slechts een klein deel van de depressies 
in Drenthe is onderzocht. Er ligt dus nog een eindeloos veld aan 
onderzoek voor ons. Het verhaal van de pingoruïnes blijft zo ge-
kenmerkt door een schrijden, een uiterst trage (landschappelijke) 
beweging. Heuvels die groeien en weer verdwijnen, langzamer dan 
een mensenleven; er zijn vele generaties nodig om de veranderin-
gen in het bewustzijn te brengen.

Al wandelend ontdekten we nog een andere plek, nabij De Zulthe, 
waarbij we het vermoeden kregen dat de dikke rietkraag, daar tegen 
het weiland aan, misschien een pingoruïne verborg. We waanden 
ons, bevangen door een ‘pingokoorts’, al snel experts. We waren in 
onze fantasie op expeditie en namen ons voor om bij de volgende 
tochten in Terheijl een veldlaboratorium mee te nemen, zodat er 
ter plekke onderzoek kan worden gedaan. We leken in een sprookje 
beland, of in een kinderspel.

Thuis speurend op de bodemkaart van Terheijl – een prachtige lap-
pendeken van zanden, keileem en potklei – denken we een ‘pingo-
patroon’ te ontwaren. Alsof de laatste gletsjer zich als een hand op 
de kaart heeft uitgestrekt, reikend naar het warme zuiden. De kou 
heeft zich in de grond van Terheijl vastgebeten, houvast gezocht aan 
de rand van de tijd. Waar de gletsjer zijn vingers in de grond heeft 
gedrukt, zien we nu pingoruïnes, de afdruk van vingertoppen als 
ronde nagels in het landschap. Het is onze fantasie, na-ijlend van 
de pingokoorts, maar feit is dat een ijzige reus uit het noorden zich 
hier lang geleden heeft neergevleid en voor duizenden en duizen-
den jaren in slaap is gevallen. De bodem toont ons nu nog duidelijk 
de afdrukken van zijn koude lijf.

Sprookjeslandschap
Verstreken tijd. Aan de oppervlakte, bovengronds, wroet nu al eeu-
wenlang de mens. Hij bewerkt de grond. Het land wordt in cultuur 
gebracht. Pingoruïnes zijn niet alleen geologische schatkamers, da-
tabankjes uitgestrooid over het land, maar ook cultureel erfgoed. 
We wandelen langs bergen gerooide suikerbieten. We zien ook kui-

smeltwatergaten vulden zich met zand, klei en organisch materiaal 
dat soms verveende. Als weer veel later, vanaf de middeleeuwen, het 
veen ontgonnen werd, ontstond een diepte waarin het water bleef 
staan. Dat is wat we bij Vagevuur zien, een laagte in het landschap 
gevuld met water en rondom een nauwelijks waarneembare verho-
ging. 

Bij eerder landschapsbeheer zijn bij het uitdiepen van het Vagevuur 
stobben van dennen uit het water gehaald. Die bleken (na datering 
door middel van C14-methode) ongeveer 8000 jaar oud. Uit de tijd 
dat de beroemde kano van Pesse (nabij Hoogeveen) is gemaakt, de 
oudst bekende boomstamboot ter wereld, gehakt uit de stam van 
een grove den; dezelfde houtsoort als de stobben uit het Vagevuur. 
Onderzoek van de pollen in het bodemmateriaal van de poel ver-
schafte dan weer wetenschappelijk inzicht in de vegetatiegeschiede-
nis en de klimaatontwikkeling ter plaatse en met name van de laat-
ste ijstijd (het Weichselien, 115.000 tot 10.000 jaar geleden) en het 
daarop volgende, warmere Holoceen. Vagevuur is dus geen ‘heuvel 
die groeit’, maar stille getuige van het laatste stadium van een ingrij-
pend geologisch fenomeen op de valreep van verdwijnen. En óók: 
bron van verhalen, overleveringen van gebruik van het landschap. 

Op de hoogtekaart van Drenthe zijn 2500 depressies in het land-
schap te zien die mogelijk pingoruïnes zijn. De wandelaar ziet 
slechts de meertjes, vennetjes, poelen of dobbes. In Terheijl vinden 
we er verschillende van. Soms betreft het daadwerkelijk pingoruï-
nes, maar niet altijd. Van het Meyeringsven vermoedt men dat het 
om een pingoruïne gaat, maar op de vroegste historische kaarten 
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IV.  VELDNAAM

Een veldnaam is een toponiem ter aanduiding van de aard van een 
plek. Dat kan de bodemgesteldheid zijn: klei, zand, veen. Of de be-
groeiing in de vorm van heide, bos, woeste grond. Of het gebruik 
als akker, hooiland en weide. Ook zien we in de veldnamen vaak de 
naam van de eigenaar terug. 

Terheijl in veldnamen 
In de loop der eeuwen lijkt er geen snippertje land ontsnapt te zijn 
aan die heel menselijke neiging om namen te geven. De opsom-
ming van veldnamen van een gebied levert vaak een inzichtelijk 
beeld op van de geschiedenis en het gebruik ervan. In Terheijl spre-
ken namen als Ezelskamp, Osseboer en Klaverkamp voor zichzelf. 
Maar even vaak moet er eerst een vertaalslag gemaakt worden, zoals 
bij Hangelbroekstuk. Veldnamen worden doorgaans in de streek-
taal vastgelegd. Soms kunnen namen teruggaan tot in de middel-
eeuwen. Door verschuiving van betekenis, begrips- of spellings-
wijziging is de oorspronkelijke betekenis niet altijd te achterhalen. 
Door de ontmoetingen met bewoners en met name ook door de 
bijzondere kennis van de streekgeschiedenis van Jan Smit – die de 
lokale veldnamen inventariseerde – werden we wijzer. En door later 
speurwerk met (etymologische) woordenboeken in de hand vonden 
we ook de achtergrond en vermoedelijke betekenis van veel van de 
in Terheijl voorkomende namen. Daarmee kregen we uiteraard ook 
een beter inzicht in de geschiedenis van het gebruik en de ontwik-
keling van het landschap. Maar ook zonder die betekenissen te ken-
nen, levert het inventariseren van de veldnamen een prachtig poë-
tisch beeld op van Terheijl. Tijdens de vele wandelingen passeerden 
we steeds weer die kampen, stukken, broeken en velden die niet 
alleen op poëtische wijze in onze hoofden doorklonken, maar ook 
sterke beelden opriepen van verloren, en een enkele keer nog aan-
wezige, bijzonderheden.

len waar de klei voor de steenfabriek is gewonnen en laagtes waar 
het veen als brandstof is afgegraven. Ten opzichte van de onmetelij-
ke afdrukken in het landschap op de schaal van de ijstijden zijn het 
minuscule krasjes. Aan het oppervlak genieten we ook van het na-
tuurschoon. En van de verhalen. Voor de boer was deze grond wel-
iswaar niet productief, het is voor hem wel een betekenisvolle plek. 
De pingoruïnes brachten de omwonenden in de vorige eeuw allerlei 
plezier. In de Snoekdobbe werden snoeken gevangen, in de winter 
was er volop ijspret, naar het schijnt werden er bij voldoende vorst 
ook in de afgelopen jaren nog priksleewedstrijden op Vagevuur ge-
organiseerd. 

Andere pingoruïnes staan inmiddels zo goed als droog door in-
grepen in de waterhuishouding of door verlanding. Uiteraard is er 
enige weemoed over het veranderen en verdwijnen van dit soort bij-
zondere plekken. Omwonenden wachten op herstel, hopen dat het 
water er misschien terug kan komen. Natuurschoon heeft plannen 
voor het Meyeringsven, andere projecten liggen stil. De pingoruï-
nes leveren niet alleen nabeelden op van de oertrage uitbarsting die 
zich voltrok in slow motion – een trage eruptieve beweging van een 
ijskoude vulkaan – maar ook van veel recentere ontwikkelingen van 
het landschap. Zo heeft er in de inmiddels dichtgegroeide Snoek-
dobbe jarenlang een autowrak gestaan en zijn er heel persoonlijke 
jeugdherinneringen vastgelegd: op een verbleekte kleurenfoto zien 
we schaatsende kinderen in ‘Pieters pingo’; we horen in gedachten 
het kraken van het ijs, overstemd door vrolijk gejoel.
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W A N D E L I N G  O O S T  W E S T

EBBENSVELD
SIEVEEN

LANGE HEL
VAGEVUUR

kLAAIDOBBEN
kORTE HEL
OSSEBOER

TIcHELkAMP
DOEVEkAMP
LANGE HEL
OLE TUUN

VOORSTE GANZENkAMP
DE HEERSkAMP

BOkkEVELD
MIDDELSTE STUk

Baggelveld
baggelen is het spitten van laagveen; 
baggel is turf gemaakt van opgebag-
gerd veenslip en verwijst dus naar de 
turfwinning

Hangelbroekstuk
lang rechthoekig stuk broek, broek is 
een laagliggend, vaak drassig weiland

Hengstenbroek 
broek waar de hengsten werden gezet; 
mogelijk stonden de merries dichter 
en droger bij de woning

Heerskamp 
heers is gierst of ook tormentil, waar-
schijnlijk hier als gierst bedoeld, oud 
gewas dat op heel schrale gronden ge-
dijt, al door de Kelten gebruikt

Kleine Maatlanden 
een maat is een weide, hooiland (eigen- 
lijk zoveel land als een maaier op een 
dag kan maaien), maatlanden zijn nat-
te hooilanden in de beekdalen van de 
zandgronden

Klaverkamp 
een kamp is een met een sloot afge-
scheiden of anderszins afgepaald veld; 
klaverkamp spreekt dan voor zichzelf, 
klaver werd indertijd geteeld als vee-
voer, zowel vers als gedroogd

Klaaidobben 
hoewel klaai niet in de Dikke van 
Dale staat, weten we dat het in het 
Fries klei betekent. Wellicht is het in 
het Drents/Gronings niet anders; dat 
maakt dan van klaaidobben: kleiput; 
een dobbe is een (veen)kuil, een uitge-
graven turfgat of meer algemeen een 
waterkom in het land, kan niet missen 
hier, zeker ook gezien de historische 
nabijheid van een steenfabriek

Stegemansslag
een slag is een perceel

Tip
spits toelopend stuk land, in Terheijl 
gaat het daadwerkelijk om een spits 
toelopend strookje net onder Nietap, 
iets hoger ligt een iets breder driehoe-
kig veldje genaamd Drietip
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W A N D E L I N G  Z W E R V E N D

MAATLANDEN
GROTE MAATLANDEN

SIEVEEN
kLEINE MAATLANDEN

LANGE HEL
TIcHELkAMP

MIDDELSTE LANGE HEL
OUDEMANNEN-kAMPJE

EZELSkAMPEN
HET GROTE WEIDESTUk

DE LANGE STREEk 
MAATLANDSE BOS

W A N D E L I N G  O O S T  W E S T

DRIETIP

VREDEVEEN
TIP

POEPENBOScH AkkER
MEINTS kAMP

HOGE STUk
AcHTERSTE TIDDENSkAMP

HET MIDDELSTE STUk BIJ  kALfSBEEk
VOORSTE TIDDENSkAMP

SANTEEkAMPEN
RAAIT BEER

kLAVERkAMP
LANGE HEL

DOEVEkAMP
OLE TUUN

VOORSTE GANZENkAMP
STEEN kAMP

AcHTERSTE GANZENkAMP
HEUVEL PALLERAkTIE

DE OUDE TIJ
ScHEPERIJ

DE ZEVEN AkkERS
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zand, men vergist zich nog maar zelden. Alsof er een diep bewust-
zijn is van het ondergrondse.

Over grondmonsters
De bodemkaart toont zich als een complex en kleurrijk mozaïek. Er 
is potklei, smeltwaterzand, dekzand, keileem, veen, er is oer. In Ter-
heijl vaak in relatief kleine ‘kavels’, als een lappendeken met scher-
pe grenzen. Twee spaden diep in de grond en je schept zand, een 
paar meter verderop snijdt de schep vette klei, het bovenste van een 
soms tachtig meter dikke laag. De grondboor zuigt zich daarin vast, 
met twee man lukt het maar net het ding uit de grond te trekken. 
Ook met de spade gaat het nemen van monsters moeizaam. 

De potklei van Terheijl is van een uitzonderlijke kwaliteit. De ho-
mogeen grijze massa is heel zuiver en bevat nauwelijks andere be-
standdelen dan fijne kleideeltjes. Stevig en zwaar. Je hebt krachtige 
knuisten nodig om deze klei te kneden. Maar het loont. Na het kne-
den, vormen en bakken ontstaat prachtig aardewerk in de kenmer-
kende dieprode kleur. De klei en het zand van de monsters die we 
namen op plaatsen waar dekzand of smeltwaterzand aanwezig was, 
werd later verwerkt in de koppen van de veldpalen die we plaatsten 
in Terheijl, om de wandelaar discreet te wijzen op de ondergrondse 
bijzonderheden.

Op onze zoektocht in het veld naar de sporen van de voormalige 
locatie van de Terheijlse steenfabriek toonde een bewoner relic-
ten van de voormalige directeurswoning: scherven van dakpannen 
en brokstukken van aardewerk tegels met daarin het stempel van  
Terheijl. Nabij toont zich een duidelijke verdieping in het land-
schap. Zichtbaar gevolg van de kleiwinning voor de fabriek. In de 
laagte verzamelt zich het water, waardoor er een geheel andere bio-
toop is ontstaan, een ecologische gradiënt.

V. kLEI  ZAND

In de afgelopen eeuw is de oppervlaktestructuur van Terheijl in-
grijpend veranderd. Van de schrale gronden met kleine akkertjes, 
veenafgravingen en heide is nauwelijks meer iets te zien. De bos-
sen leveren niet langer hakhout en maken deel uit van een goed 
onderhouden recreatief en ecologisch netwerk. Omringd door de 
bebouwing vormen de wegen in Terheijl doorgaande verkeersstro-
men tussen de gemeentelijke kernen. Ruilverkaveling heeft de 
landschappelijke structuur en de ordening van het oude landgoed 
onomkeerbaar gewijzigd. Er zijn routes verdwenen, soms zijn eeu-
wenoude voetpaden op privéterrein komen te liggen. De argeloze 
wandelaar betreedt dan, meestal onbedoeld, andermans grond. Op 
verschillende plaatsen wordt het hek dichtgehouden.

Maar onder het maaiveld wijzigen de dingen zich in een geheel ei-
gen tempo, de bodem verandert daar traag, onmenselijk traag. Op 
de akkers verbouwt men gewassen, er loopt vee in de weilanden, 
er zijn kanalen gegraven, huizen gebouwd, wegen aangelegd. En 
hoewel het land steeds dichter wordt bewoond, grazen er hier en 
daar hooglanders, laat men op enkele plaatsen het struweel zijn 
gang gaan, verruigt er hier en daar een weide, bepalen ecologische 
waarden soms het beheer en geeft de bodem zo op heel natuurlijke 
wijze richting aan de ontwikkelingen, en lijken de dingen op hun 
juiste plek te komen. Terheijl is geen onbeschreven blad en het is de 
bodem die, nog altijd, het gebruik afdwingt. Op de klei bloeien de 
bosanemonen. Op het zand de sleedoorn, die hier en daar nog voor-
komt en net als de meidoorn als veekerende haag werd gebruikt. Op 
meer beschaduwde plaatsen, op de klei in het bos, komt dan weer 
de zeldzame Tweestijlige meidoorn voor. 

Het landschap van Terheijl, de inrichting en het gebruik, is duide-
lijk voor wie de taal van het land kan lezen: akker, weide, hooiland, 
bouwland, natuurgebied, erf, zand, klei, veen, droog, nat, zompig. 
De boeren en bewoners hebben hun lesjes geleerd. De tractor die in 
de natte klei vastraakt, het ondergelopen weiland, de droogte op het 
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zenden jaren onaangeroerde bodem die aan het daglicht werd bloot-
gesteld. De klei kroop omhoog, kleefde aan de stalen muil zoals de 
klei aan onze laarzen die zich vast leken te zuigen in de kleimassa. 
We bewogen daardoor vertraagd, als kosmonauten in het open, grijs 
glanzende, schitterende kleilandschap. De blik kon zich nu nog ver-
der naar binnen richten. We voelden ook een zekere schaamte, alsof 
we dingen zagen die we niet mochten zien, landschapsvoyeurs…

Vereniging Natuurschoon heeft ter versterking van de biodiversiteit 
in haar domein een nieuwe poel uitgegraven in het veld nabij de 
Meester Posthuma-bank, als een bewust ecologisch experiment. De 
poel ligt in de halfschaduw. In de nog onbegroeide grond zijn tallo-
ze sporen te vinden van wild dat zich er kennelijk laaft. In de loop 
der jaren zullen amfibieën zich er ongetwijfeld thuis gaan voelen en 
ook op botanisch niveau zullen zich ontwikkelingen voordoen. De 
vochtige halfschaduw biedt nieuwe soorten een plek.

Een inverse beweging. In de vorige eeuw was kleiwinning een doel 
op zich en ontstond er onbedoeld een ecologisch rijk gebied. De eni-
ge reden voor de recente uitgraving van Natuurschoon is de wens tot 
versterking van biodiversiteit. De vrijgekomen klei is ‘bijproduct’. 

Gelukkig toeval wil dat wij kunstenaars op de hoogte waren van de 
plannen voor de afgraving en we daarmee een ruime hoeveelheid 
potklei konden winnen om er bakstenen van te maken. Van die bak-
stenen metselden we later weer de zuilen die de entrees op vier 
windrichtingen van Terheijl markeren. Het cultureel landschap in 
de tijd; oorzaak en gevolg keerden zich om.

Toen de grijper van de graafmachine de bovenlaag wegschraapte 
– takjes, bladeren en veen – kwamen de ondergrondse lagen bloot 
te liggen: het homogene donkergrijs van de klei. Misschien dat we 
slechts het bovenste laagje te zien kregen van 10, 20 of misschien 
dus wel 80 meter van het plastische, voor water vrijwel ondoor-
dringbare materiaal. Indrukwekkende ervaring, oog in oog met dui-
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VI.  fLORA fAUNA

Veel van wat eerder aan de orde kwam is niet direct zichtbaar in het 
landschap. De bodem, het zand en de klei, toont zich indirect in wat 
er op de bovenste bodemlaag groeit: de beplanting en alles wat zich 
daarin en daarboven beweegt. 

Heksenkruid
Een oud volksgeloof wil dat wie in het bos heksenkruid tegenkomt, 
zal verdwalen. De Latijnse naam van Groot heksenkruid is Circaea 
lutetianum. Circaea betekent ‘betoverend’ (afgeleid van de Griekse 
tovenares Circe, die het plantje wellicht in haar praktijk gebruikte). 
Lutetianum is dan weer afkomstig van ‘luteus’ dat in het Latijn ‘klei’ 
betekent. En dat lijkt samen te vallen met de voorkeursgroeiplaats 
van heksenkruid, in Terheijl meer dan duidelijk. De begrippen ‘heks’ 
en ‘verdwalen’ doen ons belanden in lang vervlogen tijden. We trof-
fen het magische kruidje op veel plekken aan in Terheijl. Heksen 
bestaan alleen nog in sprookjes en verdwalen is in ons dichtbevolk-
te landje zo niet godsonmogelijk, dan toch heel onwaarschijnlijk. 
En toch verdwaalden we.

Zo raakten we verdoold in de vuistdikke ‘Flora van Drenthe’, die we 
opensloegen toen we hadden begrepen dat de flora van Terheijl echt 
bijzonder was. Het is al eerder aan de orde gekomen dat er hier op 
veel plaatsen sprake is van dagzomende potklei; klei die dicht aan 
de oppervlakte komt en daarmee voor een specifieke waterhuishou-
ding zorgt, omdat de klei nauwelijks water doorlaat. Door de com-
binatie van water en bodemsamenstelling – de klei bevat veel kalk 
en is relatief voedselrijk – is de flora er zo uitzonderlijk. Het gebied 
biedt niet alleen een grote variëteit, er groeien ook echt zeldzame 

Groot heksenkruid (Circaea lutetiana) 
De mooi donkergroene plant met heel verfijnde wit-rose bloeiwijze. De naam kreeg de plant van de 
Griekse arts, farmacoloog en botanicus Dioscorides (40-90 n.Chr.), en verwijst naar de mythische to-
venares Circe. Kennelijk leek de plant over toverkrachten te beschikken. De legende dat de wandelaar 
zal verdwalen bij het tegenkomen van Groot heksenkruid, ontleent de plant misschien aan het heel 
praktische feit dat ze zeer goed schaduw verdraagt en daardoor vooral ook in de diepste en donkerste 
gedeelten van het bos te vinden is, waar geen enkele andere zomerbloeier zich waagt.
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soorten. Binnen het door Natuurschoon beheerde domein komen 
bovendien vier soorten voor die op de Rode Lijst1 staan: Boszegge, 
Heelkruid, Tweestijlige meidoorn en Bosereprijs. Andere zeldzame 
of interessante soorten die we in Terheijl vinden zijn Schildereprijs, 
Bloedzuring, Ruige veldbies en natuurlijk het hierboven al genoem-
de Groot heksenkruid.

Voor de doorsnee wandelaar zijn deze soorten moeilijk te herken-
nen. Maar zelfs zonder enige botanische kennis valt in het voorjaar 
en de zomer de grote verscheidenheid van soorten op. Niet vaak 
troffen we binnen een landschap dat op zich niet uitzonderlijk is zo-
veel ook heel gewone soorten aan binnen een relatief kleine opper-
vlakte. Het kan niet anders dan dat het die unieke bodem is die de 
flora zulke ongewone kansen biedt. Die rijkdom aan soorten trekt 
uiteraard ook specifieke vlinders, libellen en andere insecten aan. 
Hoe meer insecten, hoe meer vogels, hoe meer gefluit en getjilp; de 
heerlijk vrolijkmakende dynamiek van een bijzondere biodiversiteit 
die alle zintuigen voortdurend op scherp zet en die we in Terheijl zo 
sterk hebben kunnen ervaren.

Hoewel we door het vele wandelen, kijken en determineren door de 
jaren heen een zekere mate van botanische kennis hebben ontwik-
keld, is ook voor ons het vinden van bijzondere soorten geenszins 
vanzelfsprekend. Zelfs goed voorbereid, met de gidsjes in de hand, 
wetend op welke plekken we mogelijk die Boszegge, het Heelkruid 
of de Ruige veldbies kunnen aantreffen, hebben we maar een heel 
klein aantal van de meest bijzondere soorten kunnen vinden. Maar 
intussen, al speurend, kijkend, ruikend, fotograferend en determi-
nerend troffen we duizenden bosanemonen aan, genoten we van 
de geur en de pracht van de bloeiende Wilde kamperfoelie, volgden 
we minutenlang de trage voortgang van ongekend prachtige rup-
sen op de meidoorns langs de Toutenburgsingel en genoten we van 
het voorbijflitsen van de talloze libelles, waaronder we later soorten 
konden determineren als de Grote keizerlibel en de Gewone oever-
libel. (Die laatste, zich met zijn matblauwe lijf koesterend op het 
asfalt, is wat ons betreft verre van ‘gewoon’.)

1. Rode lijsten zijn lijsten waarop per land (of deel daarvan) de in hun voortbestaan bedreigde dier-, 
planten- en schimmelsoorten (paddenstoelen en korstmossen) staan.

kleine Vos (Aglais urticae) 
De wetenschappelijke naam urticae is een verwijzing naar de waardplant van de vlinder, de Grote 
brandnetel (Urtica dioica). Het mannetje vliegt naar elk voorbijvliegend dier dat mogelijk een Kleine 
vos zou kunnen zijn. De achtervolging van een vrouwtje kan uren duren. Als het vrouwtje uiteindelijk 
blijft zitten, gaat het mannetje achter haar zitten en betast haar met zijn antennes. De paring, onder 
een brandnetelblad, kan een hele nacht duren. De Kleine vos is wijdverbreid op heel het Europees 
en Aziatisch continent, tot aan Japan en China toe. In Nederland zeer algemeen gaat de soort in 
aantallen achteruit, zoals veel insecten.

Sint-Jansvlinder (Zygaena filipendulae) 
Ook wel Bloeddropje genoemd is de Sint-Jansvlinder een dagactieve nachtvlinder. In Nederland en 
België komt de prachtige soort wijdverbreid voor en heeft als leefgebied matig vochtige zandgrond, en 
onbemest (!) kruidig grasland. Zijn waardplanten zijn vlinderbloemigen. In Terheijl troffen wij de soort 
inderdaad overvloedig aan op Vogelwikke (Vicia cracca).
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Botaniseren
Wandelen en het kijken naar planten zijn welhaast onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. De uit de literatuur bekende wandelaars 
Rousseau, Goethe en dichter bij huis F.W. van Eeden en Jac. P. 
Thijsse zijn stuk voor stuk amateurbotanici. Net als de al aange-
haalde Lemaire zweert ook Rousseau bij het belangeloze en zuivere 
waarnemen: het kijken naar planten zonder opgezet plan, het zich 
openstellen voor de plant als zodanig, zonder deze te instrumenta-
liseren; niet voor medische, farmaceutische of wetenschappelijke 
doelen, en niet om onze ijdelheid te strelen, te tonen wat we weten, 
hoeveel bijzondere soorten we al hebben gezien… En zo tikt Rous-
seau ons na bijna 250 jaar voorzichtig op de schouder. Als een zach-
te vermaning om de wandeling toch vooral als het enige ‘werk’ en de 
weiden bezaaid met bloemen als ons laboratorium te beschouwen.

We zijn ons bewust van die opgave, geven ons er vrijwillig aan over 
en staan bovendien in een eerbiedwaardige Nederlandse traditie. 
Hierboven spraken we al over F.W. van Eeden (1821-1901) die in 
zijn Onkruid (1886) schrijft: “Wie in de natuur waarlijk kan genie-
ten heeft een schat, dien men hem in de diepste ellende niet kan 
ontrooven.” Bovendien schijnt Van Eeden het begrip ‘natuurmonu-
ment’ te hebben gemunt. Dat maakt de wandeling in Natuurschoon 
en de belangeloze ‘studie der planten’ extra bijzonder. Het is in die-
zelfde jaren dat Jac. P. Thijsse (1865-1948) actief was. We lichten 
hier nog kort het leven en werk van Thijsse toe. We zijn er ons van 
bewust dat vrijwel iedereen van boven de vijftig nog bekend is met 
Thijsses zo toegankelijke en inspirerende publicaties. En we zijn er 
van overtuigd dat de jongere generaties zijn werk evenzeer zullen 
waarderen omwille van de aanstekelijke beschrijvingen van de Ne-
derlandse landschappen en de planten en dieren daarin. 

Jac. P. Thijsse was de spreekwoordelijke ‘onderwijzer’. Zijn vernieu-
wende en aanstekelijke benadering zat hem in de beschrijvingen 
van planten en dieren in hun ecologische samenhang, dus als on-
derdeel van levensgemeenschappen. In die zin waren planten niet 
los te zien van vlinders, bijen, wespen, kevers, libellen en andere 
insecten, en was Thijsse bovendien een groot vogelkenner. Maar 
wat ons betreft zit zijn belang vooral ook in wat we al bij Rousseau 

Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum), mannetje 
Mannetjes zien op warme dagen hun kans schoon vanaf zitplaatsen langs de waterkant. Van de 
grond, een steen of boomstronk maken ze vluchten laag over het water, waarbij andere mannetjes 
worden verjaagd en vrouwtjes worden gegrepen voor de paring. Het vrouwtje (geheel geel van kleur)
zet haar eitjes vervolgens af door vliegend met de achterlijfspunt op het wateroppervlak te tikken. Het 
mannetje vliegt meestal dicht bij haar in de buurt, om concurrenten te verjagen.
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Beenbreek

tegenkwamen: het wandelen en het geduldig en aandachtig waar-
nemen en beschrijven. Zijn geschriften zijn de verslagen van zijn 
tochten door het Nederlandse landschap en hij zag zichzelf vooral 
als wandelaar of flaneur. De heel toegankelijke ‘Verkadealbums’, 
waarvan sommige een oplage haalden van meer dan 100.000, wa-
ren in vrijwel alle gezinnen te vinden. Van 1903 tot aan het uitbre-
ken van de Tweede Wereldoorlog hebben deze uitgaves een onwaar-
schijnlijke invloed gehad op de natuurstudie, natuureducatie en de 
natuurbeleving van jong en oud. Thijsse spoorde in al zijn geschrif-
ten nadrukkelijk aan om zelf op zoek te gaan en waarnemingen te 
doen. Botaniseren in de brede zin van het woord.

Dat hebben we gedaan in Terheijl. We hebben de tijd genomen om 
zowel de bodem te onderzoeken, monsters te nemen van de klei 
en de verschillende zandsoorten, als het kleed dat daar op ligt: de 
planten, struiken en bomen en al het gekrioel daartussen van insec-
ten, knaagdieren, vossen, reeën en de talloze vogels. Dat alles met 
ongerichte blik, met belangeloze aandacht, zonder wetenschappe-
lijke methode, met slechts één doel: te ervaren waar we waren en 
de kwaliteiten te herkennen. De Tweestijlige meidoorn ging daarbij 
gaandeweg een centrale plaats innemen, om tal van redenen. In het 
volgende en afsluitende hoofdstuk gaan we daar verder op in.

Beenbreek (Narthecium ossifragum) 
Aangetroffen op een van de schaarse gebiedjes 
in Terheijl waar ook Heide groeit. Samen met 
Veldrus en Gevlekte orchis maken ze deel uit van 
een plantengemeenschap op natte heide. De 
naam ontleent de plant aan het vermoedelijke 
misverstand dat schapen die Beenbreek eten hun 
poten zouden breken. Dat er in vroeger tijden 
schapen graasden op de heide staat vast. Maar 
de plant is waarschijnlijk niet giftig voor schapen 
en het is vooral het drassige terrein dat oorzaak is 
van de kwetsuren.

Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata) 
Opmerkelijk is dat de Gevlekte orchis zeer goed 
zure grond verdraagt en daardoor ook naast 
Gewone dopheide voorkomt, zoals dit exemplaar, 
dat we letterlijk aantroffen tussen Beenbreek en 
Gewone dopheide in het door Natuurschoon 
beheerde deel van Terheijl. 
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“In mijn oren gonsde het van de geur van de meidoorn. 
De haag leek op een lange rij kapellen die onder een dikke laag 
op het altaar gestrooide bloemen verdwenen; daaronder tekende 

de zon op de grond een scherp traliewerk, alsof haar licht door een 
kerkraam viel: de geur breidde zich net zo olieachtig en vol uit, 

dat het een vaste vorm leek te zijn geworden…” 1

Meidoorn in Terheijl
Omdat we gelezen hadden over de aanwezigheid van de Tweestij-
lige meidoorn in Terheijl zijn we op zoek gegaan. Het was laat in 
het jaar en de bomen waren kaal, Terheijl was nat en grijs, er waai-
de een gure wind en er was geen mens te bekennen. Gezien het 
jaargetijde konden we niet op basis van de stijlen in de bloem of 
de bladvorm determineren, maar slechts op basis van de vruchten.

Het onderscheid tussen de Eenstijlige en Tweestijlige is een interes-
sante botanische oefening. Eerst is er, zoals de naam aangeeft, de 
aanwezigheid van één stijl (het deel van de stamper tussen vrucht-
beginsel en stempel) of twee stijlen. Met als logisch gevolg het ont-
wikkelen van één zaadkern (steen) of twee. Dus bij de Tweestijli-
ge zien we in de bloem twee stijlen en in de latere vruchten twee 
zaden. Daarnaast zijn er nog min of meer opvallende verschillen 
in standplaats, grootte, bladvorm en de lengte van de stekels. De 
bessen van beide soorten vormen voor vogels als merels, lijsters, 
koperwieken, spreeuwen en kramsvogels een geliefd herfst- en win-
termaal. En kennelijk waren de vogels hongerig geweest, want we 
vonden maar heel weinig bessen. En in eerste instantie steeds maar 
met één steen. Toen we de moed al bijna hadden opgegeven, von-

VII .  MEIDOORN

Meidoorn (Crataegus Laevigata) 
De meidoorn, een middelgrote struik, soms uitgroeiend tot boom, is in Nederland inheems. Op 
grond van archeologische vondsten kon men vaststellen dat de Eenstijlige meidoorn (Crataegus 
monogyna) sinds ongeveer 5000 v. Chr. aanwezig is, en de veel zeldzamere Tweestijlige meidoorn 
(Crataegus laevigata) vanaf 4400 v. Chr. In Terheijl vinden we beide soorten. Bijzonder is echter 
vooral de Tweestijlige, die in Nederland op de Rode Lijst 2012 stond en kwetsbaar is, met enigszins 
afnemende trend sinds 1950.

De Tweestijlige is een typische struik van lichte bossen, bosranden, struwelen en hagen, op bij voor-
keur vochtige leem- en kleibodems. De potklei bij Roden wordt in de literatuur expliciet genoemd als 
een van de specifieke groeiplaatsen. 
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kiest een plekje in de zon en gedijt beter op het zand. Omdat we 
mettertijd Terheijl steeds beter leerden kennen, de flora en fauna, 
de bijzondere bodem en waterhuishouding, viel ons de herkenning 
steeds gemakkelijker en raakten we in de ban van de meidoorn, die 
als vanzelfsprekend ónze cultusplant werd. We sneden winterstek-
ken, verzamelden het zaad en doken verder in de boeken, en lazen 
over de ontwikkeling van de soort. Hetgeen resulteerde in dit etno-
botanisch essay over het landschap waarin de meidoorn centraal 
staat. 

Landschap en meidoorn
We kunnen het ons nauwelijks meer voorstellen dat maar iets meer 
dan een eeuw geleden grote delen van onze landschappen in de 
meimaanden bedekt waren onder een deken van witte bloesem en 
bedwelmende geur. Niet alleen Proust schrijft over de alom aanwe-
zige meidoorn, in de literatuur komen door alle eeuwen heen bloei-
ende en geurende meidoornstruwelen voor. Naast sleedoorn en de 
zo goed als verdwenen gaspeldoorn werd de meidoorn vanwege de 
stekelige ondoordringbaarheid gebruikt als haag om het vee te ke-
ren. Door de veel kleinere schaal van de kavels in vroeger eeuwen 
moeten de landschappen in duizenden vakjes verdeeld zijn geweest 
door kilometerslange kronkelende en kruisende meidoornlinten. 
In mei waren die onregelmatige rasters van dik met bloesem be-
sneeuwde lijnen zonder meer indrukwekkend. De geur, zoals ook 
al mag blijken uit Prousts citaat, is een wonderlijk parfum van zoet 
zwoele, haast bedwelmende tonen, in die vroeger eeuwen aan ie-
dereen bekend.

den we een kleine struik, in een vochtige greppel naast een bospad, 
met een drietal bessen. Na het openmaken ervan kwam eerst de 
teleurstelling: weer maar één zaadkern. Maar wacht, die bleek wat 
groter dan de eerdere exemplaren. Na wat gekrabbel bleek de steen 
uit twee helften te bestaan. En bij de volgende vruchten precies zo. 
Magisch moment, wij, de amateurbotanici, met het klare bewijs van 
de aanwezigheid van die bijzondere Tweestijlige meidoorn in Ter-
heijl.

In mei keerden we terug, op zoek naar ook andere, verspreide, 
exemplaren en hoopten we aan de hand van de nu bloeiende mei-
doorns bevestiging te krijgen van onze eerdere bevindingen. Wat 
is het dan bijzonder om daadwerkelijk die twee stijlen in het hart 
van de bloem te zien, omringd door de meeldraden met hun roze 
helmknoppen. Al speurend leerden we steeds beter de Tweestijlige 
te herkennen; de bladvorm maar ook de standplaats verraadde de 
soort, soms al van enige afstand. De Tweestijlige houdt van scha-
duw, vocht en vooral van potklei. De Eenstijlige daarentegen ver-

Eenstijlige meidoorn Tweestijlige meidoorn



G
I

D
S

4
4

T
E

R
H

E
I

J
L V

I
I

.
4

5
M

E
I

D
O

O
R

N

woest, dus inclusief het leefmilieu dat zij bood aan talloze soorten.
Niet veel later bleek dat hoofdzakelijk de in de decennia daarvoor 
geïmporteerde meidoorns uit Zuid- en Oost-Europa vatbaar waren 
voor het bacterievuur. De autochtone meidoorn daarentegen nau-
welijks. Deze had zich hier tenslotte al vierduizend jaar weten te 
handhaven. De schade was echter al toegebracht en maant ons nu 
opnieuw tot bescherming en zorgvuldige omgang met bestaande, 
autochtone soorten.

Geschiedenis en gebruik
Met het verschijnen van de meidoorn na de laatste ijstijd zou het 
nog ongeveer 1500 jaar duren voor de eerste mensen zich in deze 
contreien blijvend vestigden. Die eerste bewoners deden er niet 
lang over de kwaliteiten van de meidoorn te erkennen. Door zijn 
stekelige takken bleef niet alleen het vee binnen de gewenste vel-
den, maar werden ook indringers geweerd (wilde dieren en mensen 
dringen zich niet gemakkelijk door een dergelijke haag). Zowel bij 
de Germanen, de Kelten, de Grieken als Romeinen werd de mei-
doorn als een heilige struik vereerd. Sacrale plekken werden vaak 
omringd door meidoornhagen. Zo heeft men doornhagen aange-
troffen rond hunebedden, oude Germaanse offerplaatsen en heilige 
bomen. Weer veel later werd de meidoorn ingezet rond fortificaties 
en bolwerken. Daarnaast is er een hele reeks aan gebruiken en ritu-
elen met meidoorntakken die veelal te maken hebben met bescher-
ming tegen heksen en kwade geesten, of tegen blikseminslag. 
De kwaliteit van het hout, zo hard dat er gereedschappen en later 
zelfs tandraderen van werden vervaardigd, is onvolprezen.

Zo vanzelfsprekend als de meidoorn onze landschappen indeelde 
en ook deel uitmaakte van de collectieve beleving ervan, dus zo-
wel visueel als wat de geur betreft, zo snel is de meidoorn uit het 
landschap verdwenen in het begin van de 20e eeuw. De Eerste We-
reldoorlog bracht naast menselijke verschrikkingen ook ingrijpen-
de veranderingen in het landschap teweeg. De massale productie 
van prikkeldraad, bedoeld om soldaten tegen te houden, was na de 
oorlog een goedkope manier om veekerende hagen te vervangen. 
Bestaande hagen werden vaak gekapt en vervangen door het weinig 
onderhoud vergende stekelige ijzer. Collateral damage op landschap-
pelijke schaal.

Gelukkig verdwenen niet alle hagen en wisten zich hier en daar 
relicten te handhaven. Na de Tweede Wereldoorlog werd de mei-
doornhaag voor een deel in ere hersteld, om praktische redenen (als 
windscherm) én om landschappelijke redenen: los van de pracht 
van een bloeiende meidoornhaag is er ook het ecologisch voordeel 
van de haag als schuilplaats voor talloze kleine knaagdieren en vo-
gels. En ’s winters vormen de bessen een belangrijke voedselbron 
voor vogels.

Maar in de jaren ’80 van de vorige eeuw kreeg de meidoorn nog 
eens een ferme slag door gebrekkig wetenschappelijk inzicht en 
ondoordacht handelen: meidoorns zouden bacterievuur versprei-
den – een infectieziekte die vooral fruitbomen treft – en moesten 
worden gekapt. In Nederland en Vlaanderen werd een grootschali-
ge campagne gestart om meidoornhagen te verwijderen. Waarmee 
een nog altijd sterk landschapsbepalend element verder werd ver-
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het embryo zich te laten ontwikkelen. In 2019 kuilden we nog eens 
een honderdtal exemplaren in bij Lubbert Dijk in zijn kwekerij De 
Baggelhof, midden in Terheijl.

Met de eerste stekken en zaden vangen we aan om op strategische 
plaatsen de Tweestijlige meidoorn in Terheijl terug te planten. De 
latere stekken zullen een door ons gemaakt certificaat van echt-
heid (autochtoon materiaal) krijgen. Het jonge plantgoed zal ver-
volgens door de kweker worden aangeboden aan geïnteresseerden. 
Zo wordt Terheijl opgeladen; het landgoed als katalysator van de 
vermeerdering van bijzonder botanisch erfgoed, het voor iedereen 
zichtbaar maken van de uitzonderlijke cultusplant die de meidoorn 
nog altijd blijkt te zijn. Het harde van het hout tegenover het zachte 
van de bessen, geurig, prachtig en gezond. De meidoorn als een 
goede fee in het sprookje van Terheijl.

 “Ik keerde naar de meidoorn terug als naar een kunstwerk waarvan 
men meent dat men het beter ziet als men er een ogenblik niet naar 
gekeken heeft, maar het maakte niet uit of ik nu mijn blik met mijn 
handen afschermde om niets anders te zien, het gevoel dat ze in mij 

opwekten bleef onbestemd en vaag, trachtte vergeefs zich los te maken en 
zich met de bloemen te verbinden.” 1 

1.  Uit: Marcel Proust, Op zoek naar de verloren tijd, De kant van Swann, 
 [Uitgeverij De Bezige Bij, 2002]

Medicinaal en culinair
Naast cultusplant staat meidoorn ook bekend om zijn medicinale 
werking. Wetenschappelijk is vastgesteld dat de aanwezige werk-
zame stoffen (flavonoïden, krachtige antioxidanten) inderdaad ac-
tief inwerken op de bloedvaten en (krans)slagaders. Deze worden 
sterker en soepeler, waardoor het bloed vrijer kan stromen en de 
bloeddruk normaal blijft. Meidoorn zou een welkome gast kunnen 
zijn in onze wereld van hart- en vaatziekten. Uit archeologische 
vondsten blijken meidoornvruchten al duizenden jaren gegeten te 
worden. Ook nu nog, en met een recent versterkt enthousiasme, 
worden meidoornbessen (van beide soorten) verwerkt in gerechten 
of siroop.

Lokaal
De bessen van de meidoorns kennen in Drenthe heel verschillen-
de benamingen, waaronder hegenkannegien, knabbelbottien, koe-
kangen, rojeupie, smeerbaai, uppie, smeerpottie en peerewepe. 
Meidoornhagen worden ook wel kribbelhegge genoemd, bosjes 
met meidoorn Kribbelbossie. Een en ander mag getuigen van de 
vanzelfsprekende aanwezigheid en het gebruik van de meidoorn in 
deze regio.

Meidoornkwekerij
Inmiddels is een deel van de winterstekken uit 2017 in onze ge-
improviseerde kwekerij uitgelopen. Ook latere stekken en enkele 
uit zaad opgekweekte plantjes hebben ons hoopvol gestemd. In het 
voorjaar van 2019 stelden we met plezier en enige trots vast dat 
enkele stekken al bloemknoppen hadden ontwikkeld. En zowaar, 
korte tijd later telden we steeds twee stijlen. Verzameld zaad ligt 
in vochtig zand te wachten om uitgezaaid te worden. Het duurt tot 
twee jaar voordat de harde schaal van de zaden week genoeg is om 
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