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Als geen ander kent hij de wilde 
planten van de groenlanden langs 
de Drentse beken. Zijn standplaats 
bij Staatsbosbeheer was het kan-
toor in Oudemolen. Op 21 februari 
jl. ontving Lanjouw uit handen van 
gedeputeerde Rein Munniksma de 
Drentse Floraprijs 2009. Blaauw klimt 
niet meer in bomen om jonge steen-
uilen uit een nestkast te halen om ze 
te ringen. Lanjouw beperkt het aantal 
dagexcursies en dialezingen. Maar 
als het even kan, zijn ze in het veld. 

Graag dragen ze hun natuurkennis 
over op volgende generaties. Hun 
adviezen over natuurbescherming en 
-beheer worden door velen gewaar-
deerd.

In de grote stapel schriften, een 
soort dagboeken met verslagen van 
excursies en vondsten in de natuur, 
moest ik even zoeken. Uiteindelijk 
vond ik in schrift Planten III de 
KNNV-excursie van 30 mei 1975 langs 
de Drentse Aa bij Oudemolen onder 
leiding van Hindrik Lanjouw van het 
Staatsbosbeheer. In de aanhef naar 
de opsomming van wilde planten 
schrijf ik: ‘In de madelanden langs 
de Aa staan meer dan 400 planten-
soorten, waarvan 31 zeggesoorten. 
Het beheer is erop gericht het land 
te verschralen, zodat alle soorten 
weer terugkomen, zoals de breed-

bladige orchis en het waterdrieblad.’ 
Lanjouw vertelde ons toen over de 
wilde planten in de overgangen van 
beekrand, madeland, eslanden en 
aangrenzend beekdalbos. Dotter, 
blaartrekkende boterbloem, bittere 
veldkers, pinksterbloem, koekoeks-
bloem, gele waterkers, glidkruid 
en het zeldzamere klein glidkruid 
stonden in bloei. Voor het eerst van 
mijn leven zag ik de zwarte rapunzel. 
Omdat de witte rapunzel later bloeit, 
ben ik in juni nog eens teruggegaan 
naar de Drentse Aa. We vonden op 
30 mei 1975 zeldzaamheden als de 
breedbladige orchis, moerasviooltje 
en kleine valeriaan. Lanjouw wees 
ons op de wegedoorn en de tweestij-
lige meidoorn, beekbegeleidende 
struiken. En we moesten maar eens 
in het vroege voorjaar terugkomen, 
zei hij, om vroegbloeiers als goudveil, 
muskuskruid en sleutelbloem langs 
de beek te zien. Ook voor het eerst 
werd ik geconfronteerd met het pro-
bleem van het op naam brengen van 
zegge-, bies- en grassoorten. Lanjouw 
hielp. Hij liet gewone zegge, Noordse 
zegge en moeraszegge zien, maar 
ook bosbies, zachte dravik, reukgras, 

kamgras en rood zwenkgras. In het 
bos stonden bosandoorn, valse salie, 
grootbloemmuur en wijfjesvaren. 
Op die zonnige morgen, eind mei, 
vonden we 67 soorten wilde planten. 
Een onvergetelijke excursie onder 
deskundige leiding.

Drentse Floraprijs

De Drentse flora is intensief geïnven-
tariseerd door vrijwillige floristen en 
professionele botanici van Werkgroep 
Florakartering Drenthe (WFD). In 
1999 verscheen het resultaat van 
jarenlange inventarisaties in de vorm 
van het boek Atlas van de Drentse 
Flora. Het is een pil van enkele kilo’s 
met verspreidingskaarten en be-
schrijvingen van alle wilde planten in 
Drenthe. Na 1999 zette de WFD een 
florameetnet op met het doel binnen 

een periode van tien jaar de verande-
ringen vast te stellen in de Drentse 
flora. Ieder jaar vergaderen we in 
februari over de resultaten tot nog 
toe en de plannen voor het komende 
groeiseizoen. De vergaderingen vin-
den plaats in het Veldstudiecentrum 
bij Orvelte. Om personen of instan-
ties die zich jarenlang hebben ingezet 
voor het behoud en de ontwikkeling 
van de Drentse flora te eren, bedacht 
de WFD de Drentse Floraprijs. De 
prijs bestaat uit een oorkonde en een 
houten bol waarin de Zweedse kor-
noelje is uitgesneden. Binnen Neder-
land komt deze plant alleen in Dren-
the voor en is het logo van de WFD. 
De eerste floraprijs werd in 2008 
uitgereikt aan Ali Edelenbosch, toen 
milieugedeputeerde van de provincie 
Drenthe. Op 21 februari 2009 werd 
Hindrik Lanjouw door de WFD naar 
het Veldstudiecentrum gelokt voor 
een dialezing over de veranderingen 
in de flora van de Drentse Aa in de 
afgelopen dertig jaar. Een bijzonder 
interessante lezing die liet zien dat 

plantensoorten verdwijnen en nieuwe 
verschijnen. Stomverbaasd zag Lan-
jouw aan het einde van de lezing zijn 
vrouw en dochters binnenkomen en 
even later gedeputeerde Rein Mun-
niksma. Vanwege zijn bijdrage aan 
de kennis over en het beheer van de 
flora van het beekdallandschap van 
de Drentse Aa en zijn bijdrage aan de 
Atlas van de Drentse Flora ontving 
Lanjouw uit handen van de gedepu-
teerde de Drentse Floraprijs 2009. Op 
een heel eigen manier droeg Lanjouw 
zijn kennis over en gaf inzicht in de 
ecologische verbanden in het land-
schap van de beken in Midden- en 
Noord-Drenthe.

Onbezoldigd

Terug naar de zeventiger jaren. De 
roofvogelvervolging viel in die tijd 
nog wel mee. Veel intensiever was het 
vangen van zangvogels door mid-
del van mistnetten en klepkooien. 
Wildzang in de volière was helemaal 
in. Je zag in kooien in achtertuinen 
goudvinken, barmsijsjes, sijsjes, 
putters, vinken en geelgorzen. De 
handel in wilde vogels bloeide. Door 
malafide handelaars en volièrehou-
ders werd gerommeld met pootrin-
gen. Idealistisch als we waren, wilden 
we hieraan iets doen. Een groep van 
vijftien natuurbeschermers gaf zich 
op voor de cursus controleur Vogel-
wet-1936 en Natuurbeschermings-
wet-1928. Sinds 2004 zijn deze wetten 
opgenomen in de Flora- en Fauna-
wet. De cursus werd gegeven door 
politieman Lambertus Blaauw in het 
pannenkoekenhuis Beugelen tussen 
IJhorst en Staphorst. Blaauw was 
postcommandant van de Rijkspolitie 
in IJhorst en natuurbeschermer, al 
vanaf de vijftiger jaren. Later kreeg 
hij de bijnaam Sheriff van IJhorst. 
Van hem leerden we beide wetten, 
het opmaken van een proces-verbaal, 
herkennen van beschermde vogel-
soorten en hoe je behoort binnen te 
treden in een woning. Na twee jaar 
studie deden we examen in Amers-
foort en werden onbezoldigd Rijksop-
sporingsambtenaar van de Algemene 
Inspectiedienst(AID), toen Controleur 
Flora en Fauna van de AID genoemd. 
Tegenwoordig heten deze handhavers 
BOA’s (Buitengewoon Opsporings 
Ambtenaar). 

Holenbewoners

Toen Bert Blaauw als politieman in 
IJhorst kwam, constateerde hij dat 

veel jongens in het voorjaar nesten 
gingen uithalen om een eierverza-
meling aan te leggen. Dat moest 
veranderen. Van onwetende broed-
selvernielers moesten deze teenagers 
natuurbeschermers worden. Blaauw 
richtte daartoe in 1957 de Natuurver-
eniging IJhorst op, later uitgebreid 
tot Natuurvereniging IJhorst-Stap-
horst. Er werden nestkasten gemaakt 
en opgehangen in o.a. Boswachterij 
Staphorst. Blaauw werd vogelringer 
van Vogeltrekstation Arnhem en ging 
met de jeugd het bos in om nestkas-
ten te controleren en de jongen te 
ringen. Er ontstond bij de jeugd (en 
bij ouderen) meer respect voor alles 
wat leeft en groeit. Door zijn toedoen 
wist de bonte vliegenvanger de bos-
wachterij te vinden. Blaauw ringde 
in de loop van de jaren duizenden 
bonte vliegenvangers, gekraagde 
roodstaarten, koolmezen, pimpelme-
zen en andere holenbroeders. Dat 
deed hij gedurende meer dan veertig 

jaar. Schitterend is zijn boek over dit 
levenswerk: Holenbewoners van de 
Boswachterij Staphorst. Het werd 
eind 2008 gepresenteerd en beslaat 
368 bladzijden tekst en foto’s. In 
schema’s en grafieken laat Blaauw 
zien hoe de vogelpopulatie rond 
IJhorst en Staphorst zich in veertig 

jaar heeft ontwikkeld. Hij is daarin 
bijzonder compleet, gezien de relatie 

die hij legt tussen de vogelpopulatie 
en de opwarming van de aarde door 
het versterkt broeikaseffect.

Torenvalken

Bert Blaauw en Hindrik Lanjouw, 
natuurbeschermers in hart en nieren. 

Beiden hebben ze het belang inge-
zien van overdracht van hun ken-

nis aan de jeugd. Beiden hebben 
voortdurend voorlichting gegeven 
over hoe het niet moet in de natuur, 
hoe het landschap met alles wat erin 
leeft behouden moet blijven. Blaauw 
betrapte stropers op heterdaad. Lan-
jouw vocht tegen plannenmakers die 
het beekdallandschap wilden mis-
vormen. Vorig jaar ben ik nog eens 

met Blaauw meegeweest om jonge 
torenvalken en steenuilen te ringen. 
Hij laat het klimmen in de nestboom 
over aan jongere mensen. Ze ha-
len de jongen uit de nestkast zodat 
Blaauw ze kan ringen, waarna de 
kuikens in het nest worden terugge-
zet. Ook jonge kerkuilen worden door 
hem geringd. Steeds is hij benieuwd 
naar terugmeldingen die kunnen ver-
tellen hoe ver de vogels zijn gevlogen 
en wat er met hen is gebeurd. Vorig 
jaar maakte ik ook een excursie mee 
van Hindrik Lanjouw. Hij begint in 
het dorp (Anloo) en vertelt over het 
dorps- en boerenleven. Als zoon van 
een Drentse boer kan hij dat als geen 
ander. Hij vertelt over oude bomen en 
landwegen en geleidelijk verlaat hij 
met de groep het dorp. Dan komen de 
eslanden aan de beurt, de geschiede-
nis van een markesteen, de hooilan-
den langs de beek, de geriefbosjes 
en vroegere veekeringen in de vorm 
van houtwallen. Lanjouw geeft je een 
beeld van het vroegere Drenthe met 
heidevelden, essen en madelanden. 
Je ziet het oude landschap als het 
ware voor je. Blaauw en Lanjouw 
hebben hun kennis en ervaring 
overgedragen en blijven dat doen. 
Hun enthousiasme en de natuurbe-
schermingsgedachte worden opge-
pikt door jongere mensen. Een goede 
zaak, vooral in deze tijd van recessie, 
waarin men het met de natuur- en 
milieuwetgeving niet meer zo nauw 
wenst te nemen. Anno 2009 blijft 
waakzaamheid geboden!

Door Hero Moorlag

Twee doorgewinterde 
natuurbeschermers nog 
steeds actief in het veld

Gevlekte orchissen komen nog steeds in Drenthe voor.

Vogelringer Bert Blaauw wachtend op jonge valken uit 
een nestkast. (Foto’s Hero Moorlag)

Hindrik Lanjouw tijdens een excursie in 2008 in Anloo.

Twee torenvalkjes uit een nest van vijf, 
geringd door Bert Blaauw.

Bert Blaauw(88) uit IJhorst en Hindrik Lanjouw(75) 
uit Anloo. Natuurbeschermers van een genera-

tie na beschermer van het eerste uur Jac. P. Th-
ijsse(1865-1945). Blaauw richtte zich op vogels en 

hun wettelijke bescherming. Als politieman leidde hij 
handhavers van de Vogelwet-1936 op. Hij is mede-

oprichter van de bloeiende Natuurvereniging IJhorst-
Staphorst en werd vooral bekend als vogelringer. 

Lanjouw staat bekend om zijn landschaps- en plan-
tenexcursies in het stroomdal van de Drentse Aa.

Gedeputeerde Munniksma (links) heeft zojuist de 
Floraprijs 2009 aan Lanjouw overhandigd.


