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BELT-HEIDEN. 
:AAR ik kom, in vochtige heidevelden, in duinpannen of op moeras

sige weiden op zand, steeds kijk ik er uit naar beltheide-plekjes; 
maar zelden vind ik de heuveltjes meer. Vroeger waren die belten 
of bulten op de heide ongetwijfeld talrijk, ik heb ze gekend in 
de buurt van Zwolle, van Eaalte, van Ommen, van Heino en van 

Amersfoort, waar zoover betoog reikte de lage heide ermee bedekt was; allemaal 
afzonderlijke bulten en bultjes met smalle geulen ertusschen; de kleinste waren 
zoo groot als molshoopen, de grootste reikten tot aan de borst, als je er tusschen 
door liep. Dat loopen kon je lang niet altijd en lang niet overal uitvoeren; al 
had het in weken niet geregend, dan was de kans op natte voeten nog vrij 
groot. Op sommige plaatsen evenwel stonden de belten blijkbaar op veel 
drogeren grond dan de andere; dat was meestal het geval, als er vlak naast 
naar oer was gedolven of een sloot was gegraven om het lage land er naast te 
ontwateren; zulke droge belten waren de hoogste en waarschijnlijk ook de oudste. 
Het grondwater was er gezakt, en doordat het veenmos in de gleuven en geulen 
tusschen de heuveltjes verdroogd en weggehaald of weggemaaid was, kon je ze 
in hun heele lengte zien en leken ze veel hooger dan de nog natte belten. 
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Zulke droge belt-heide was een prachtig speelterrein; misschien herinner 
ik mij daardoor de formatie zoo goed, en het is best mogelijk dat de belang
stelling nog van mijn eigen speeltijd afteekent. Ook vonden wij jongens er vaak 
nesten van watervogels, meest van wilde eenden; in het voorjaar en najaar vlogen 
er bij onze komst altijd groote vogels uit op, die wij poelsnippen en water
snippen noemden, en het misschien ook wel waren. Sommige van de belt-heiden 
heetten dan ook snippen veen. 

Het avontuurlijke en aantrekkelijke van zulk terrein was het denkbeeldige 
gevaar van verdwalen. In den zomer kon je vlak naast elkaar loopen met een of 
twee belten er tusschen, zonder dat je elkaar kon zien; wel hooren natuurlijk, het 
roovertje of roodhuidspelen gelukte er dan ook voortreffelijk. De dichte gras-
bossen op de toppen der heuveltjes, waren soms zóó hoog en dicht dat ze 
overbogen naar de toppen van andere heuveltjes, en zoo een soort gewelf over 
de geulen vormden, die dan met de naam van tunnels werden aangeduid. Zat 
je in zoo'n tunnel verscholen, dan liep je wel natte kousen op; maar je had 
ook het genot je vijanden te hooren praten, zonder dat zij van je nabijheid 
eenig vermoeden hadden. 

Later ben ik op de belt-heide gaan letten, om der wille van de mooie flora 
waarvan ik vroeger weinig nota nam, schijnt het. Zeker is het dat, toen ik, 
zonder de bloemen te kennen, voor het eerst de vruchten van Andromeda zag, ' 
mij meteen de innig mooie urntjes voor den geest kwamen, die in het voorjaar op 
onze belten groeiden. Ook de vruchten en de bloemen van de veenbes kende ik al; 
maar van die wist ik niet, dat ze bij elkaar behoorden. En dat je je bloedig 
snijden kon aan de zeggen, die onder tegen de belten groeiden, dat was van 
algemeene bekendheid. 

Ook om hagedissen te vangen, trokken de jongens 's zomers naar de belten; 

ik weet niet meer welke hagedis dat was, vermoedelijk de Kleine Hagedis, Lacerta 
vivipara, die geen eieren legt, maar levende jongen krijgt, of althans eieren legt 
waaruit onmiddellijk de jongen te voorschijn komen. Want die soort heb ik er 
later vaak aangetroffen, 

Dat deze belt-heiden, die ik mij zoo goed herinner van mijn zwerftijd 1870 en '80 
(n het oosten van Gelderland en Overijsel, nu zoo zeldzaam zijn geworden, heeft 
een verklaarbare oorzaak. Juist die plekken kwamen het eerst aan de beurt 
voor ontginning, toen de heide ook waarde voor de boeren begon te krijgen. 
Dat de beltheiden in het lage gedeelte voorkwamen hinderde minder, daar men de 
diepte opvulde met de hoogte; en het materiaal van de belten was beste humus. 

Het zou geen zin hebben hier nog eens over deze, bijna geheel ver
dwenen belt-heiden te schrijven, als ik er geen bedoeling mee had. Historische 
en aesthetische beteekenis heeft deze landschapsvorm zeker, en buiten ons land 
zullen er nog wel heel wat hectaren van te vinden zijn; maar voor ons land 
is het een verloren schoonheid. Daarom zou het zoo goed zijn als de weinige 
restantjes van deze heide-formatie, die nu nog bestaan, behouden konden blijven, 
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als souvenirs van vervlogen tijden. Ook als aanschouwingsmiddel voor het 
nageslacht, dat gaarne zal willen weten, hoe de vlakke aarde er uitzag, toen de 
oppervlakte nog niet geheel voor bouwakkers, hooivelden, villaterrein of mijn-
dorpen in beslag was genomen. Zulke plekjes van heel kleine en jonge belt-heiden 
bestaan er inderdaad nog; en mogelijk zijn er in ons land — al weet ik niet 
waar — ook nog wel oudere en grootere belt-heiden, die tot nu toe aan de 
spade ontkomen zijn, door dien ze of te afgelegen of te nat zijn, of misschien 
in handen van grooteigenaars of jachtliefhebbers zijn. 

Die oude belt-heiden moeten wij trachten te behouden, en liefst een breede 
strook land rondom, 
om te zorgen dat ze 
door draineering van 
de nabijgelegen landen 
niet droog gelegd 
worden. 

Het hoofddoel van 
dit opstel is: de aan
wezigheid van belt
heiden in ons land 
te s ignaleeren; zoo 
mogelijk een paar toto's 
er van te nemen en 
er een terrein-kaartje 
van te teekenen,, om 
dan een keuze te doen 
uit den voorraad. Als 
wij aan het bestuur 
van de Vereeniging 
voor het Behoud van 
Na tuurmomenten 

nauwkeurige opgave 
k u n n e n doen m e t bij
voeging Van den n a a m Mot Bunt-gras begroeide belten uit ile Steata-bosschoa bij Bergen. 

van den eigenaar en 
al de andere omstandigheden, die een aankoop of vooreerst een reservatie in den 
weg staan of mogelijk maken, dan kan de zaak aangevat worden; en zal wel 
tot een goed eind te brengen zijn. 

Nu nog eenige details over het voorkomen buitenslands, het uiterlijk en 
de vermoedelijke voorwaarden voor het ontstaan van belt-heide. 

Wie Kerner van Marilaun kent, herinnert zich wel de mooie gekleurde plaat 
in Deel H. Rohr und Ried-grasbestande an der Donau in Ungarn; dat zijn de 
beginselen, van de Zsombeks, die uitgestrekte moerassen vormen met belten 
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van een meter, waar alleen iemand kan loopen, die van belt op belt weet te 
springen en dat uren en uren vol weet te houden, tot hij op begaanbaar terrein 
komt. Geraken schapen met hun herder in deze Zsombeks verdwaald, wat 
licht gebeurt, daar zij er ook in ijsvrije winters voedsel vinden en dan de 
dorre rietstengels het uitzicht belemmeren, dan zijn ze meestal verloren; de 
dieren kunnen niet bij elkaar blijven, ze verdwalen in den doolhof van paden 
en geultjes tusschen de hooge belten. 

Ook in Noord-Engeland, Schotland en in Ierland komen nog enkele belt
heiden voor, al verminderen ze sterk in aantal; de belten, die hier en daar 
tussocks genoemd worden, hebben aanleiding gegeven tot de uitdrukking:/ro»» 
tussock on tussock, die, als ik het wel heb, in een soort van landelijke sport te 
pas komt. 

In ons land moet, volgens het zeggen van oude menschen, de vorige eeuw in 
een zeer groote belt-heide gelegen hebben, tusschen Heino en Zwolle. In de 
buurt van OudLeusden bij de Treek heb ik er nog een gekend, of wellicht het 
staartje er van. Juist voordat men begonnen was met de ontginning, kwam 
ik er op een excursie met mijn broer, en wij zijn er daarna nog eens met een 
camera en een schilder heen getrokken; de foto's mislukten door den wind en 
de regen; de teekening van Koekoek kunt ge opzoeken in D. L. N. deel III; 
ook de detailschetsen die ik daar ter plaatste heb geteekend. 

Het ontstaan van deze merkwaardige beltheiden is een verschijnsel dat 
de geografen en geologen een verlanding noemen, het tot vast land worden 
van een vroegeren rivierarm, een zoetwatermeer of een ondiepe inham van de 
zee, die door een strook land van het water werd gescheiden. 

Zeer dikwijls, is het begin van de formatie een kolonie van een rietgras, 
de Stijve Zegge, Carex stricta, die door zijn bijzonderen groei, de beltvorming 
inleidt. Deze zegge maakt geen horizontale uitloopers maar groeit omhoog en 
stoelt daarbij tevens uit. De oude bladeren en bladscheeden blijven zitten, krullen 
om en houden stof en zand vast, zoodat een humuszode ontstaat, waarop de 
plant verder omhoog groeit, gelijk het veenmos en vele andere mossen op hun 
afgestorven soortgenooten. 

In de geografische botanie heet een terrein, waar deze formatie aan het 
groeien is of als reliek bestaat (ook fossiel) een Strictetum. In Zwitserland en 
Zuid-Frankrijk halen de arme boeren die belten in hun geheel uit het water of 
uit het moeras en zij zetten ze als natuurlijke zitplaatsen vóór hun huisjes 
en in den stal; eens heb ik zoo'n rustbank, van Molinia-belten, gezien bij 
Ommerschans. 

De volksnaam van de Stijve Zegge is ook in Hannover nog Bultengras, 
misschien is ons Buntgras voor Molinia, dat ook zoo groeit, er een verbastering 
van; in Overijsel hoort men even vaak van bultmaaien als van buntmaaien spreken, 
een buitmaaier was zooveel als een scharrelaar of slampamper, een kerel die 
met pijpenbosjes maken (schijnbaar of werkelijk) aan den kost kwam. 
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Is de zegge eenmaal begonnen, dan vormt zich op en om en tegen den steeds 
hooger wordenden humusheuvel een vegetatie van bijzonderen aard. Het zijn vooral 
Boschbes (Vaccinium)-soorten, die het jonge beltje komen bevolken; dop- en struikheide 
verschijnen eerst later; de eerste imigranten zijn lever- en bladmossen en dan 
Veenbes en Andromeda; hierop volgt gewoonlijk het blauwe buntgras Molinia 
cerulea; dat zet zich dikwijls zoo breed neer of het heele beltje aan Molinia 
behoort, en er blijft geen plaats meer over voor andere kolonisten. Blauw-bunt-
gras heeft namelijk zelf ook neiging tot beltvorming door het omhoog en niet hori
zontaal groeien van 
den wortelstok. Dit 
pijpgras, zooals het 
ook wel heet, doordat 
er pijpdoorstekers van 
werden gemaakt, kan 
op zichzelf ook de 
verlanding inleiden. 

Is eindelijk de 
struikheide er voor 
goed gevestigd, dan 
groeit die er als een 
ware struik, bijna als 
een boom, al is het 
dan wat rabougri. Ik 
heb ze op de voor
malige belt-heide van 
de Treek gezien, die 
t w e e m e t e r hoog 
waren en met stam
men van een mans-
duim dikte. 

Dan echter is de 
belt op zijn nadagen; 
d a n iS hij in d e d r o g e Een stukje nelt-heide (van Molinial in de Staatsduinen tusschen Bergen en Schoorl. 

periode gekomen. De 
stand van het grondwater namelijk werkt sterk mee bij het vormen van de 
belt-heiden. Gewoonlijk gaat een verlanding geleidelijk voort, maar er zijn ook 
veel gevallen geconstateerd, waar de landvorming periodiek is en waar gevormd 
land bij tijden weer onder water komt te staan. Dan zijn de belten etagegewijs 
gebouwd, breede gedeelten wisselen met smallere af, en duidelijk geven de 
veenraos-ringen den periodieken stand van het grondwater aan. Ook dat was 
ten zuiden van Amersfoort en voor vijf jaar ook nog op een enkele plaats in 
het duin bij Castricum heel mooi te zien. 
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Een klein stukje beltheide vond ik verleden jaar toevallig op een plaats waar 
ik het stellig niet opzettelijk zou hebben gezocht: namelijk in de duinen bij 
Schoorl, en wel het mooist op drie plaatsen aan den noordkant van de Staats 
bebossching bij den Mosweg. Het is er een typisch terreintje. 's Zomers ligt het onder 
berkenhout verscholen, er staat een vervallen jachthut in. 't Is te hopen, <iat 
althans dit hoekje voorgoed en zonder kosten of moeite gereserveerd zal worden. 
Voor zoover ik kon nagaan is de tegenwoordige beltvormer er het blauwe buntgras-

Dan vond ik van de week nog een begin van belt-heide-vormige door Carex 
op een even „ongeschikte'" plaats, nota bene boven op de Heerlerheide, op het 
tertiaire zand, naast een groeve in de bruinkoolformatie; de bruinkool in dé 
ouden, waarschijnlijk miocenen bodem die bijna de oppervlakte bereikt, veroor
zaakt er een bronnenniveau, en in die natte boel, als in een moeras, begint de 
Carex al aardig zijn bultjes te maken. Trouwens, heitjes van zeggen- of bunt-
grassen kan men op zeer vele heiden en moerassen zien ontstaan. Mooie, groote 
en van oudsher bestaande, mogelijk diluviale, met heide begroeide belt-heiden 
schijnen er niet meer te bestaan in ons land. 

Wie er nog een weet van eenige uitgestrektheid althans, begroeid met 
Veenbes en Andromeda, met droge of natte geulen tusschen de hooge bulten, 
zal mij genoegen doen, met spoedig eenige inlichtingen er over te schrijven. 

E. HEIMANS. 

BESCHERM DE MOOIE WILDE PLANTEN 1 

ANLEIDING^tot het schrijven van dit pleidooi is do reusachtige uitroeiing van 
de schoone Anemone nemorosa flora, welke sommige bevoorrechte plekjes 
van het vorstelijk lustoord Sonsbeek nog aan te wijzen hebben. 

Meen niet, dat ik een weekhartige natiiurdwepcr lien, die koude afschuw
rillingen over zijn rug voelt loopen als hij een bouquetje anemoontjes ziet 
afplukken maar wel protesteer ik krachtig tegen het stelselmatig elk jaar 

uitroeien «n verarmen eener karakteristiek schoone Imschflora. 
Van zulk een natuurschennis was ik het vorige jaar getuige op een Woensdagmiddag, 

toen plots de lente in het bosch was gekomen. Stil wilde ik genieten op de verrukkelijke 
plekjes in Sonsbeek, onder de eeuwen heugende tnlpenboomen (Lirlodendron tulpifera), die 
nog in hun winlerkale ingetogenheid volhardden. 

Maar over het lage onderhout lag reeds de teere gloed van jong nitloopend groen en op 
den boschbodem had Medulina haar bloemenkorf al uitgestrooid, zoodat het onder de geknopte 
boom- en struiktwijgen de wondere voorjaarsheerlijkheid van het jonge leven was, dat, hoe 
vaak zich ook herhalend ons natunrvrienden jaar op jaar weer boeit door de innige teerheid 
van anemonen-rijkdom en boschklaver-weelde. 

. Op dien heel moeien Woensdagmiddag ben ik er weer geweest en heb mij opnieuw ver
lustigd in de intieme schoonheid van den Lenteboschbodem; een levend bloemtapijt was er 
gekomen over de naakte aardeplekken en den bruinen bladgrond; een vroolijk bloemdek van 
speenkruid-schittering en anemoncn-pracht, zóó dicht en vol, dat ik den ouden tronk van den 


