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HET LHEEBROEKER ZAND. 
(Een nieuw natuurmonument in 't Drentsch Staatsdomein). 

HET Lheebroeker Zand ligt tusschen Dwingelo en Beilen, zuidelijk van den 
straatweg, die deze beide plaatsjes verbindt, nabij het gehucht Lheebroek 
en maakt deel uit van het ruim n o o H.A. groote Staatsdomein, de bosch-

wachterij Dwingelo. 
Hier worden de laatste jaren vanwege het Staatsboschbedrijf belangrijke com

plexen beboscht met eik, grove- en Oostenrijksche den, witte els (Alnus incana), 
fijnspar, berk, Douglas en Japansche lariks. Een grootsch werk, waarvoor ons na
geslacht veel dank verschuldigd zal zijn. 

Het vrij sterk geaccidenteerde stuif heuvellandschap wordt door sommige Neder-
landsche geologen beschouwd als te liggen over een diluviale eindmoraine, die on
geveer O.-W., als een lange, onregelmatige rug, zich uitstrekt. Vóór deze opvatting 
pleiten o.a. de met keien en erratische blokken overzaaide (pas ontgonnen) zacht-
glooiende terreinen aan de zuidzijde en de hooge ligging der keileemlagen (b.v. dicht 
bij de boschv/achterswoning) in het centrum van den heuvelrug. Maar toch is het 
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beeld van dit morainelandschap sterk gemaskeerd door de stuifzandcn. Voor een 
groot deel zijn deze laatste thans tot rust gekomen, hetzij door natuurlijke begroeiing 
met Salix repens, de kruipwilg, in mooie satijn- en viltbladige variëteiten, Empe-
trum nigrum, de kraaiheide en de tallooze jeneverbessen (hier „dambeeren" ge-
heeten), hetzij door kunstmatige beteugeling met helm, heiplaggen en door beplan
ting met dennen. 

In het Lheebroeker Zand nu, ligt nog een oorspronkelijk wild stuk, waar veentjes 
afwisselen met stuifzanden en meterhooge hei hier en daar alle ruimte tusschen 
geweldig oude jeneverbesgroepen vult, zoodat men er door waden moet. De steil-

randen der ingesloten laag-
£•«, >Wi.f£. ^ = g g ten prijken er met een kraai-

heidevegetatie van zeldza-
men rijkdom (een heerlijk
heid voor liefhebbers van de 

Drentsche „heidebeien"). 
Wandelt men daar op 
broeierige Junidagen, dan 
vervult de heerlijke balsem
geur der Empetrums de 
lucht. Als voornaamste 
karakterplanten vallen dan 
ook overal op: Juniperus, 
Empetrum en Salix repens. 
De laatste vooral gedurende 
den bloei in 't voorjaar. In 
de heide bloeien verder al 
vroeg:' Genista anglica en 
-pilosa, wat later de Arnica's 
(Arnica, montana), Polygala 
depressa, Pedicularis silva-
tica, Potentilla Tormentilla 
en Orchis maculata, die met 
elkaar levendige kleuren 

geven, haast net zoo mooi als alpenplanten. In den nazomer staan de lagere 
stukken vol Gentiana Pneumonanthe, de klokjesgentiaan, die ik hier echter 
ook zag bloeien op de toppen der stnifheuvels, zoo maar in het blanke zand. 

Met alle plezier gaf ik gehoor aan de uitnoodiging van den heer J. J. M. 
Jansen, houtvester van het Staatsboschbedrijf in Drente, om op 25 April j.1. te 
zamen deze terreinen eens goed op te nemen en er dat gedeelte van uit te kiezen, 

Fig. 1 Overziohtskaartje van Int Lheebroekrr Zand V-

1) De gegevens voor dit kaartje werden mij welwillend verstrekt door de houtvesterij 
Assen van het Staatsboschbedrijf. Wegens verkleining is de schaal van het hierbij afge
drukte kaartje niet 1 : 10.000, doch 1 : 15.000 geworden. 
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dat het meest geschikt was, om als reservaat te blijven liggen. Dit is gebeurd en wij 
kunnen thans den heer Jansen, ook namens vele andere natuurvrienden, hartelijk 
danken voor zijn initiatief en open oog voor natuurschoon, waardoor ook dit terrein 
weer behouden blijft. 

Het aaneengesloten stuk (zie schetskaartje fig. i) zal ongeveer 30 H.A. groot zijn 
en omvat; ten eerste, een wilde stuifheuvelgroep met hoogen top, door mij gek-
scheerendc de „Montblanc" gedoopt, omdat het steile duin overal zichtbaar is en 
blank stuifzand als een zandgletscher afbelt in het „dal", een typische, tot op de 
keileem uitgeblazen (?), nagenoeg waterpas liggende laagte, oorspronkelijk over-

Foto W. BEIJERINCK 
Fig. 2. De „Drosera plas" in het Lheebroeker-Zand. Op den voorgrond Juniperus, 

Salix aurita en Salix repens. 

dekt met diluviaal grind en keien, nu weer egaal begroeid met dop- en struikhei, waar 
torenvalk, korhoen en wulp huizen en heerschers zijn in 't stille valleitje. Verder 
liggen er twee veenplassen, van geheel verschillend karakter. De eene noem ik de 
„Drosera-plas", omdat onze drie inlandsche soorten er weelderig dooreen groeien 
op 't dikke sphagnumkussen langs den oever, natuurlijk in gezelschap van veenbes 
(Vaccinium Oxycoccus) en Andromeda, die beide in den bloeitijd een rozen schemer 
leggen over het lichtgroene veenmos, zoo dicht groeien en bloeien die tcere hoogveen-
gewasjes daar. In 't water staan dichte drommen wollegras (fig. 2), waartusschen 
helderrood gekleurde Juncus supinus (fluitans vorm) een sprekend effect maakt. 
De hoogere zuidoever is begroeid met berk, jeneverbes, den, eik en wilgjes (Salix 
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aurita en -repens). Als de libellen bij zonnig weer trillen en zweven boven de ranke, 
witgepluimde Eriophorumhalmen, krijgt men den indruk van een bijzonder fijn 
georganiseerd en uitverkoren hoekje levende natuur. 

Heel anders doet het veen „Kiplo" zich aan ons voor. Nadert men dit vanuit 
oostelijke richting, door het blanke zand der stnifheuvels gaande, dan is het een ver
rassing als plotseling, na beklimming van een laatsten zandrug, een plas met riet en 
zeggen onder ons ligt, met steden zandoever aan de céne zijde en een echten hoog-
veenoever aan de andere zijde, terwijl hier en daar kreupelboschjes van espen (Po-
pulus tremula) den oever naderen. Ook de wateraardbei (Comarum palustre) 
groeit hier weelderig en het berkengroen wisselt weer af met den en Juniperus. 
Op de foto (fig. 3) zien we rechts van de beide kreupelespen riet, links daarvan een 
Caricetum, hoofdzakelijk uit Carex rostrata bestaande. Aan de rechterzijde, niet op 

de foto meer zichtbaar, dringen de 
stuifheuvels in 't water voorwaarts, 
hun helder zand in 't water spiegelend, 
wat bijzonder mooi is. Interessant is 
ook het plankton van deze plas *), 
maar dit hoop ik nog eens afzonderlijk 
te behandelen. 

Ten slotte is een groot gedeelte van 
het reservaat heuvelachtig terrein, 
begroeid met dennen en zeer oude 
Juniperus groepen in de grilligste vor
men. Hier hangen de blootgestoven 
wortels, als dikke kabels omlaag (fig. 4), 
daar is een oude groep, boven op een 
heuvel, ondermijnd door den wind, mid
dendoor gescheurd. De omlaag gestorte 
helft hangt over den verticalen zand-

wand neer, toch doorgroeiend, overladen zelfs met groene en blauwe bessen. Weer 
op een ander gedeelte zien we een windkuil, gevormd rondom zoo'n oude Juni-

1) Behalve de fraaie Desmidiaceeën (o.m. Micrasterias Thomasiana en -truncata, 
Euastrum binale, Closteriums, Penium oblongum, Tetmemorussoorten, Netrium digitus, 
Penium minutum en Staurastrum-soorten, wier determinatie ik aan den Heer J. Heimans te 
danken heb) trof ik volgende Crustaceeën aan: Diaptomus gracilis, Chydorus sphaeri-
cus, Alonella nana, Pleuroxus aduncus, Acantholeberis curvivostris, Drepanothrix den-
tata, Scaphoieberis nuicronata var. cornuta, Polyphemus pediculus en Cyclops spec. Aan 
Rotatoriën o.m.: Anurea serrulata. Monostyla lunaris, Cathypna luna, Ploesoma tria-
cantlunu, Kattuluslongiseta, Floscularia spec; aan Protozocn:Difflugia's e.a. Rhizopoden, 
ook veel Arcella's. Verder zeer veel Flagellaten, als Rhipidodendron splendens, Dinobryon, 
Hyalobryon ramosum, Phacus en Euglena spec, Peridinium tabulatum en Peridinium 
Willei. Deze laatste houd ik vooralsnog als iets merkwaardigs, daar het een Scandinavische 
en alpine soort is en ik haar niet aantrof in de andere plassen, hier in de buurt, wel P. cinc-
tum. Aan kiezelalgen vooral Tabellaria fenestrata en T. flocculosa. Ik som hier slechts 
enkele der zeer talrijke microbensoorten op. 

Foto W. BEIJERINCK. 
Fig. 3. Wonpias „Kiplo". Op don voorgrond con 

paar kwijnende espen in 't veen. 
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Fig 6. Cornicularia aculeata 
met apotliociëu. 

l'ig- 7-

en andere vliegen, wespen en hommels en vooral niet te vergeten de libellen, die 
als bliksemschichten in het stralende zonlicht heen en weer 
schieten, soms vlak over den waterspiegel scheerend, dan 
weer hoog boven de dennen en eiken zwevend. Eigenaardig 
dat rondom dit veen zooveel Hjsterbes en Rhamnus 
frangula groeit; zelfs staat er een enkele hulst. 

Behalve de genoemde drie veentjes, liggen hier dicht 
bij nog meerdere plassen, die ook door het Staatsbosch
bedrijf beschermd worden vanwege hun bijzonder schil
derachtig effect. (Mij werd zelfs door iemand, die de 

Oistcrwijkschc vennen kende, meegedeeld, dat deze veen
plassen, wat situatie betreft, mooier waren). 

En wat zoo'n rustig idee is, dat hier alles tot het Staatsdo
mein behoort, dus dat villatjesbouwcrs en hotelliers wegblijven. 
Al bestaat de entourage uit aangelegde bosschen, toch werken 
deze niet storend, zeker niet zoo storend als roode daken, 
autostofwolken, enz. 

De andere plassen hebben nu ook namen gekregen en heeten: 
Zandveen, Diepvecn, Groote veen en Tumulusvcen. Bovendien 
liggen er nog ceiiige kleinere veenplassen, voor zoover ik weet, 
nog zonder naam. 

Alles bij elkaar, een heerlijk stuk natuur, waar nog heel veel 
te onderzoeken valt en waarvan flora en fauna nog 
wachten op een degelijk onderzoek door flinke 
krachten, die het er niet om te doen is, om te plunderen 
of te vernielen, maar om te genieten van al 't prach
tigs, dat dit landschap te zien geeft. 

Aan interessante Cryptogamen vond ik er o.m.: 
Lycopodium complanatum, var. chamaecyparissus; 
Helvella esculcnta (een heerlijk smakende moricljc-
soort, die in Mei en Juni aan den voet van steile 
zandkoppen te vinden is in meer dan vuistgroote 
exemplaren), fraaie korstmossen, b.v. Cornicularia 
aculeata, het kraakloof, rijk fructificeerend (met 
apothecicii), en prachtige blauwgroene Batrachosper-
nnini, een hoogere wiersoort (Floridee). 

De ransuil broedt hier ook en een groote roof
vogelsoort, die ik nog niet met zekerheid weet 
thuis te brengen. 

Mogen spoedig meer dergelijke interessante terrei
nen in Drente volgen, want het Wordt tijd, hoog 

tijd. Overal dringt de kuituur hier voorwaarts met . . . zevenmijlslaarzen! 
Wijster, 14 Juni 1924. W. BEIJERINCK. 

Fig. 8. 


