Hbs-verhaal
Kennis der natuur.
(Tekst Allard van Lenthe, maart 2020)
Het dorp van mijn jeugd De Krim is een veenkolonie op de grens van
Drenthe en Overijssel vlak bij Coevorden.
Doodarme arbeiders groeven er kanalen en ‘staken’ miljoenen broodjes
turf uit de kletsnatte veengrond.
De veenkolonie werd een dorp met honderden hectares landbouwgrond.
Daar kwamen rijke Groningse boeren op af.
De boeren van De Krim verbouwen er honderden hectaren aardappelen.
Ze gebruiken kunstmest en ze laten hun aardappelvelden door vliegtuigjes
met DDT-gif besproeien.
Mens en dier genieten mee, de DDT-druppels vallen als lichte regenval op
hen neer.
De boeren kunnen hun aardappelen kwijt bij de aardappelmeelfabriek
‘Onder ons’.
Die fabriek zorgt voor een flinke vervuiling van het dorp: de afval wordt
geloosd in de kanalen en in afvalgaten (vloeivelden) op weilanden. De
Krim stinkt naar verrotte aardappels en in het kanaal drijven vissen met de
witte buik naar boven.
Je vist ze zo met een schepnet uit het water.
Wanneer ik in de eerste klas van de hbs Coevorden van de biologieleraar
meneer Van de Heuvel een herbarium met 20 planten moet maken, heb
ik een probleem.
Ik zoek het hele dorp af maar ik vind alleen de paardenbloem, het
madeliefje en de pinksterbloem.
Dus lever ik een herbarium in met 3 planten.
Dat wordt een onvoldoende denk ik, maar mijn biologieleraar weet hoe de
wereld in elkaar zit.
‘Daar kun jij niks aan doen!’ zegt hij, ‘Ga anders in de komende
zomervakantie naar een natuurweek van de Vereniging voor
Natuurmonumenten in De Kop van Overijssel. Daar vind je alles! ’
Dat doe ik.
Daar zie ik voor het eerst in mijn leven ooievaars, reigers, ganzen,
kikkers en watertorren. Daar vergaar ik kennis der natuur.
In 2020 neem ik een kijkje bij de afvalgaten (vloeivelden) op de
weilanden achter de Aardappelmeelfabriek ‘Onder ons’ in De Krim.
Ik weet niet wat ik zie! De natuur heeft zich over de vervuiling door de
aardappelmeelfabriek heen gezet.

De vloeivelden zijn meertjes met riet-beplanting, honderden ganzen,
visdiefjes en futen.
Er broeden zelfs klapeksters, dat zie je bijna nergens in Nederland. Er
groeien herderstasjes, speenkruid, salomonszegel, akkerdissel,
weegbree… Daar krijg je een herbarium wel mee vol.

