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Ruimte voor
bijzondere planten
In de verte ziet u ze al staan: de
Schotse Hooglanders die meehelpen
aan het natuurlijk groenbeheer op het
Eexterveld. Langzaam maar zeker keert
in dit voormalige landbouwgebied
de rijke plantengroei terug. Variaties
tussen hoog en laag, droog en
nat, zorgen voor veel verschillende
groeiplaatsen. Van de ene op de
andere stap loopt u kans om natte
voeten te halen. Kijk dus goed uit
waar u loopt en let ondertussen op de

Brede orchis.

Wandeling vanuit het dorp
Startplaats van de wandeling is de parkeerplaats aan
de Anloërweg in Anderen (P). Honden mogen niet
mee, omdat u op het Eexterveld Schotse Hooglanders
kunt tegenkomen die vrij rondlopen. De wandelroute

bijzondere planten. Ze zijn vaak klein

wordt aangegeven door paaltjes met bruine koppen.

en onopvallend. Het Eexterveld is een

De afstand is 7 kilometer.

plantenparadijs voor fijnproevers.

Brongebied
Als u in het noordoosten van deze wandelroute over
het Eexterveld uitkijkt, ziet u een eivormige kom in
het landschap liggen. De houtwal rond de kom is
beplant met bomen en struiken. Dit is het Scheebroek
(1): de geboorteplaats van de Scheebroekenloop.
Vanwege de lage ligging en speciale bodemsamenstelling verzamelt zich hier water. Een ondoorlaatbare
laag van keileem voorkomt dat het water meteen in

de ondergrond verdwijnt. Van oorsprong bestaan
zo’n brongebied ofwel ‘stroet’ uit kleine bronbosjes
en struwelen. In de middeleeuwen maakten boeren
uit het dorp Anderen er groenlanden van. Met het
oogsten van het hooi werd de grond steeds schraler.
Dit zorgde voor een speciale plantengroei van bijvoorbeeld orchideeën.

Ruilverkaveling
Op veel plekken ziet u plassen water op het
Eexterveld staan. Nu krijgt het water de ruimte,
maar dat was halverwege de vorige eeuw wel
anders. Toen in de jaren zestig de ruilverkaveling
over ons land trok, moest het heideveld ruimte
maken voor moderne veeteelt en akkerbouw. Het
reliëf werd met de grond gelijk gemaakt. Voor een
snelle waterafvoer trok men natuurlijke geulen en
slenken recht en diepte ze uit. Alles stond in het
teken van het begaanbaar en minder drassig maken
van de grond. Veel planten moesten het veld ruimen.

Plantenparadijs
De uitgestrektheid van het Eexterveld nodigt vooral
uit om in de verte te turen. Maar het is ook zeer de
moeite waard om eens naar de grond te kijken. Daar
groeien bijzondere plantensoorten, die ieder hun
eigen plekje verkiezen: droog of nat, op zandbodem
of keileem. Sinds 1989, toen het Eexterveld weer
werd teruggegeven aan de natuur, ontwikkelt zich
hier een plantenparadijs. Waar u natte voeten haalt
groeien bijvoorbeeld zeggesoorten: planten die lijken op gras, met een driekantige stengel. Vanwege
de blauwgroene kleur van hun bladeren heet de
plek waar ze staan ook wel blauwgrasland. Drogere

Klokjesgentiaan met eitjes.

plekken herkent u aan struikheide. Zeldzame soorten zijn bijvoorbeeld het gele valkruid (Arnica) en
wilde orchideeën.

Drie-eenheid
Ziet u tussen juli en september kleine, witte stipjes
op de klokjesgentiaan, dan betekent dit dat het gentiaanblauwtje is langs geweest. De vlinder heeft haar
eitjes op de bloemen gelegd. De rupsen vreten zich
naar binnen. Na tien dagen laten ze zich volgevreten
op de grond vallen en nemen steekmieren ze mee
naar hun nest. De rupsen ruiken naar mierenbroed
en worden als zodanig behandeld. Na de goede
verzorging verpoppen de rupsen en verlaten ze de
volgende zomer als vlinder het mierennest.
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Met hun ruige, rode vacht en goedaardige
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Schotse Hooglanders zijn sinds 1987 in Drenthe.

Toegangspoort
‘De Homanshof’ is één van de toegangspoorten
van het Nationaal Park Drentsche Aa (www.drentscheaa.nl). Hier kunt u terecht voor meer informatie en voor routes die u kunt volgen. Adres:
Lunsenhof 20, 9467 PM Anloo. Openingstijden:
1 april tot 31 oktober van 9.00 uur tot 17.00 uur /
van 1 november tot 31 maart van 10.00 uur tot
17.00 uur. Op maandag gesloten.
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