
PLANTKUNDELES ROND 1930 

 
 

Ik herinner mij hoe wij met de twee hoogste klassen van de lagere school 
soms een hele dag er op uittrokken voor een plantkundeles in de natuur. 
Dat was, geloof ik, voor die tijd wel heel bijzonder. Wij gingen dan eerst 
een eind langs de Bovenweg richting Oldeholtpade. Dat was een zand-
weg die in de lengterichting over de zandrug liep waar Wolvega op lag, 
tussen het lager gelegen stroomgebied van De Lende aan de zuidkant en 
De Kuunder aan de noordzijde. Langs deze zandweg  groeiden allerlei 
wilde planten. In het vroege voorjaar wilgen- en elzenkatjes, soms ook 
een hazelaar. Iets later bloeiden de Gelderse roos, lijsterbes, meidoorn en 
sleedoorn. Soms vonden wij ook eikenkatjes. Onder deze struiken bloei-
den in de loop van het jaar bosanemonen, hengel, salomonszegel, made-
liefjes, boterbloemen, pinksterbloemen, zilverschoon, tormentil, witte en 
rode klaver, rolklaver, lievevrouwenbedstro, walstro en nog vele andere. 
Als wij een eind de Bovenweg in waren gingen wij rechtsaf een pad 
tussen eikenhakhoutbosjes door, waar ook weer van alles groeide, zoals 
eikvarens, steenvarens, braamstruiken en waar wij in het najaar bramen 
plukten. Als wij dat pad dan verder afliepen kwamen wij meer in het lagere 
gebied met weilanden en sloten. Soms moesten wij over een sloot sprin-
gen om verder te kunnen. Daar ik nooit een beste springer ben geweest 
sprong ik nogal eens in de sloot in plaats van er over, wat tot veel plezier 
aanleiding gaf, alsmede natte voeten. Maar die droogden wel weer op. 
Hier groeiden dan weer heel andere planten als waterviolier, grote en 
kleine zegge, zwanebloemen, gele lissen, pinksterbloemen, koekoeks-
bloem, dag- en avondkoekoeksbloem, gele plomp, waterlelie, moe-
rasaardbei, paarse, rode en witte smeerwortel. Verder diverse soorten 
wikke, andoorns en zuring. Als wij dorst kregen kauwden wij deze zuring. 



Dat kon toen nog, want er werd nog niet met allerlei giftige stoffen 
gespoten. Van milieuvervuiling hadden wij nog nooit gehoord, al was die 
er toen ook wel, zij het op een andere manier dan tegenwoordig. 
Verderop kwamen wij dan bij de oude uitgeveende petgaten, waar wij 
tussendoor liepen over de sompige ribben, die bij het turfgraven waren 
blijven staan om de turf er op te drogen. Je moest hier wel erg oppassen 
dat je soms niet met een been in het veen wegzakte. De turf hier was nog 
helemaal met de hand uitgegraven en meester Warning (toen hoofd van 
de Tuindorpschool) vertelde daar onderweg over. Zo kwamen wij tenslotte 
bij De Lende, waar in de dijk een sluisje zat, waardoor water in of uit De 
Lende in de petgaten kon worden gelaten. Ik meen dat dit sluisje in die tijd 
al geen dienst meer deed, want de Lindekanalisatie was toen reeds vol-
tooid. Door over dit sluisje te klimmen, wat voor de meisjes altijd een hele 
toer was, konden wij terug een eind over de Lindedijk wandelen en dan 
langs de oude ijsbaan weer aan het begin van de Bovenweg uitkomen. 
Meestal kwamen wij dan met grote veldboeketten, bossen rietpluimen of 
doerebouten (lisdodden), soms ook boeketten bloeiende grassen, thuis. 
Dat waren in mijn herinnering de mooiste schooldagen. 
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