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DE FLORA VAN WALCHEREN. 

EDEREN keer, dat ik langs den zandweg van Meliskerke naar Valkenisse 
fietste, op minder dan een K.M. afstand van de weliswaar hooge, maar 
smalle duinenrij, die hier het mooie eiland tegen de zee trachten te 
beschermen, viel het mij op, dat die bescherming zoo onvoldoende is. 
Zeker, in de eerste tientallen van jaren zal het duin er nog wel zijn, 

maar lederen winter ligt er meer stuifzand tegen de oosthellingen, 't Is vooral 
door het heen en weer geloop van de schildwacht en van de aflossing, dat de 
plantengroei van het duin zooveel achteruit gegaan is en het gevolg is niet uit
gebleven, bij een krachtigen westenwind lijkt de duinenrij wel een keten vuur
spuwende bergen ; overal vliegen wolken stuifzand in horizontale richting over het 
hoogste punt heen, om tientallen meters verder en tientallen meters lager neer 
te komen; alles verstikkend en begravend; de kruipwilg, de sierlijke duinruit 
(Thalictrum minus), de ruige veidkers en wat in 't voorjaar al meer het planten-
kleed van een duinhelling kan vormen. 

Nu wordt er wel iets gedaan om de afknaging van de duinen te beletten: 
honderden pieren liggen in zee en duizenden palenrijen zijn in het zand geplaatst 
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en niet zonder resultaat: waar ze ontbreken, liggen de duinen meer achterwaarts, 
't scheelt soms wel 20—30 Meter. Maar het radicale middel: beplanting van de duinen 
met dennen, voorafgegaan door een Hink doorgevoerde konijnenbestrijding, zooals 
dit toegepast wordt op Terschelling, Texel, bij Bergen en bij Den Haag, heeft hier 
niet plaats, terwijl het juist hier veel noodiger is. De lezer ziet hier een foto, 
genomen vanaf het zuiden. Op den voorgrond vrij goed-begroeide duintoppen 
met enkele stuifplekken ertusschen, daarachter het dorpje Zoutelande, slechts 
door een laag en smal duin-dijkje van de zee gescheiden, dat zelf ook al weer 
beschermd wordt met hoofden en bazaltblokken. Waar nu dit dijkje ligt, lag 
vroeger het midden van het dorp. Dit ligt nu verder westwaarts dan de duinen 
ten noorden en zuiden ervan, omdat er zooveel beschermingsmateriaal aangebracht 
is. Ten noorden van Zoutelande begint een één-richel-breede duinreeks die vrij hoog 
is, vrij goed met helm begroeid en die bij Westkapelle, op de foto even zicht-

OitiiM-n, met /.onielnndr np d m achtergrond. 
Haart l'.HK Koto f. Sipkea. 

baar, in een dijk overgaat. Aan den zuidkant van Zoutelande ziet men een loof-
houtvegetatie vlak tegen den zeelooper; de toppen van de boomen zijn naar 
het oosten gebogen, maar ze staan er als een zooveelste bewijs van de mogelijk
heid van duinbeplanting tot vlak bij zee. 

Verder wilde ik de aandacht eens vestigen op het bosch, gelegen om het 
Huis ter Hooge, tusschen Middelburg en Koudekerke. De bodem bestaat er uit 
kalkhoudende klei; een gunstige omstandigheid voor een rijke plantengroei. We 
vinden dan ook meteen duizenden Gulden Boterbloemen (Ranunculus auricomus). 
Door ons geheele land is het lang geen algemeene plant, alleen in de duinstreek 
komt het op veel plaatsen voor, hier op Walcheren ook nog bij Domburg, 
Souburg en Oostkapelle, maar nergens zooveel als bij het Huis ter Hooge. 
Primula's komen hier ook veel voor, maar dat is voor Walcheren niets bijzonders. 
Een tweede plant, die ons hier opvalt door zyn buitengewoon algemeen voor
komen, is de Kever-orchis (Listera ovata). Niet alleen in de boschjes, maar zelfs 
in de gazons onder hooge boomen staan ze bij honderden. Nu verwachtte ik 
andere orchideeën: op Walcheren is dit geen utopie; Platanthera raontana groeit 
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in groot aantal op een buiten bij Oostkapelle en is op een buiten, ongeveer een 
half uur van 't Huis ter Hooge door de Berenlook (Allium ursinum) verdrongen. 
Maar ik vond geen andere dan Orchis Morio en wel in een weitje even buiten 
het bosch en zooals het op Walcheren regel is in gezelschap van de addertong-
varen (Ophioglossum vulgatum), zooals ik dat ook waarnam bij Aagtekerke, 
Domburg en Vrouwepolder. 

Maar geen plek in ons lieve vaderland ken ik, waar zoo'n enorme hoeveelheid 
groeit van het bovengenoemde berenlook. Ik ken plekken langs de Noord-
Hollandsche duinen met groeiplaatsen, waar ze vrij veel groeien (Bergen, Sant
poort, Overveen, Velsen); op Walcheren groeien ;ze ook veel in 't Moesbosch 
het bovenbedoelde buiten, waar Platanthera montana er door verdrongen is en' 
bij het Huis ter Boede, maar het haalt niet bij de hoeveelheid, die op dit 
buiten voorkomt. Ik geloof trouwens niet dat er één plek is in ons land waar 
er meer groeien. 

Pulmonaria officinalis, het Longenkruid, ontbrak hier ook niet, evenals het 

.SXUI V E f H D t D U I M t N E>Y VAL-KErilS S E 

Wilde Hyacinthje (Endymion nutans), de Voorjaarszonnebloem (Doronicum par. 
dalianches), 't Haarlems Klokkenspel (Saxifraga granulata), de Helmbloem (Cory-
dalis solida) (hier zeldzamer dan in Kennemerland), de Gevlekte Aronskelk 
(Arum maculatum) en een minder opvallende, maar toch niet algemeene soort 
Veidkers, de Boschveldkers (Cardamine sylvatica), die heel veel gelijkt op de 
Ruige Veidkers uit de duinen. Onder de Aronskelken vond ik er een die 
buitengewoon merkwaardig was. Zooals bekend is, komt de Gevlekte Aronskelk 
voor met gevlekte en met ongevlekte bladeren. Soms, (ik vond het bij Velsen) 
is de bloemscheede ook gevlekt, maar dan hoogstens 4 of 5 vrij groote lang
werpige vlekken. Maar wat ik nu vond was wel buitengewoon merkwaardig, 
een heel groepje Aronskelken vertoonde bloemen, die bezet waren met wel 
honderd kleine vlekjes! Voorzichtig lichtte ik er een knolletje uit om deze 
variëteit, die we tigrinum zouden kunnen noemen, en die in groote werken nergens 
beschreven en misschien nog nooit gevonden is, voort te kweeken en er exem
plaren van te kunnen geven aan liefhebbers en botanische tuinen, maar door den 
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„gemobiliseerden" toestand, waarin ik verkeerde, is het verloren gegaan. Ik ging 
toen weer naar het : bosch toe, om nog eens voorzichtig één knolletje eruit te 
lichten en toen bleek mij dat een vandalist van de ergste soort (of een buiten
gewoon onnadenkend plantenliefhebber) de geheele groep eruit gegraven had. 
Zonde en schande! Moeten nu overal boschwachters in groene jassen loopen te 
loeren, moeten nu overal de eigenaars van groote buitens het artikel 364 
letterlijk toepassen en in zulk vandalisme een voorwendsel vinden daarvoor? 

Misschien leest de dader dit en heeft hij niet beseft wat hij verknoeide. 
Wil hij mij dan twee knolletjes 
afstaan, één om weer in het 
bosch te planten en één om 
voort te kweeken? Zoo ja, dan 
brenge hij ze bij den Heer de 
Witte, Schroeweg, Middelburg, 
dan zal deze wel zorgen dat ze 
mij bereiken. 

De lezer wil wel gelooven, 
dat dit het mooiste bosch is 
van Zeeland, en één "van de 
mooiste bosschen van Neder
land, zeker op één lijn te stellen 
met het Onderste en Bovenste 
bosch, de Ulenpas, de Enghuizen 
en de bosschen bij Denekamp. 
Het is niet buitengesloten dat 
dit bosch, waarmee alle Middel-
burgersdwepen, eens onder den 
hamer komt. De Vereeniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten 
zij waakzaam ! 

Na Mei, toen de Beren
look uitgebloeid was, kwam 
ik niet dikwijls meer in de 
bosschen; de duinen en wei

den leveren dan meer op voor den botanicus. 
In De Levende Natuur werd laatst geschreven over ,/Stratio-botanik" n.1. 

een plantengroei, veroorzaakt door den oorlog. Een dergelijken plantengroei heb ik 
in Nergensland waargenomen, 't Was een duinterrein bestaande in ' t oud-alluviaal 
duinzand, dus nogal kalkarm. Er groeit veel Teucrium Scorodonia, Teesdalia nudi-
caulis en wat gras. Nu zijn er in dat duinterrein wat loopgraven gemaakt en is 
er meer kalkhoudend zand naar de oppervlakte gebracht. Daarvan is fluks gebruik 
gemaakt door het St. Jacobskruiskruid (Senecio Jacobasa). In deze geheele duin-

QeUJgerde Aiwnkelk (Aruai maoutatum f. tigiinuin), 
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strook ontbreekt de plant; alleen langs de loopgraven groeit ze, maar daar ook 
in bijzonder groot aantal, omdat de concurrentie met andere kalkminnende duin-
planten nog niet plaats heeft. In de bosschen bij deze duinen groeiden weer merk
waardige planten, die daar nu niet thuis hoorden, zooals het Heksenkruid en de 
Vuilboom, van den laatste slechts één exemplaar, zeker door vogels meegenomen 
uit West-Brabant of België, dacht ik eerst. Maar ik sloeg er eens oude werken 

.Middelburg, ;) Mei l'.HS. Berelook-weëlde. Foto V. S. 

op na, o.a. de //Lijst van openbare en bedekt bloeiende vaatplanten in Zeeland" 
door A. Walraven (1878) en den Prodomus en toen bleek, dat de Vuilboom al 
lang geleden op Walcheren, Zuid-Beveland en in West-Zeeuwsch-Vlaanderen voor
kwam. Aan mijn struikje was dikwijls gesneden, dat kon ik zien en nu vermoed 
ik, dat een bekende kruidenzoeker, die nu dood is, er nogal wat van weggesleept 
heeft en dat mijn exemplaar een laatste overgeblevene iè. De bast van den Vuil
boom is een geneesmiddel en nu er geneeskrachtige planten gekweekt worden in 
de Walchersche duinen, bestaat het plan den Vuilboom in t groot aan te planten. 
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De bijenhouders zien het heestertje ook graag, want het levert veel honing en 
bloeit den geheelen zomer met kleine groene bloemetjes. In het najaar zitten de 
stronken vol bessen, die in Augustus rood, later zwart worden en die ook mis
schien wel ergens voor gebruikt kunnen worden. 

De Vlier is al een even aardige heester als de Vuilboom. Deze is bruikbaar 
als zandbinder, levert geneeskrachtige bloemen en in den vorm van gelei eetbare 
bessen. Ook deze struik wordt aangeplant. 

Nog twee geneeskrachtige planten, die op Walcheren groeien, zijn het 
Deensch Lepelblad en het Dui-
zendguldenkruid (Erythraea 
littoralis en Centaurium) dat 
bij Domburg en Oost-Kapelle 
groeit. De Russische postelein 
of Winter-postelein, die in 
een duinboschje bij Oost-
Kapelle groeit, is ook eetbaar. 
Trouwens, in Duitschland eten 
ze brandnetels en vogelmuur 
als spinazie. Ik heb het ook 
geproefd en het smaakt best. 
Je begint tegenwoordig de 
planten meer en meer van 
den eetbaren kant te bekijken. 
Zoo zal men in landbouwstre-
ken tegenwoordig de eigenaar
digst gecombineerde teelten 
zien. Zoo zag ik bij Oost-
Kapelle een veld met gerst, 
waartusschen wel 10 • 0 tarwe. 
Vreemd hè? Niets vreemd, de 
boer haalt de tarwe apart binnen 
en levert er niets van in, wat 
minder gerst hindert ook niet. 
Wanneer er wat van gezegd 

zou worden door een controleur, dan zou het heeten: „het zaaigraan was ver
ontreinigd" of zooiets. Zoo zag ik in Zeeuwsch-Vlaanderen een veld met vlas, 
waartusschen een onkruid stond, dat ik eerst niet kende. Ik dacht aan Berteroa 
of Alyssum, maar opeens herkende ik de gewone tuinkers (Lepidium sativum), 
waarvan de teelt verboden is. Toen begon ik ook wat te zoeken achter de 
massa's Thlaspi arvense, de Boerenkers, die ik zag, maar ten onrechte. Vroeger 
kwam deze weinig of niet in Zeeuwsch-Vlaanderen voor, nu is het een verbazende 
last voor den boer. De herik, ook een onkruid, heeft tegenwoordig waarde. Ik 

i 

^20 
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•Caowt*». M* 
/war t ign aungogcvon de Btrokon, waar veol vindplaatson zijn 
van de Waterpunge (Ramoiua Vaterandi); gearceerd zijn de 
streken, waar weinig vindplaatsen zijn; blank waar zij niet 
voorkomt. Duidelijk blijkt verband tusschen zout water en bet 

voorkomen van do plant. 
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vermoed dat er vette olie uit het zaad geperst kan worden, want dat is bij de 
meeste Cruciferen het geval. Had het zaad van de Boerenkers ook waarde, dan 
zou de Zeeuwsch-Vlaamsche boer nog betere dagen beleven dan hij nu al doet. 

Toen ik in een vorig artikeltje schreef over het voorkomen van Scolopen
drium vulgare, de zeldzame Hertstongvaren, bij Vrouwepolder, werd de raeening 
geopperd, dat het een verwilderde plant zou zijn, welke meening ik toen met 
verschillende motieven bestreed. Nu ben ik nog meer in mijn meening gesterkt, want 
ook bij Koudekerke groeien ze langs een slootkant. 

In een artikeltje over Zeeuwsch-Vlaanderen noemde ik de Waterpunge 
(Samolus Valerandi) een zoutplant. Dit werd toen in een noot door de, redactie 
bestreden. Nu is dit wel niet in die mate het geval als met Aster Tripolium 
enz., maar toch geloof ik 
nu zeker, dat Samolus 
Valerandi min of meer 
zouthoudenden grond ver
kiest of verdraagt. Ik vond 
ze nu weer bij Meliskerke 
en Middelburg in gezel
schap van Aster Tripo
lium. Wanneer de lezer 
het hierbij gereproduceer
de kaartje ziet, dan wil 
hij wel gelooven, dat de 
Waterpunge een plant is, 
die in de nabijheid van 
zout jwater zijn grootste 
verspreidingsgebied'heeft. 
In België is het precies 
hetzelfde. In P o t o n i é 
wordt als groeiplaats aangegeven: „Salzwiesen," Bonier en Layens geven op: 
marécages et littoral." 

Bij Meliskerke vond ik nog een zeldzaam plantje, het muizenstaartje (Myosurus 
minimus), 't Was nog niet bekend van deze plaats; wel van drie andere plekken 
op Walcheren en van nog een plek op Zuid-Beveland. Overigens is het nog 
nergens in Zeeland gevonden. 

Tusschen Meliskerke en Aagtekerke ligt een boerderij, genaamd Waterlooze 
Werve. De inwoners van die twee dorpen noemen het „'t Klooster", want vroe
ger is er een klooster geweest, de overblijfselen van de wallen en grachten zijn 
er nog te zien, maar daar loopon nu koeien. Daar bloeit in den voorzomer Orchis 
Morio en in het najaar groeien er champignons. Nu verwachtte ik in het bosch, dat 
erbij was, enkele middeleeuwsche relicten. Ik vond echter alleen veel Arum italicum 
en in de tuin van de boerderij wilde hyacinten. Ook stond er Listera. In een 

Mimrt liM8. 
TweebUdige Steihvacint (Scilla bifolia). 

Veldiicht — Middelburg 
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sloot langs den grindweg stonden tusschen normale Pinksterbloemen een twintig
tal planten met bloemen, waarvan de petalen hoogsten 1/3 of half zoolang waren 
als van den normalen vorm. Ik heb er natuurlijk heel wat litteratuur over opgeslagen, 
maar er schijnt nog nergens zoo'n kleinbloemige vorm gevonden te zijn. 

Wanneer we eenmaal zoover zijn, dan ligt Domburg niet ver meer af, het 
aardige dorpje met zijn mooie bosschen vlak bij de zee. Ten westen van het 
dorp vinden we helmbloemen (Corydalis solida) in het voorjaar en Duizendgulden-
kruid (Erythraea Centaurium) in den zomer. Er wordt verteld, dat de uiterst zeld
zame ondergrondsche klaver (Trifolium subterraneum) daar groeit, maar ik heb 
liet nog niet kunnen vinden. Dan wandelen we ook even door het straatje, waar 
Hotel „Schuttershof* is, daar groeit de muurleeuwenbek (Linaria Cymbalaria) op 

een oud muurtje. 
Tot slot kan ik den lezer 

nog een wandeling aanraden 
van Middelburg naar Noord-
Kraaijert, + 13 K.M., die je 
met botaniseeren mee in onge
veer vijf uur loopt. Even buiten 
Middelburg, langs den weg 
naar Arnemuiden, staat de 
groote meelfabriek, die heel 
wat mooie adventiva oplevert. 
Op één morgen vond ik daar 
Hyoscyamus niger, Glaucium 
corniculatum, Salvia verticil-
lata, Delphinium Consolida en 

Bloemen van de normale en de kleinbluomigo Pinksterbloem. S"8 mOOlSte VOndStOU dC Ga-

Aagtekeike, April 181K Foto f. S. leOpSiS pubeSCeUS, die in OUS 

land nog maar op een 7-tal 
plaatsen gevonden is, en de Slipteunisbloem (Oenothera laciniata), die maar 
op drie plaatsen gevonden is. Tot Arnemuiden vond ik verder niets bijzon
ders, maar daar voorbij reeds meteen de Kaardebol (Dipsacus sylvestris) en de 
Violette Weegbree (Plantago media), die altijd in de nabijheid van groote rivieren 
groeit en die mij bewees dat het Sloe, het water dat Walcheren en Zuid-Beveland 
scheidde, niet ver meer was. Nu kan het Sloe nauwelijks als een rivier aan
gemerkt worden, want by laag water ligt zeker 95 % droog en is rijp voor indijking. 

In deze slikken vinden we weer juweeltjes van planten. Bij massa's groeien 
hier de heerlijke, naar honing ruikende, zeeasters, voor Walcheren geen zeld
zaamheid, want ze groeien bijna in ieder nat weiland, maar wat wel een bijzonder
heid was: de kroonbladlooze vorm (f. discoïdeus) en overgangen tusschen dezen 
en den normalen vorm. 

Natuurlijk groeiden er in die slikken ook de gewone zoutplanten, die echter 
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Voor menig botanicus, die ver van zee woont, iets nieuws zijn, zooals de Zee-
weegbree (Plantago maritima), de zeepostelein (Obione portulacoïdes), de zeealsem 
(Artemisia maritima) met zijn sterk aromatisch ruikende bladeren en de zeekraal 
(Salicornia herbacea), die zeker wel 90 % van de vegetatie uitmaakte en die wel 
als groente gezocht wordt, evenals de Lamsooren (Statice Limonium), die hier 
echter niet veel groeien, lang zooveel niet als op de Belgisch-Zeeuwsch-
Vlaamsche grens (zie Brief van een gemobiliseerde, Lev. Nat., jaarg. 1916—'17, 
Blz. 272). Maar de mooiste vondst was wel Spartina stricta, het zeldzame slik-
gras, door Heimans in D. L. N. al eens geteekend en beschreven en hier plaat
selijk in 't geheel niet zeldzaam. Ik verwachtte nu niets bijzonders meer en liep 
snel naar het station Noord-Kraaijert, om den trein naar Middelburg nog te 
kunnen halen. Maar opeens zie ik een massa paarse bloemen tegen een dijk: 
't was niets meer of minder dan de zeldzame Marjolein, (Origanum vulgare), die 
ik wel voor den bloei uit Zuid-Limburg had meegenomen en daarom bloeiend in 
den tuin had, maar nog nooit in zoo'n groot aantal bloeiend in 't wild had 
gevonden. Een prachtig gezicht! 

Middelburg, Sept. 1918. C. SIPKES. 

ENKELE AANGEVOERDE COMPOSIETEN. 
V. HEMIZONIA. 

N het eerste artikeltje van deze serie over Schkuhria in jaargang 
XXII blz. 246, deelde ik mede, dat, behalve bij Worm er veer en Rot
terdam, ook ergens bij Deventer of Zutphen Schkuhria gevonden zou zijn. 
Intusschen is gebleken, dat de bedoelde plant te Doesburg gevonden 
is door Dr. J. Brand aldaar in 1904 op het Contrescarpe, maar ook. . . 

dat het geen Schkuhria geweest is. Toen de vinder zoo vriendelijk was, mij de 
plant ter inzage te zenden, zag ik direct, dat het zeker geen Schkuhria kon zijn. 
Daartoe waren de straalbloemen veel te groot en te breed, en ook waren er 
veel te veel. Ook de bladvorm had met Schkuhria niets gemeen, maar al wist 
ik i nu, wat het niet was, we wilden toch ook graag weten, wat het dan wel" 
was. Dat intusschen het vermoeden aan Schkuhria opgekomen was, vond zijn 
oorzaak in de pappusschubbetjes aan de schijfbloemen, die inderdaad wel onge
veer aan de beschrijving, daarvan bij Schkuhria gegeven, voldoen. Maar het is 
buitengewoon lastig een plant, die men niet kent, uit een beschrijving te herkennen. 

Tegelijk met de bewuste plant stuurde Dr. Brand my o.a. nog een tweede 
composiet, die hij in 1903 op hetzelfde terreintje gevonden had. Deze leek 
volstrekt niets op de eerste; de eenige overeenkomst was, dat zij eveneens abso
luut onbekend was en zich met onze flora's niet liet bestemmen. Niet weinig 
verrast was ik dan ook, toen bleek uit de determinatie van Dr. Thellung, — 
die in zulke gevallen steeds onze toeverlaat is, en by wien wij zeer zelden ver-


