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DE FLORA VAN HET GRONINGER 
KLEIGEBIED. 

Wanneer men de botanische literatuur over de provincie Groningen nagaat, 
dan blijkt de belangstelling voor een groot deel uitgegaan te zijn naar een 
aantal zeer zeldzame planten, n.1. Cornus suedca, Rubus saxatilis, Trien-

talis europaea en Juncus filiformis, een viertal soorten, waarop Groningen inderdaad 
trotsch kan zijn. Wanneer men echter ziet, dat er naast de literatuur over deze planten, 
die alle in Westerwolde groeien, nog geschreven is door TONKES over het planten-
kleed van Westerwolde (Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen., 7, 1890), door ZANDSTRA 

over het Lieftingsbroek (De Lev. Nat., 42, 1937), door HOOGENRAAD over het heksen-
kruid en de flora van Ter Apel (De Lev. Nat., 37,1933), door DUIVEN over de Lauder-
marke (De Lev. Nat., 43, 1938) en er in het Ned. Kruidk. Arch, een volledige lijst 
verscheen van planten, gevonden tijdens de in 1920 bij Ter Apel gehouden excursie, 
dan zou men zich af kunnen vragen, of er in de rest van de provincie dan niets groeit, 
wat de moeite van het vermelden waard is. In de laatste honderd jaar is er althans 
zeer weinig over de flora van het kleigebied, de zandstreken van het Westerkwartier 
en het Goorecht en van de veenstreken geschreven. Ook FOP. I. BROUWER noemt 
in zijn pas verschenen gidsje voor Groningen behalve bovengenoemde vier, slechts 
een tweetal andere planten. En juist dergelijke werkjes, die toch de geheele provincie 
behandelen, mogen m.i. ook wel eens iets over andere merkwaardigheden van dit 
gewest vertellen. Waarom wordt b.v. niet Salix pentandra genoemd, de wilg, die 
in ons land behalve in Drenthe, alleen maar in de aangrenzende gebieden van Gro
ningen, n.1. in het Goorecht én Westerwolde, in het wild voorkomt? En vooral ook, 
waarom niet de merkwaardige verspreiding vermeld van Lappa tomentosa, een plant, 
die in ons land practisch gesproken alleen maar in een deel van het Groninger klei
gebied voorkomt, maar daar dan ook algemeen? Waarom niet eens gewezen op de 
verschillen, die er optreden in den plantengroei op de verschillende soorten klei
grond? 

Een dergelijk gemis kan de aanleiding zijn, dat een chauvinistisch aangelegd iemand 
er toe gedreven wordt, de pen op te nemen, om tenminste iets over zijn geboorte
streek mede te deelen. Natuurlijk is de flora van een gebied, waar alles in cultuur 
is gebracht en waar geen enkel plekje grond onbenut is gelaten, niet zoo afwisselend 
dan de minder in cultuur gebrachte zandstreken of de lage, moerassige madelanden. 
Ook is de flora natuurlijk veel minder rijk. Geheele plantenfamilies ontbreken zelfs 
op den kleigrond, zooals de Orchidaceae, de Liliaceae, de Ericaceae; hetzelfde is het 
geval met de kensoorten van verschillende plantensociologische verbonden, zooals 
van het Corynephorion canescentis, het Ammophilion, het Koelerion albescentis, het 
Caricion canescentis en Caricion fuscae, het Littorellion uniflorae, het Bromion erecti, 
het Ulicion, het Sphagnion fusci en het Rhynchosporion albae. Doch ondanks de be
trekkelijke armoede aan soorten, en vooral ondanks het ontbreken van zeldzaam-
heden, is er nog veel, wat de moeite van het vermelden waard is. 
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Het kleigebied omvat dat deel van de provincie Groningen, dat gelegen is ten 
Noorden van het Hoendiep en het Eemskanaal, benevens de streek langs den Eems 
en het land, dat op den Dollard werd terug gewonnen. Dit gebied vormt een der 
belangrijkste landbouwstreken van ons land. Doch niet de geheele oppervlakte is 
in gebruik als bouwland; de streek rond de stad Groningen is lager gelegen dan de 

Verklaring bij het kaartje. 

Zuidgrens van de klei. 

Verspreidingsgebied van Alopecurus myosuroides. 
(naar WASSCIIER, Saxo-Frisia, II, 3, 1940). 

Verspreidingsgebied van Papaver Rhoeas. 
{naar WASSCHER, Saxo-Frisia, II, 3, 1940). 

Hoofdverspreidingsgebied van Lappa tomentosa, 
(naar SCHIPPER, Bijdr. t. d. kennis v. d. prov. Groningen, II, 4, 1915). 

Vindplaatsen van Hieracium pratensis. 
(ten deele naar VAN SOEST, Ned. Kruidk. Arch., 1927). 

rest en is te vochtig voor landbouw en bestaat dan ook geheel uit grasland („Centrale 
Weidestreek"). De gemeenten Adorp, Aduard, Zuidhorn en Hoogkerk bestaan 
voor meer dan 75% uit blijvend grasland, terwijl Ezinge, Winsum en Appingedam 
voor meer dan de helft uit weiland bestaan. (Hetzelfde is het geval met het zuidelijk 
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deel van het Westerkwartier en met het Goorecht). De streek, gelegen ten noorden 
van den lijn Zoutkamp-Delfzijl, heeft daarentegen minder dan 15% grasland, terwijl 
het Oldamt (evenals de Veenkoloniën) vrijwel alleen landbouw heeft. 

Zooals van zelf spreekt, spelen in de flora van een dergelijk landbouwgebied de 
planten, behoorende tot de Rudereto-Secalinatia, de associaties van de akkeronkruiden 
en de ruderaalplanten, een hoofdrol. Onder de onkruiden komt natuurlijk een groot 
aantal voor, dat eveneens op zandgrond optreedt. Deze soorten behooren wel tot 
de meest gewone planten van ons land, zooals Stellaria media, Capsella Bursa-
pastoris, Chenopodium album, Senecio vulgaris, een vijftal Polygonum-sooTtzn, enz. 
Verschillende soorten vindt men echter alleen maar op hakvruchtakkers, zooals 
Chenopodium polyspermum, Solanum nigrum en Euphorbia Peplus. Naast de ge
noemde soorten, komen echter verschillende soorten voor, die beperkt zijn tot den 
kleigrond; de meest algemeene van deze zijn Veronica persica, Alopecurus myosuroides 
en Thlaspi arvense. Een sterke voorkeur voor klei hebben ook Matricaria Chamo-
milla, Cirsium arvense, Fumaria officinalis, Tussilago Farfara, Euphorbia heleos-
copia en Lamium amplexicaule. Veel minder algemeen zijn Ranunculus arvensis en 
Euphorbia exigua, soorten, die in ons land hun hoofdverspreidingsgebied hebben 
in het fluviatiele district. Opvallend is het verspreidingsgebied van twee sterk op 
elkaar gelijkende Cruciferen, n.1. Sinapis arvensis en Raphanus raphanistrum. Deze 
soorten sluiten elkaar n.1. vrijwel geheel uit, waarbij de eerste speciaal op kleigrond, 
de tweede vooral op zandgrond voorkomt. Avena fat ua is hier in verschillende streken 
een vrij algemeen en gevreesd onkruid, dat dikwijls reeds op een afstand is te her
kennen, doordat de, veel op die van de gewone haver gelijkende, pluim meestal 
iets boven het graan uitsteekt. Van de eereprijssoorten moet worden vermeld, dat 
Veronica hederifolia algemeener, doch V. arvensis minder algemeen is op de klei 
dan op zandgrond, terwijl V. agrestis merkwaardigerwijze vooral algemeen is in het 
Westerkwartier. Scandix pecten-veneris schijnt een goede aanwijzer te zijn voor een 
kalkrijken bodem en komt dan ook veelvuldig voor in de jongere polders langs de 
Waddenkust en den Dollard. Terwijl Lamium purpureum, en vooral L. amplexicaule, 
reeds veel algemeener zijn op klei dan op zand, komt L. hybridum vrijwel uitsluitend 
voor op de allerzwaarste kleiakkers; ook de zeer zeldzame L. intermedium is op de 
Groninger klei gevonden. 

De bodem van het Hoogeland, d.w.z. van het grootste gedeelte van Hunsingoo 
en het noordelijk gedeelte van Fivelingoo, is veel minder zwaar en bevat dus meer 
zanddeeltjes dan de bodem van het centrale deel der provincie en van de Dollard-
polders. Dit verschil in den bodem weerspiegelt zich duidelijk in de onkruidflora 
Deze flora bezit n.1. niet alleen soorten, die ze gemeenschappelijk heeft met die van 
de zwaardere gronden, maar tevens soorten, die ook voorkomen op zandgrond en 
niet op zware klei, terwijl bovendien soorten voorkomen, die in Groningen tot deze 
zavelgronden beperkt zijn. Een deel van deze soorten komt ook voor in den noord
westhoek van het Westerkwartier, en in het Oldamt op den grens van de^klei en het 
diluvium. Gemeenschappelijk met het zand heeft deze streek de soorten Viola tricolor 
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arvensis, Mentha arvensis, Alchemilla arvensis, Juncus bufonius, en de hier meer 
zeldzame soorten Spergula arvensis, Apera spica venti en Centaurea Cyanus, drie 
der planten, die op het diluvium juist het hoofdbestanddeel vormen van de flora der 
roggeakkers. Daarentegen zijn Papaver Rhoeas en P. dubium, Melandryum nocti-
florum, Anagallis arvensis en Valerianella olitoria typisch voor den lichten kleigrond. 
Ook de derde inlandsche klaproos, n.1. Papaver Argemone, komt zeldzaam voor. 

De ruderale flora is voor een groot deel gelijk aan die van de rest van het land. 
Wel moet opgemerkt worden, dat Hordeum murinum en Erigeron canadensis alleen 
nog maar in de buurt der grootere plaatsen voorkomen, vooral in de omgeving der 
stations. Van de bekende associatie van Lolium perenne en Plantago major, waarin 
Matricaria discoidea ook deze provincie reeds geheel heeft veroverd, komt ook de 
subassociatie van Juncus compressus zeldzaam langs de wegen voor. Als bijzonderheid 
van de tredplantengemeenschappen op zwaren kleigrond moet Coronopus procumbens 
worden genoemd. Een zeldzame verschijning voor deze streek is Chenopodium bonus 
Henricus, welke plant mij alleen, doch reeds sinds jaren, bekend is uit de omgeving 
van de stad Groningen. Lepidium ruderale komt b.v. voor aan de haven van Delfzijl. 
Het merkwaardigste element in de Groninger flora is echter wel Lappa tomentosa. 
Destijds is over de verspreiding van deze plant een uitvoerige studie verschenen 
van de hand van SCHIPPER, aan wien het was opgevallen, dat deze soort om zijn 
woonplaats Winschoten een scherp begrensde verspreiding bezat. Met behulp van 
de kaart van Groningen, in 1839 door VAN DER VAART SMIT onder leiding van ACKER 

STRATINGH vervaardigd, van welke kaart Prof. VAN BAREN in „De Bodem van Neder
land" schreef, dat ze in dien tijd nog niet in nauwkeurigheid was overtroffen, werd 
door SCHIPPER nagegaan op welke van de 14 op de kaart aangegeven grondsoorten 
Lappa tomentosa voorkwam. Na een verder onderzoek van herbariummateriaal uit 
het geheele land en een onderzoek in andere streken, bleek hem, dat deze soort, 
behalve op een drietal kleine plekjes in onze provincie, alleen voorkomt langs de 
wegen op de Dollardklei. Daar is ze echter zeer algemeen en heeft ze een zoo scherp 
begrensde verspreiding, dat men aan haar areaal zou kunnen nagaan, waar de grenzen 
van den Dollard, tijdens zijn grootsten omvang, hebben gelegen. Alle andere vondsten 
in ons land bleken van adventieven oorsprong te zijn. 

De sterk beweide graslanden van de Centrale Weidestreek behooren alle tot de 
z.g. vetweiden (Lolieto-Cynosuretum). Deze weiden zijn samengesteld uit algemeen 
voorkomende soorten, zooals de grassen Lolium perenne, Poa pratensis en P. trivialis, 
Festuca pratensis en F. rubra, Agrostis alba en A. vulgaris, Anthoxanthum odoratum, 
Phleum pratense, Cynosurus cristatus, Bromus mollis, Holcus lanatus, e.a. Daaren
tegen is Hordeum secalinum slechts op sommige plaatsen algemeen. Als kruiden 
komen de volgende gewone soorten veel voor: Trifolium repens en T. pratense, 
Lathyrus pratensis. Ranunculus acer en R. repens, Plantago lanceolata, Rumex Ace-
tosa. Taraxacum officinalis, enz. Bij het wetenschappelijk graslandonderzoek zijn 
deze weiden natuurlijk nog weer onderverdeeld, al naar het overheerschen van een 
of meer der genoemde grassoorten. Voor den leek valt echter juist het bloeien der 
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onkruiden veel meer in het oog. Door deze bloei hebben de weiden steeds een ander 
aspect; zoo kunnen ze in het voorjaar of in den zomer wit zijn van de madeliefjes, 
rood van de zuring of geel van de paardebloem of de boterbloem, en in den herfst 
geel van de leeuwetand. 

Dikwijls hebben de weilanden op geregelde, korte afstanden zeer ondiepe af
wateringsgootjes. Deze geulen zijn meestal begroeid met de associatie van Ranunculus 
repens en Alopecurus geniculatus. 

Veel interessanter dan de weilanden, zijn de begroeiingen van de breede weg
bermen. Wanneer deze niet al te veel betreden zijn, zijn ze begroeid met een zuiver 
Arrhenatheretum. Deze associatie bevat een groot aantal hooge kruiden en grassen, 
waarin vooral Umbelliferen een groote rol spelen. Van deze familie zijn b.v. Anthriscus 
silvestris, Pastinaca sativa, Daucus Carota, Carum Carvi en Heracleum Sphondylium 
aanwezig. Daarnaast komen veel voor Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius 
en Tragopogon pratensis. Weinig algemeen is Chrysanthemum Leucanthemum. 
Terwijl Tragopogon porrifolius overigens in ons land een vrij zeldzame verschijning 
is, komt ze hier en daar in Groningen tamelijk veel voor, op sommige plaatsen zelfs 
meer dan de gele morgenster. Zoo is deze plant b.v. bij Baflo, Onderdendam en 
Maarhuizen gewoon, doch ook reeds vlak ten noorden van de stad Groningen kan 
men haar tegenkomen. Ook Potentilla reptans is een kensoort voor deze associatie 
en is hier ook, althans plaatselijk, algemeen. Deze soort gedraagt zich in Groningen 
geheel als kleiplant, in tegenstelling met de naverwante P. procumbens, welke soort 
men juist langs de zandwegen op het diluvium kan aantreffen. Geranium pratense, 
die eveneens als kensoort voor deze associatie wordt opgegeven, is vroeger bij den 
borg Allersma bij Ezinge aan het Rietdiep gevonden, terwijl ze eenige jaren geleden 
door DIJKSTRA ook bij Wierum, eveneens aan het Reitdiep, werd gevonden. De 
kensoorten Trisetum flavescens en Crepis biennis hooren hier blijkbaar niet thuis. 
Een voor ons land minder gewone plant is ook Hieracium pratense, welke soort alleen 
in de noordelijke helft van Nederland voorkomt. Bij de bewerking van het geslacht 
Hieracium door VAN SOEST werden de vindplaatsen uit dit gebied nog weer in vier 
groepen verdeeld, n.1. die rond Utrecht, misschien samenhangend met die van 
Leiden, die in Friesland en die uit het Drentsche district (Groningen en N.O. Dren
the). Voor het laatste gebied werden de volgende vindplaatsen opgegeven: Groningen, 
Haren, Oosterbroek, Ide, Zuidlaren, Noord-Willemskanaal, Westerlee en Eexta. 
Deze plant is echter minstens even algemeen op het alluvium van het Hafdistrict 
der provincie Groningen; ze is mij bekend van Tinallinge (Dijkstra), Baflo, Noord
polder, Aduard-Zuidhorn en tusschen Roderwolde en Hoogkerk. 

Het water van de kanalen en de slooten moet gerekend worden tot het voedsel-
rijke type. De drijvende en de ondergedoken waterplanten behooren dan ook alle 
tot het Potamion eurosibiricum. Doch ook de inheemsche soorten van dit verbond 
komen niet alle op de klei voor. In de diepere wateren, zooals de bevaarbare kanalen, 
zijn vooral Potamogeton pectinatus, P. lucens en P. perfoliatus gewoon. In de meer 
ondiepe slooten zijn deze planten vervangen door of vermeerderd met een groot 
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aantal soorten. Vele van deze soorten kunnen faciesvormend optreden, zooals Pota
mogeton crispus, P. pusillus, Myriophyllum, Ceratophyllum, Elodea canadensis, 
Polygonum amphibium, Hippuris, Lemna minor, L. trtsulca, L. gibba en Spirodela 
polyrhiza. Ook kunnen de slooten geheel wit zien van de eenige vertegenwoordiger 
van het geslacht Batrachium, n.1. B. divaricatum. Bovendien is de bodem dikwijls 
nog bedekt met een vegetatie van Characeae. Behalve de genoemde soorten is ook 
Hydrocharis Morsus ranae vrij algemeen, terwijl ook Potamogeton compressus, hoewel 
veel minder algemeen dan ten zuiden van de stad Groningen, voorkomt. Azolla 
schijnt nog steeds zeldzaam te zijn, hoewel ze door DIJKSTRA tusschen Adorp en 
Groningen gevonden werd. Zoo is ook Limnanthemum nymphoides alleen nog maar 
gewoon in de streek langs de Friesche grens. Een zeldzame vondst is die van Zan-
nichellia in de omgeving van Oosterhoogebrug, vlak bij de stad Groningen; deze 
plant komt overigens vrijwel alleen voor in de zilte wateren langs de kust. 

Al de andere soorten van het Potamion-vcxhond zijn echter veel zeldzamer of 
ontbreken voor het grootste deel zelfs geheel op de klei, zooals Nymphaea alba, 
Nuphar luteum, Stratiotes aloides, Utricularia vulgaris, en de kensoorten van het 
Hottonietum palustris, n.1. Hottonia palustris, Potamogeton mucronatus en Riccia 
fluitans. Deze soorten zijn daarentegen, evenals trouwens de meeste van de boven
genoemde soorten, wel algemeen in de wateren van de madelanden ten zuiden van 
Groningen. Daar komen ook de meer zeldzame soorten Potamogeton obtusifolius 
en P. angustifolius voor. 

Langs de oevers van de kanalen en slooten vindt men naast het riet b.v. ook de 
soorten Glyceria aquatica, Rorippa amphibia. Nasturtium officinalis, Solanum Dul
camara, Carex riparia en C. nemorosa. Genoemde zeggesoorten zijn met Carex 
hirta waarschijnlijk de eenige vertegenwoordigers van dit groote geslacht, die op 
kleigrond voorkomen. Aan slootkanten is waarschijnlijk ook de associatie van Juncus 
compressus en Trichlogin palustris algemeen. Deze beide soorten vond ik tenminste 
bij Noorddijk, Garmerwolde, Rasquert, Paddepoel en Noorderhoogebrug in eikaars 
gezelschap, op iets drogere standplaatsen dan die van het riet. Interessant is het 
gedrag van Sonchus paluster. Deze soort komt overigens slechts sporadisch in de 
omgeving van Groningen voor, doch tijdens het graven van het Tjarda van Starken-
borghkanaal waren uitgestrekte gebieden van de opgebaggerde terreinen begroeid 
met deze plant. Hetzelfde verschijnsel doet zich ook voor op de vloeivelden van ver
schillende fabrieken, zooals door ZANDSTRA in De Levende Natuur voor Stadskanaal 
werd opgemerkt. Dit is ook het geval bij de stroocartonfabriek,,De Halm" te Hoogkerk. 

De invloed van de zeekust laat zich reeds gelden vlak ten noorden van Onder
dendam, waar langs het Boterdiep Scirpus maritimus verschijnt tusschen het riet. 
Hoe dichter bij de kust, des te meer neemt deze soort de plaats in van het riet. In de 
slooten van de Wadpolders vormt Potamogeton pectinatus vrijwel de eenige begroeiing. 

Voor de flora van de buitendijksche gronden kan gevoegelijk verwezen worden 
naar het werkje: Botanische Landschapstudies in Nederland, door FEEKES, SCHEY-

GROND en DE VRIES. Dr. J. WASSCHER. 


