
netel {Galeopsis tetrahit). Framboos {Ru-
bus idaeus) en Kleefkruid {Galium spa
rine) groeien massaal op de vaak steile 
wallen langs het diepje. 
In deze wallen direct langs de beek broe
den eveneens vele vogelsoorten. Typisch 
is de voorkeur die Nachtegaal en Spot
vogel voor dit type wal aan de dag leggen. 
Mogelijk zijn de dichte kruidenvegetaties, 
vooral van brandnetel, hiervan de oorzaak. 
Een enkele maal treffen we de Ijsvogel 
aan, die in de steile oevers zijn nest graaft. 
Men heeft allerlei plannen met de Drentse 
beken. Een groot aantal ervan zal genor
maliseerd worden, hetgeen meestal gepaard 
gaat met een groot verlies aan natuur- en 

L i t t e r a t u u r . 

E. Heimans beschrijft in de derde jaargang 
(1899) van De Levende Natuur de vondst 
van Ramischia {Pyrola) secunda L. in een 
loofbos in de buurt van Hummelo, dichtbij 
Laag Keppel. Dit was toentertijd een nieu
we plant voor de Nederlandse Flora. Hoe
wel het vermoeden bestond, dat er in de 
loop der tijden wel nieuwe vondsten zou
den volgen, is dit niet gebeurd. Het bos bij 
het kasteel Enghuizen bij Hummelo bleef 
tot op heden de enig bekende vindplaats. 

landschapsschoon, om van de natuurwe
tenschappelijke waarden nog maar niet 
eens te spreken. 
Het is te hopen dat bij de meest belang
rijke delen van de Drentse beken een op
lossing zal worden gevonden waarbij ook 
althans een aantal van deze typische 
oeverwallen gespaard zal mogen blijven. 
In landbouwkundig opzicht behoeven de 
oude Drentse waterlossingen verbetering. 
Laat men bij dit alles echter bedenken dat 
Nederland in de toekomst niet alleen 
wordt gezien als een land waaryan we 
moeten leven doch ook als een land waarin 
we moeten leven. 

Pyrola secunda, die in de Flora Batava de 
Nederlandse naam Ecnzijdwendig win
tergroen heeft ontvangen, tierde er welig. 
E. Heimans bericht in 1899 nog dat er 
honderden exemplaren groeiden, verspreid 
over een oppervlakte van een paar honderd 
meter in omtrek. 
Prof. J. Heimans heeft de vindplaats 
sedertdien geregeld bezocht en deelde mij 
mede, dat de plant zich tot 1940 in ieder 
geval goed heeft gehandhaafd. Hij schatte 
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Fig. 1. Pyrola secunda L. 

de oppervlakte waar de plant verspreid 
voorkwam op 60 tot 80 m-. 
Pyrola secunda komt in geheel Europa 
voor „in bossen". Haar verspreiding is 
evenwel uitgesproken boreo-alpien. dus 
noordelijk en in gebergten. Deze soort is 
dan ook volgens de vegetatiekundigen net 
als de andere inheemse wintergroensoorten 
kenmerkend voor de naaldwouden en an
dere acidiphiele loofbos- en dwergstruik-
gezelschappen van de koel gematigde en 
koude luchtstreken. Wij zouden Pyrola 
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secunda in Nederland daardoor zo ergens 
dan wel in het noorden of het noordoosten 
van het land mogen verwachten, hetzij in 
het waddendistrict, in het Drents district 
of in het noorden van het Gelders district. 
Zo is het tenminste met enige andere 
boreale bosplanten, zoals Zevenster 
{Trientalis europaea), Linnaeusklokje 
{Linnaea borealis). Dennenorchis (GooJ-
yera repens). Stekende wolfsklauw {Ly-
copodium annotinum) en Kraaiheide {Em-
petrum nigrum). 
Het is daarom in zekere zin merkwaardig, 
dat de enige bekende vindplaats van Pyrola 
secunda was gelegen in het subcentreurope 
district. Het bos, waarin de plant groeide, 
was bovendien geen naaldhoutbos maar 
een eikenbos. Niet een eikenbos op arme 
grond, wat om zo te zeggen normaal zou 
zijn geweest, maar één op rijker bodem. 
Het stond namelijk op de beekafzettingen 
van de ten noorden van Enghuizen stro
mende Hummelose beek. De bossen van 
Enghuizen behoren daardoor grotendeels 
vegetatiekundig tot vormen van het Eiken-
haagbeukenbos (Querceto-Carpinetum). 
Waarschijnlijk omdat deze boscomplexen 
„oud" zijn, hebben deze bosgezelschappen 
er zich zelfs mooi ontwikkeld. Er worden 
ook enkele meer zeldzame planten van dit 
type bos gevonden, zoals Boskortsteel 
{Brachy podium sylvaticum), Reuzen-
zwenkgras {Festuca gigantea), Gele do-
venetel (Lamium galeobdolon) en Heel-
kruid {Sanicula europaea). 
Misschien is deze voor Pyrola secunda van 
oecologisch standpunt bezien „ongewone" 
groeiplaats mede de oorzaak geweest van 
haar verdwijnen, want ze komt, voor zover 
bekend, thans op de oude vindplaats niet 
meer voor. Het eikenbos moest in verband 
met de houtvorderingen gedurende de 
Duitse bezetting in 1940-1945 worden ge
veld. Zoals in alle dergelijke gevallen, 



rustte daarbij van overheidswege op het 
perceel een zogenaamde herplantplicht. 
Het is namelijk een nationaal belang dat 
de oppervlakte bos in Nederland niet af
neemt. De eigenaar en het Staatsbosbeheer, 
die voor het nakomen van deze plicht ver
antwoordelijk waren, hebben zich van deze 
plicht gekweten. Het bosperceel werd her-
beplant, nadat een bodembewerking had 
plaats gevonden. Dit heeft Pyrola secunda 
niet overleefd. De planten zijn vermoede
lijk ten dele ondergespit, ten dele losge
rukt of op andere wijze beschadigd. De 
eventuele overblijvers hebben het daarna 
tegen de weelderige groei van kapvlakte-
planten niet kunnen bolwerken en waren, 
toen Prof. Heimans de plek na de oorlog 
opnieuw bezocht, zonder uitzondering ver
dwenen ! Er is altijd nog een klein kansje, 
dat er toch nog ergens een stuk van een 
plant de catastrophe heeft overleefd, zon-

L i t t e r a t u u r . 

Hoe meer nesten van de Hoornaar (Vespa 
crabro L.) men ziet, des te sterker vestigt 
zich de overtuiging, dat deze wesp ons veel 
vermag te leren op het gebied van de 
draagwijdte van het instinct bij de sociale 
wespen. 
W e zouden de Hoornaar in vergelijking 
met de andere inlandse wespen een „grof-
bouwer" kunnen noemen. Deze grove 
bouw stelt ons in staat afwijkingen gemak
kelijker waar te nemen. De bouw heeft als 

der dat dit, ondanks ijverig speuren, is op
gemerkt. De moed wordt daarom nog niet 
opgegeven en naar wij hopen volgt te 
zijner tijd een bericht, dat het Eenzijd-
wendig wintergroen toch niet voor onze 
flora verloren ging. 

Eén ding kunnen wij uit deze geschiedenis 
leren. Het is gevaarlijk te voorzichtig te 
zijn met het bekend maken van groeiplaat
sen van zeer zeldzame planten. Het was bij 
het Staatsbosbeheer wel bekend, dat Py
rola secunda ergens op Enghuizen groeide, 
maar de groeiplaats zelve kende men niet. 
Het was daardoor aan deze instantie, die 
van overheidswege aangewezen is om in 
het veld voor de belangen van de natuur
bescherming te waken, niet mogelijk op het 
critieke moment maatregelen te nemen, die 
het behoud van de groeiplaats hadden kun
nen verzekeren. 

het ware op enigszins vergrote schaal 
plaats. 
Speciaal geldt dat voor de cellen in de 
raten. Op bijgaande foto (fig. 1) komt de 
bandvormige opbouw van elke cel bijzon
der goed tot zijn recht. 
Maar ook de eigenaardige manier, waarop 
de schulpen van het omhulsel tot stand ko
men rondom de zeer grote nestopening, die 
neiging heeft tot het laatst van de bouw 
loodrecht onder het nest te blijven, komt 
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