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Geobotanie van de Grebbeberg 
F. NEIJENHUIJS. 

De Midden-Nederlandse heuvels, die onze 
lage landen zo'n levendig relief bezorgen, 
hebben hun ontstaan te danken aan de ijs-
tongen van de Scandinavische gletsjers 
die binnendrongen via de toenmalige naar 
het noorden lopende dalen van onze grote 
rivieren, waarbij zij aan hun flanken en 
voor zich uit materiaal opstuwden, dat 
vóór de komst van het landijs door deze 
rivieren was afgezet. Deze vorming van de 
stuwwallen vond ongeveer 200.000 jaar 
voor Christus in het Pleistoceen plaats tij
dens het Saalien-ijstijdperk, de vijfde gla-
ciatie van de in totaal zes Scandinavische 
ijstijdperken. De Saalienglaciatie loopt 
naar men tot dusverre aanneemt parallel 
met de derde alpiene ijstijdformatie, de zg. 

Rissglaciatie. De stuwwallen bestaan uit 
oude en middenpleistocene sedimentspa-
ketten van slecht gesorteerd grind, grof 
en fijn zand en slik, waarbij het oudere 
materiaal in zuidelijke en oostelijke richting 
toeneemt. 
Een van de ijstongen drong het dal van de 
Maas binnen, die toentertijd door de Gel
derse Vallei liep. Aan zijn westflank stuw
de hij het Gooi en de Utrechtse Heuvel
rug op. terwijl aan de oostflank de heuvel
rug van Lunteren, Ede en Wageningen 
werd gevormd. Het tegenwoordige relief 
van de zo gevormde heuvels ontstond 
eerst tijdens het laatste ijstijdvak, het 
Weichselien (alpien: Würmglaciatie), 
waarin op de grens van het Pleistoceen 
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met het Holoceen tegen het einde van de 
glaciatie een grote verlaging van de 
grondwaterspiegel de toendraflora ver
nietigde, waardoor de wind vrij spel had 
op de droge verweerde bodem. Uit het 
droge Noordzeebekken voerden sneeuw
stormen grote hoeveelheden zand aan, dat 
daar al eerder door de rivieren was gede
poneerd. Dit niveo-eolische materiaal 
werd als dekzand afgezet op de tijdens 
de Saalienperiode gevormde heuvels. 
Door erosie werden deze dekzanden la
ter grotendeels van de heuveltoppen af
gespoeld en naar de dalen getranspor
teerd. Zo vindt men tegenwoordig op de 
toppen van de heuvels de oorspronkelijke 
pleistocene rivierafzettingen weer terug. 
met door elkaar heen grind, grof en fijn 
zand en leem, terwijl men tegen de flanken 
nog het fijne dekzand aantreft. 
W a a r nu heuvelruggen grenzen aan de 
brede rivierdalen ontstonden landschappen 
die door hun tegenstelling van hoog en 
laag behoren tot de schoonste, die er in 
Nederland zijn. Bovenop de heuvels 
staande kijkt men ver uit over de laag ge
legen groene uiterwaarden en ziet men 
de beboste hellingen steil naar beneden 
golven. 

Beroemde beelden van de tegenstelling 
tussen hoog en laag zijn o.m. de Veluwe-
zoom met de IJssel tussen Rheden en De 
Steeg (de zg. Posbank) en de Grebbe
berg grenzend aan de Nederrijn bij Rhe-
nen. 
Naast de grote landschappelijke waarde, 
die bovengenoemde overgangen van hoog 
naar laag hebben, bezitten deze gebieden 
vaak belangrijke natuurwetenschappelijke 
betekenis. De waarde in botanisch opzicht 
is vooral te danken aan de aanwezigheid 
van een aantal vegetatietypen, die even
eens van hoog naar laag in elkaar over
gaan en waarvan de grenssituaties — hoe 

complex ook — vegetatiekundig uiterst 
waardevol zijn. Zo kunnen wij in de mees
te gevallen op de flanken van de stuw
wallen een hellingbos aantreffen, gevolgd 
door een dicht struweel van meestal door-
nige struiken, de zg. bosmantel. Deze bos-
mantel vormt de eerste natuurlijke af
scheiding tussen het hellingbos en de open 
graslandvegetatie, welke ten nauwste met 
de rivier in contact staat. 
In bosmantels op enigszins kalkrijke bo
dem zijn op de grens met de zoom soms 
prachtige sluiergezelschappen tot ontwik
keling gekomen. Daarom komen soorten 
zoals bv. Bosrank (Clematis vitalba), 
Heggerank (Bryonia dioica) en Besanje
lier (Cucubalus baccifer) voor. 
De grens tussen bosmantel en het open 
grasland verloopt niet abrupt: een zone 
van hoog opschietende, meestal overblij
vende kruiden, de „Hochstauden", vormt 
een natuurlijke overgang naar het lager 
gelegen open grasland. 
Deze tweede tussentrap duidt men aan 
als de boszoom. Het is vooral Th. Muller 
geweest, die ons gewezen heeft op het 
bestaan van deze boszoom, welke qua 
soortendifferentiatie afhankelijk is van 
een aantal factoren, waarvan de geogra
fische ligging, de bodemgesteldheid en het 
klimaat de belangrijkste zijn. 
In de stroomdalen van onze grote rivieren 
treft men kenmerkende graslandvegeta
ties aan. Daar waar de grond warm en 
droog en enigszins kalkhoudend is, vindt 
men meestal de Gemeenschap van Sik
kelklaver en Zachte haver (Medicagini-
Avenetum) of althans vertegenwoordigers 
van het Mesobromion, terwijl op de meer 
voedselrijke en vochtige gronden verte
genwoordigers van o.a. het Arrhenathe-
rion en het Agropyro-Rumicion crispi 
voorkomen, welke twee verbonden onder 
invloed van de mens ontstaan zijn. Hier-
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Fig. 1. Zwarte toorts (Verbascum nigrum). Foto ƒ. C. van de Kamer. 

bij zou het Agropyro-Rumicion crispi de 
belangrijkste schakel vormen tussen na
tuurlijke en antropogene milieutypen. 
In de praktijk is het lang niet gemakkelijk 
mantel, zoom en open grasland „zuiver" 

van elkaar te onderscheiden. Wij zien na
melijk, dat deze drie vegetatietypen bijna 
altijd min of meer in eikaars gebied bin
nendringen, waarbij dan vooral de man
tel in de zoom penetreert en de zoom in 
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het open grasland. Een dergelijke situatie 
vereist een groot aantal opnamen van de 
aanwezige gradiënten om enigszins een 
beeld te krijgen van de samenstelling van 
de vegetatie in mantel, zoom en grasland. 
De voornaamste oorzaak, die de classifi
cering van mantel, zoom en grasland zo 
moeilijk maakt is wel de geografische lig
ging van ons land aan de Noordzee, 
Daardoor heerst er hier een in hoofdzaak 
Atlantisch klimaat met koele zomers en 
regenrijke, zachte winters, waarin een 
groot aantal droogte- en warmteminnen-
de continentale en mediterrane soorten 
zich niet thuis voelen. Deze Midden-
Europese en Zuid-Europese flora-elemen
ten konden zich via de warme beschutten
de rivierdalen verspreiden naar het noor
den en westen. De rivieren dienden dan 
tevens als een soort ,,bruggehoofden" die 
het deze soorten mogelijk maakten zich 
te vestigen in de warme kalkrijke duinen 
van ons land. 

Langs de rivieren kunnen deze elementen 
zich maar net handhaven op de warme 
hellingen van dijken, rivierduinen en stuw
wallen. Deze eenzame voorposten van het 
grote hoofdareaal ondervinden in ons 
koele regenrijke land veel concurrentie van 
de zich hier optimaal thuisvoelende soor
ten. Zo ontbreken hier de in Duitsland 
voorkomende zoomgezelschappen van het 
Geranion sanguinei, dat qua bodemgesteld
heid bovendien gebonden is aan zuidelijk 
geëxponeerde, zonnige, droge hellingen op 
kalkrijke bodem van het middengebergte. 
Wel komen in Nederland enige zoomas-
sociaties voor van het Trifolion medii, een 
mesofiel verbond, dat hier te lande zware 
concurrentie ondervindt van geheel andere. 
zich hier meer thuis voelende gezelschap
pen, zoals die van Artemisietea, Plantagi-
netea maioris, Chenopodieta en Molinio-
Arrhenatheretea, van welke laatste vooral 

de associatie Arrhenatheretum elatioris in 
in de grote zoom een grote rol speelt. Th. 
Muller heeft al gewezen op de toenemen
de invloed van de Molinio-Arrhenathere-
tea-soorten van het sterk naar het westen 
(tot Engeland toe) verbreide Trifolion 
medii. Deze zouden dan in de plaats tre
den van de in ons land veelal ontbreken
de Festuco-Brometea-soorten. die juist 
een grote rol spelen in het kalkminnende 
Geranion sanguinei. Het voorname aan
deel dat de bovengenoemde klassen, met 
name Artemisietea en Molinio-Arrhena-
theretea in het Trifolion medii hebben, is 
gelegen in het feit dat deze gezelschappen 
een voorkeur bezitten voor een enigszins 
nitrofiele standplaats, hetgeen ook gezegd 
kan worden van de zoomassociaties van 
het Trifolion medii. 

Men beschouwt zelfs de Artemisietalia als 
een groep op zich zelf staande zoomge
zelschappen, evenals men aanneemt, dat de 
Prunetalia-hagen langs wegen en dijken 
niets anders zijn dan op zichzelf staande 
mantelgezelschappcn. 
In sommige gevallen treft men langs onze 
dijken mantelgezelschappen aan, die ont
staan zijn uit resten van hagen, of die ge
heel spontaan opgeslagen zijn. Vaak vormt 
zich dan tevens een zoom, die een ondui
delijk verloop heeft over de dijkhelling 
naar het grasland er beneden. Hierbij 
spelen niet alleen de edafische en de kli
matologische factoren een rol, maar in 
grote mate ook de wijze van beheer zoals 
bv. het maaien en het beweiden. De optre
dende mantel- en zoomgezelschappen wor
den door maaien en beweiden in hun 
groei geremd. Vaak ontstaat er dan een 
complexe toestand, doordat concurreren
de soorten, die anders bij het hoger worden 
van de kruidlaag verdwijnen, nu de kans 
krijgen zich naast de andere te handhaven. 
Bovendien groeien op een gegeven moment 

28 



mantel en zoom geheel door elkaar heen. 
Behalve het Trifolion medii ondervinden 
soorten van het Mesobromion en de 
Festuco-Sedetalia grote concurrentie van 
eerder genoemde nitrofiele gezelschappen. 
Zo komen in opnamen van de Gemeen
schap van Sikkelklaver en Zachte haver 
der rivierduinen en van de Gemeenschap 
van Euphorbia seguieriana en E. cyparis-
sias veel soorten voor van het Arrhena
theretum elatioris, waarvan de som van 
de opnamenummers die van de „echte" 
Mesobrometa vaak overtreft. Het is dan 
de vraag of men dergelijke begroeiingen 
nog kan rekenen tot genoemde associaties 
of dat men zulke vegetatietypen anders 
moet gaan indelen. 

Bovendien zijn in ons land „echte" Meso-
bromion-vegetaties ten zeerste verwant 
aan de droge gemeenschappen van de 
Festuco-Sedetalia (klasse Sedo-Scleran-
thetea). Goed ontwikkelde rivierduinvege-
taties bezitten gemeenschappelijke klasse-
kensoorten van zowel de aan kalk gebon
den Festuco-Brometea, als de kalkarme 
Sedo-Scleranthetea. 
De Grebbeberg, de zuidoostelijke uitloper 
van de Utrechtse Heuvelrug is een voor
beeld van een gebied, waar de vegetatie
typen van bos, mantel, zoom, grasland en 
de moerasvegetatie van de Grift in elkaar 
overgaan en waar de diverse grenssituaties 
in al hun complexiteit te vinden zijn. Bo
vendien kan men hier waarnemen, dat 
deze vegetaties gebonden zijn aan een 
trofiegradiënt, waarbij de hogere gronden 
armer zijn door uitspoeling en de lagere 
delen door de aanvoer van mineralen en 
zouten van bovenaf een steeds groter wor
dende eutrofie vertonen. Op het plateau 
van de Grebbeberg, waar de door het ijs 
gestuwde rivierafzettingen aan de opper
vlakte komen en de bodem dientengevol
ge leemhoudend en voedselrijker is dan de 



Fig. 3. Wilde marjolein (Origanum vul-
gare). Foto /. C. van de Kamer. 

uitgespoelde bovenrand van de hellingen, 
treft men het zeldzame Wintereiken-ber-
kenbos aan, sterk verwant aan het Soli-
dagino-Quercetum petraeae (Doing) en 
synoniem aan het Querceto-Betuletum ses-
siliflorae. De boomlaag bestaat hier uit Zo-
mereik (Quercus robur). Wintereik (Q. 
petraea) en Ruwe berk (Betuia verruco
sa), waartussen zich veelvuldig de Kam
perfoelie (Lonicera periclymenum) slin
gert. In de ondergroei is op de meeste 
plaatsen Bochtige smele (Deschampsia 
flexuosa) dominant, soms afgewisseld door 

geheimzinnig uitziende „wouden" van 
Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) 
Als kenmerkende soorten van dit bostype 
komen voor: Valse salie (Teucrium sco-
rodonia). Witte klaverzuring (Oxalis 
acetosella) en Veelbloemige salomonsze
gel (Polygonatum multiflorum). De sier
lijke Rankende helmbloem (Corydalis cla-
viculata) is algemeen, evenals de Hengel 
(Melampyrum pratense), die langs de 
bospaden vaak massaal optreedt. 
Als grote bijzonderheid moge vermeld 
worden het voorkomen van de Bergvlier 
(Sambucus racemosa), groeiend in de 
noordelijk van de weg Utrecht-Arnhem 
gelegen bosrand, aan de grens van een 
akker. De soort heeft hier zeer waar
schijnlijk een natuurlijke vestiging, daar 
men op een dergelijke plaats geen vulhout 
zal hebben aangeplant. De verspreiding 
van de Bergvlier in ons land omvat het 
Krijtdistrict, de omgeving van Nijmegen 
en het Subcentreuroop District tussen 
Arnhem en Eist (U.) . 
Het grootste deel van de uit dekzanden 
bestaande hellingen wordt ingenomen 
door het Zomereiken-berkenbos (Querco-
betuletum), dat gezien de armere uitge
loogde bodem minder rijk aan soorten is 
dan het Wintereiken-berkenbos. 
Karakteristiek zijn hier o.m. Zomereik, 
Ruwe berk, Beuk (Fagus sylvatica), Lijs
terbes (Sorbus aucuparia) en Kamper
foelie, terwijl voor de kruidlaag kenmer
kend zijn Pilzegge (Carex pilulifera). 
Hengel, Dalkruid (Majanthemum bifo-
lium). Stijf havikskruid (Hieracium 
laevigatum). Liggend walstro (Galium 
saxatile) en Blauwe bosbes (Vaccinium 
myrtillus). 

Op lager gelegen hellinggedeelten, waar 
de bodem reeds weer wat voedselrijker is, 
treft men het Kurkiepenrijke eikenbos aan 
met o,m. Kurkiep (Ulmus carpinifolia var. 
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suberosa), Es (Fraxinus excelsior). Eik, 
Hazelaar (Corylus avellana). Vlier (Sam
bucus nigra). Zwarte els (Alnus gluti-
nosa). Grauwe els (Alnus incana), Hop 
(Humulus lupulus), Bosandoorn (Sta-
chys sylvatica), Grootbloemmuur (Stella-
ria holostea). Kruipend zenegroen (Ajuga 
reptans), Veelbloemige salomonszegel 
(Polygonatum multiflorum), Maarts viool
tje (Viola odorata) en Helmbloem (Co
rydalis solida). Volgens moderne inzich
ten kan men een dergelijk gedifferentieer
de vegetatie rekenen tot het Alno-Padion 
met name tot het Violo odoratae-Ulmetum, 
een associatie, die voorkomt op steile, aan 
erosie blootgestelde zuidhellingen van 
stuwwallen aan de rivieren. 
Plaatselijk is in dit Ulmetum een groei
plaats van de Zoete kers (Prunus avium), 
vertegenwoordiger van het Eiken-haag
beukenbos (Querco-Carpinetum), tot ont
wikkeling gekomen. 

Deze gemeenschap van het Ulmetum 
loopt aan de onderkant van de Grebbe
berg, bij een geul, over in een overwegend 
doornig struweel van Sleedoorn (Prunus 
spinosa), Eenstijlige meidoorn (Crataegus 
monogyna). Hondsroos (Rosa canina), 
Braam (Rubus spec) , Kurkiep, Vlier en 
Heggerank. 
Dit mantelgezelschap behoort tot het Sam-
buco-Prunetum spinosae, welke associatie 
zich vrijwel langs de gehele onderkant van 
de Grebbeberg voortzet en daarbij grenst 
aan de voormalige trambaan. 
Deze Vlier-Sleedoorngemeenschap zet 
zich gedeeltelijk ook voort ten zuiden van 
de oude trambaan, waar het afwaterings
riviertje van de Gelderse Vallei, de Grift, 
trechtervormig uitmondt in de Nederrijn. 
Langs de onderkant van de heuvel treft 
men in nauw contact met dit gezelschap 
soorten aan zoals: Pijpbloem (Aristolochia 
clematitis), Torenkruid (Turritis glabra), 

Smalbladig kruiskruid (Senecio erucifo-
lius), Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea), 
Akkerklokje (Campanula rapunculoides), 
Kruisbladwalstro (Galium cruciatum), 
Aardaker (Lathyrus tuberosus). Zwarte 
toorts (Verbascum nigrum) (fig. 1), Boe-
renwormkruid (Tanacetum vulgare), 
Nachtsilene (Silene nutans), Veldlathyrus 
(Lathyrus pratensis), W^ilde sla (Lactuca 
serriola), Zeepkruid (Saponaria officina
lis), Stinkende ballote (Ballota nigra), 

Fig. 4. Bosmunt (Mentha X niliaca). 
Foto /. C. van de Kamer. 
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Heggeduizendknoop (Polygonum dume-
torum), Stalkaars (Verbascum thapsifor-
me) en Dolle kervel (Chaerophyllum te-
mulum). 
Doing rekent deze soorten eveneens tot 
het Sambuco-Prunetum spinosae. Men kan 
een aantal van deze plantesoorten echter 
ook onderbrengen bij de zoomgezelschap
pen van het Trifolion medii, die volgen 
op de bosmantel. Hiertoe behoort dan ook 
de onder langs de Grebbeberg groeiende 
Borstelkrans (Satureja vulgaris), een plant 
die in Nederland zijn hoofdverspreiding 
heeft in het Krijtdistrict van Zuid-Limburg. 
Ten zuiden van de oude trambaan, op de 
droge Grifthelling, treft men een complexe 
vegetatie aan, waar soorten van het Me-
dicagini-Avcnetum, zoals Sikkelklaver 
(Medicago falcata), Kruisdistel (Eryn-
gium campestre), Heksenmelk (Euphor
bia esula). Kleine bevernel (Pimpinella 
saxifraga). Thijm (Thymus pulegioides), 
Kleine Pimpernel (Sanguisorba minor), 
Gedoomd stalkruid fünonis spinosa) 
(fig. 2), Ruige leeuwetand (Leontodon 
hispidus). Scherpe fijnstraal (Erigeron 
acer). Kleine klaver (Trifolium dubium), 
tezamen met vertegenwoordigers van de 
Glanshavergemeenschap (Arrhenathere
tum elatioris) voorkomen, 
Van deze laatste associatie is vooral 
Frans raaigras (Arrhenatherum elatius) 
aspectbepalend, terwijl echter ook Pasti-
naak (Pastinaca sativa), Wilde peen 
(Daucus carota). Margriet (Chrysanthe
mum leucanthemum), Bereklauw (Hera-
cleum sphondylium). Oosterse morgenster 
(Tragopogon orientalis), Kropaar (Dac-
tylis glomerata), Knoopkruid (Centaurea 
pratensis) en Fluitekruid (Anthriscus syl-
vestris) veelvuldig aanwezig zijn. Op som
mige plaatsen van de Grifthelling zijn hoge 
kruiden als Wilde marjolein (Origanum 
vulgare) (fig. 3), Agrimonie (Agrimonia 

eupatoria), Hertsmunt (Mentha longifo-
lia). Bosmunt (Mentha X niliaca) (fig. 
4) , Grote pimpernel (Sanguisorba offici
nalis), Bijvoet (Artemisia vulgaris), St.-
Janskruid (Hypericum perforatum), Boe-
renwormkruid, Jacobskruiskruid, Smalbla
dig kruiskruid, Knikkende distel (Car-
duus nutans) dominant, tezamen met klim
mende kruiden als Heggewikke (Vicia 
sepium), Veldlathyrus en Aardaker. 
Naast de ingewikkelde begroeiing van zo
wel Mesobromion-, Arrhcnatherion-, Tri
folion- en Artemisietea-soorten, zien wij 
uitbreiding van de mantel in de vorm van 
spontane opslag van Prunetalia-soorten 
in deze dijkbegroeiing. 
Het is voor discussie vatbaar of men een 
dergelijke vegetatie, die eveneens elders 
op bepaalde dijktrajecten voorkomt, kan 
blijven indelen volgens de moderne plan-
tensociologische begrippen. 
Zo zou men het Arrhenatherion (zie blz, 
28), dat zo'n groot aandeel heeft in de 
Atlantische Mesobromion- en Trifolion-
vegetaties, kunnen opvatten als een nieuwe 
hoofdgroep, welke dan weer in diverse 
ondergroepen gesplitst kan worden. Dat 
deze opvatting actueel is, moge blijken uit 
de door Doing voorgestelde nieuwe klasse 
Mesobrometo-Arrhenatheretea, welke ge
deeltelijk is getransformeerd uit de klassen 
Molinio-Arrhenatheretea en Festuco-Bro
metea. 

In tegenstelling tot deze hoge gesloten 
vegetatie staan plekken met een min of 
meer open aspect op warme, droge, ge
stoorde plaatsen op het zuiden gericht. 
Hier groeien vertegenwoordigers van de 
Festuco-Sedetalia, planten, die over het 
algemeen gebonden zijn aan een droge, 
zwak zure en voedselarme bodem. Voor
beelden hiervan treffen wij aan in een 
smalle zone aan beide zijden van de tram
baan, waar de vegetatie van tred te lijden 
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heeft. Hier treden o.m. op: Muurpeper 
(Sedum acre). Schapegras (Festuca ovi-
na), Wilde thijm (Thymus serpyllum), 
Grasklokje (Campanula rotundifolia), Ha-
zepootje (Trifolium arvense). Veldsla 
(Valerianella locusta). Zacht vetkruid 
(Sedum boloniense), Vroegeling (Erophi-
la verna), Veldereprijs fVeromca arven-
sis), Loirezegge (Carex ligerica) en 
Handjesgras (Cynodon dactylon). 
Deze open vegetatie treffen wij eveneens 
aan bij de in het westen gelegen steenfa
briek, aan het begin van de trambaan, 
waar men op de hellingen en op de bodem 
van de groeve bovendien de volgende 
soorten kan waarnemen: Zandmuur (Are-
naria serpyllifolia), Muizeoortje (Hiera
cium pilosella), Wilgeroosje (Epilobium 
angustifolium). Zandhoornbloem (Ce-
rastium semidecandrum), Klein tasjes-
kruid (Teesdalia nudicaulis). Zandblauw
tje (Jasione montana). Grote wilde thijm 
(Thymus pulegioides), Dwergviltkruid 
(Filago minima), Breukkruid (Herniaria 
glabra). Liggende klaver (Trifolium cam
pestre). Buntgras (Corynephorus canes-
cens), Tripmadam (Sedum reflexum), Wi t 
vetkruid (Sedum album) en Viltganzerik 
(Potentilla argentea). Prachtig ontwikkeld 
in deze warme beschutte groeve is de as
sociatie van Slangekruid en Koningskaars 
(Echio-Verbascetum), een pioniergezel
schap op kalkhoudende zandhellingen, 
waarin Teunisbloem (Oenothera biennis), 
Slangekruid (Echium vulgare) en Ko
ningskaars (Verbascum thapsus) zich hier 
optimaal thuisvoelen, Aan het begin van 
de groeve staan groot uitgegroeide exem
plaren van de Wilde cichorei (Cichorium 
intybus) (fig. 5), tezamen met Bitterkruid 
(Picris hieracioides) en Steenthijm (Satu
reja acinos). 

Tegenover de ingang van de steenfabriek 
bevindt zich langs de basaltglooiing van 

de Nederrijn een nogal ruderaal terrein, 
waar hoogopschietende kruiden van Ak-
kerhoningklaver (Melilotis officinalis). 
Groot kaasjeskruid (Malva sylvestris). 
Stinkende ballote en Hertsmunt domine
rend zijn. Hier woekert in groten getale 
over de bramen het zich steeds verder naar 
het westen toe verbreidende Hopwarkruid 
(Cuscuta lupuliformis). In het struweel 
langs de wegberm kruipt nog een andere 
vertegenwoordiger van het geslacht Cus-
cuta, nl. het Groot warkruid (C. euro-

Fig. 5. Wilde cichorei (Cichorium inty 
bus). Tek. ƒ. Wilcke. 
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paea). Het voornaamste verschil tussen 
beide warkruiden bestaat hierin, dat Hop
warkruid twee stijlen bezit tegen de overi
gen één. Ook deze twee Cuscufa-soorten 
kan men opvatten als bij de zoomvegetatie 
te behoren. Vermeldenswaardig is, dat ten 
westen van dit ruderale terrein, bij de Rijn
brug, de adventief Vicia dasycarpa uit 
Zuid-Europa zich gevestigd heeft. Het is 
een wikkesoort, die veel gelijkt op onze 
Vogelwikke (Vicia cracca), maar deze 
soort uit het verre zuiden bezit grotere en 
blauwere bloemen, 

Aan de noordzijde van de oude trambaan, 
vlak voordat deze bij de Grebbesluis uit
komt op de hoofdweg van Rhenen naar 
Wageningen, bevindt zich aan de voet 
van de helling een plek waar sterke kwel 
optreedt. Het zakwater uit de Grebbeberg 
treedt hier als een soort diffuse bron aan 
de dag. Zo ontstaat hier, temidden van 
een droge omgeving een moerassig stuk 
bos, waarin Bosbies (Scirpus sulvaticus), 
Moerasrolklaver (Lotus uliginosus), Moe
rasspirea (Filipendula ulmaria). Kantig 
hertshooi (Hypericum quadrangulum) en 
Kale Jonker (Cirsium palustre) voorko
men. 

Langs de Griftoever treedt plaatselijk de 
Slijkgroengemeenschap (Eleocharetum 
ovatae) op. een pioniergezelschap van tij
delijke aard, dat door het gehele land nog 
slechts fragmentair wordt aangetroffen. 
Belangrijk daarin vertegenwoordigd zijn: 
Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis) en 
Bruin cypergras (Cyperus fuscus). In de 
buurt van de Griftoever staat het zeer 
zeldzame en giftige Genadekruid (Gratio-
la officinalis), in combinatie met nog 
enige vochtminnende soorten, zoals Moe-
raskruiskruid (Senecio paludosus), Blaar-
trekkende boterbloem (Ranunculus sclera-
tus), Moeraswalstro (Galium palustre), 
Watertorkruid (Oenanthe aquatica). Ge

le waterkers (Rorippa amphibia), Moe
raskers (R. islandica) en Engelse alant 
(Inula brittannica). In de uiterwaarden 
langs de Grift zijn eveneens aan te treffen: 
Polei (Mentha pulcgium) en de weinig 
voorkomende Rode watererprijs (Veroni
ca catenata). 
Volledigheidshalve mag zeker niet onver
meld blijven, dat de akkers aan de oost
flank van de Grebbeberg, gelegen op de 
dekzanden, een rijke onkruidflora herber
gen, die in vele streken van ons land door 
toedoen van moderne landbouwmethoden 
zeldzaam geworden is. De volgende 
soorten van de Orde der Graanakkerge
meenschappen (Aperetalia). behorend tot 
de Klasse Secalinetea, zijn hierin vooral 
aanwezig: Valse kamille (Anthemis arven-
sis), Korensla (Arnoseris minima), Wind-
halm (Apera spica-venti). Korenbloem 
(Centaurea cyanus), Eenjarige hardbloem 
(Scleranthus annuus). Akkerviooltje 
(Viola arvensis). Zwaluwtong (Polygo
num convolvulus), Dauwnetel (Galeopsis 
speciosa) en Bleekgele hennepnetel (G. 
segetum). 

De Grebbeberg, grotendeels aangekocht 
(de Laarsenberg en de oude trambaan) en 
in beheer bij „Het Utrechtsch Landschap", 
is gezien zijn grote botanische, geomorfo-
logische en landschappelijke betekenis een 
uiterst waardevol gebied in Nederland, 
Alles dient in het werk gesteld te worden 
om de vele vegetatietypen en -overgangen 
in stand te houden en herstel van vernie
tigde vegetatietypen te bevorderen. Zo 
zou het zeker aanbeveling verdienen, de 
wilde recreatie, die optreedt in de vorm 
van betreding van hellingen van de berg 
en de Grift, van kamperen, en van het 
aanleggen van boten aan de Griftoevers, 
op zijn minst sterk te beperken, daar de 
zeldzame vegetaties, die als overgangs
vormen van hoog naar laag hier voorko-
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men, daar zeer onder te lijden hebben, 
Ook de beweiding zou beperkt moeten 
worden en op de hoge taluds van de 
Griftdijk zou geen vee moeten worden in-
geschaard. Het zou beter zijn de vegetatie 

Inleiding 

Sinds het eind van 1963 worden door de 
medewerkers van het Hydrobiologisch In
stituut, afdeling Delta-onderzoek te Yer-
seke, regelmatig vogelwaarnemingen ver
richt. De Kluut, altijd een talrijke broed-
vogel in nieuw gewonnen land, is voor dit 
instituut, dat zich bezig houdt met de 
(hydro)biologische veranderingen veroor-

van de hoge taluds laag te houden door 
deze laat in het jaar te maaien. Dat in dit 
mooie overgangsgebied zelfs vuilstortingen 
in de geul achter de boerderij voorkomen, 
zou eigenlijk onmogelijk moeten zijn. 

zaakt door de Deltawerken, een interes
sant studieobject. Om deze redenen wer
den gegevens verzameld over het huidige 
en vroegere voorkomen van deze soort in 
het Deltagebied, teneinde een basis te 
scheppen voor verder onderzoek. 

Broedvogels en broedgebied 
De Kluut arriveert reeds vrij vroeg op de 
broedplaatsen. In bijvoorbeeld de staats-
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