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Toen in 1962 „De Slotheuvel van Bronk
horst" door het Ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen werd verwor
ven als staatsnatuurreservaat, thans overge
nomen door het Ministerie van Cultuur, Re
creatie en Maatschappelijk Werk, werd een 
punt gezet achter de rijke historie van een 
particulier bezit. 

Voor het eerst horen we van Bronkhorst in 
het jaar 1034, toen de Bronckhorsten er de 
scepter zwaaiden. Daar een verdere terug
blik in de geschiedenis van het stadje niet 
mogelijk is, nemen we aan dat het huidige 
Bronkhorst ook uit die tijd dateert. In 1553 
komen de bezittingen in handen van de 
familie Van Limburg Stirum en wordt zo
doende een eind gemaakt aan de heerschap

pij van het aloude geslacht Bronckhorst, 
dat ten tijde van de Hoekse en Kabeljauw
se twisten jaren lang een gevecht op leven 
en dood voerde met de naburige Van 
Heeckerens. 
In figuur 1 ziet U een plattegrond van kas
teel en stadje zoals het er in de tijd van 
Napoleon moet hebben uitgezien. Langza
merhand wordt nu onder leiding van Mo
numentenzorg het kleinste stadje van Ne
derland (plm. 200 inwoners) weer in zijn 
oorspronkelijke toestand gebracht. 
Na Van Limburg Stirum komen en gaan 
nog verscheidene eigenaren, tot men in 
1828 begon met het afbreken van het 
eeuwenoude slot. De grachten werden ge
dempt met puin en na verschillende tus-
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Fig. 1. Het stadje Bronkhorst en het Huis, 
naar een kadasterkaart van 1817. ; 
Omgrenzing van het huidige Kasteelbos. 

senpozen zijn in 1904 de laatste restanten 
opgeruimd. Volgens onze ooggetuige G. J. 
Meutstege, de huidige jachtopziener, da
teert uit deze tijd ook de bebossing van de 
slotheuvel. Onder de bosbodem bevinden 
zich nog de restanten van de oude siotmuur. 
Bij het slechten van de ruïne ging men tot 
anderhalve meter boven de toenmalige 
grachtwaterstand. Geïnteresseerden kunnen 
een kijkje gaan nemen bij het aan de ooste
lijke zijde van de heuvel blootgelegde muur
gedeelte. Vlak na de oorlog heeft men hier 
gebrobeerd stenen te winnen voor de res
tauratie van het stadje. 
Het Staatsbosbeheer, dat voor het Ministe
rie van C. R. M. het beheer voert over dit 
reservaat, gaat het muurgedeelte beter be
reikbaar maken voor de jaarlijks toenemen
de stroom toeristen. Er kan dan tegemoet 
gekomen worden aan de wens van de be
zoekers die steeds weer naar het slot vra
gen. Bovendien wordt de zeldzame flora el
ders in het bos, waarover dadelijk meer, op 
deze manier ontzien. 

Het stadje Bronkhorst verheugt zich reeds 
geruime tijd in een grote publieke belang
stelling en ons inziens ook wel terecht, doch 

we vragen ons wel eens af, welke sfeer de 
dagjesmensen verwachten als ze „en masse", 
ingeblikt en wel het stadje binnenrijden. Op 
hoogtijdagen is de drukte soms zó groot, dat 
het kleine stadje, gelegen in de landelijke 
omgeving aan de IJssel, is te vergelijken 
met de Kalverstraat tegen Sint Nicolaas 
(fig. 2). Men zoekt hier de romantiek uit 
het grijs verleden, die zonder de bezoekers 
ook inderdaad aanwezig is (fig. 3). Komt 
het publiek, dan ontwaakt de nieuwe mens 
in het oude stadje. De pottenbakker stalt 
er zijn potten uit, de edelsmid opent er zijn 
expositieruimte en de terrasjes zitten vol 
dorstige mensen die zich met de middel
eeuwse sfeer van Bronkhorst nauwelijks 
meer verbonden kunnen voelen. Dat is nu 
eenmaal de tragedie van een toeristisch 
oord: Eerst gaat men omdat het er zo mooi 
moet zijn, dan omdat kennissen er geweest 
zijn die zeggen dat het er zo mooi is en 
daarna omdat iedereen er heen gaat. Uit
eindelijk gaat men dan om de gezelligheid 
en niet om de schoonheid van het plaatsje. 
Schoonheid van heel andere aard is vooral 
in het voorjaar in het kasteelbos te vinden. 
Hoewel de beboste slotheuvel een bijzon
dere en markante plaats inneemt in het 
stadsbeeld van Bronkhorst moeten we het 
niet in de eerste plaats zien als decor, maar 
als natuurreservaat. In, onder en om deze 
groenmantel waarmee de slotheuvel is be
dekt, kan men het hele jaar door een grote 
verscheidenheid van vogels waarnemen. Als 
het voorjaar zich nog maar heel voorzich
tig aanmeldt, broeden er ieder jaar reeds 
enkele paren Grote lijsters. Een week of 
wat later komen dan de Merels en Zang
lijsters. Tegen de tijd dat deze zijn gaan 
broeden, is het nagenoeg onmogelijk om de 
juiste broedvolgorde van de andere soor
ten precies aan te geven. Naast de Ringmus-
sen, die de laatste jaren de opgehangen 
nestkastjes volledig in beslag hebben ge-
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Fig. 2. Het stadje Bronkhorst verheugt zich 
reeds geruime tijd in een grote publieke be
langstelling. Foto B. J. Frielink. 

nomen, zien we als broedvogels: Fitis, Tjif-
tjaf, Spotvogel, Grauwe vliegenvanger, Geel-
gors, Zwartkop, Tuinfluiter, Kool- en Pim
pelmees, Braamsluiper, Winterkoning, Heg-
gemus, Roodborst, Kneu, Witte kwikstaart, 
Boerenzwaluw en Huiszwaluw. Voor dit 
bos van slechts plm. 1 ha een respectabel 
aantal! Volgens Prof. D. M. de Vries 
(D.L.N. nov. 1967 blz. 250) is het maxi
mum aantal soorten voor kasteelbossen 36 
per 10 ha. Het kasteelbos van Bronkhorst 
komt hier ver boven uit. Hiervoor zijn wel 
enkele redenen aan te voeren. Hoe kleiner 
een bos wordt, hoe groter naar verhouding 
de bosrand. In de zoom van het bos broe
den over het algemeen meer vogels dan in 
het eentoniger middengedeelte. Verder staan 
binnen de grenzen van het reservaat enige 
pachterswoningen met schuurtjes e.d. Deze 
verklaren de aanwezigheid van Witte kwik
staart, zwaluwen en Grauwe vliegenvanger. 
Het zou dus eerlijker zijn te spreken van 
het kasteelbos en naaste omgeving. 
In de trektijd passeren hier grote aantallen 
vogels van diverse pluimage die langs de 
IJssel de weg naar het zuiden vinden. Het 
zijn voornamelijk lijsterachtigen, vinken, 
Fratertjes, mezesoorten en Goudhaantjes. 
De aangrenzende Bronkhorsterwaarden, 

een fraai heggenlandschap met hagen van 
Eenstijlige meidoorn. Sleedoorn en Honds
roos, bieden ieder jaar gastvrijheid aan en
kele honderden ganzen (Grauwe gans, Kol-
gans, Rietgans en Kleine rietgans). Het is te 
hopen, dat Rijkswaterstaat geen misbruik 
maakt van haar bevoegdheid alle bosscha
ges uit de uiterwaarden te laten verdwijnen, 
dit om de doorstroming van het water in de 
winterbedding zo vlot mogelijk te doen ver
lopen. 

Van de ganzen in de winterse uiterwaarden 
keren we weer terug naar de luwte van het 
kasteelbos. 
Op de puinhopen van het oude slot en de 
overblijfselen van de vele gesneuvelde be
legeraars in hun roestige wapenrusting ge
dijt het eikenbos zó goed, dat menigeen 
zich in de leeftijd ervan zou vergissen. Als 

Fig. 3. Bronkhorst door de weeks. Foto 
B. J. Frielink. 
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we echter afgaan op de mededeling van de 
jachtopziener Meutstege, heeft het bos nau
welijks de pensioengerechtigde leeftijd be
reikt. 
Aan de aard van de stikstof minnende onder-
groei is duidelijk te zien dat het hier een 
sterk geroerde bodem betreft. De eikebo-
men staan netjes in rijen. Op een paar plaat
sen vinden we Es, Esdoorn en Iep, welke 
spontaan zijn opgeslagen. Deze boomsoor
ten immers behoren, met de eik, van na
ture thuis op de hogere vruchtbare rivier
dalgronden, die zelden of nooit meer onder 
water schieten. Plantensociologisch kunnen 
we deze combinatie met haar specifieke on-
dergroei rekenen tot het Alno-Padion, het 
Elzen-vogelkers-vcrbond, hoewel elzen en 
Vogelkers hier niet voorkomen. 
Het Alno-Padion is een verbond dat behoef
te heeft aan een matig vochtige tot vochtige, 
voedselrijke en goed doorluchte grond. Elke 
enigszins agrarisch onderlegde lezer zal bij 
het zien van deze beschrijving goedkeurend 
knikken en het is dan ook begrijpelijk dat 
de meeste voorbeelden van dit bostype in
dertijd snel verdwenen om plaats te maken 

Fig. 4. Bosgeel-
ster (Gagea lutea). 
Foto 
B. J. Frielink. 

voor landbouwcultures. 
De bodemvegetatie van het Alno-Padion 
hier ter stede bevat een aantal interessante 
en bijzonder mooie voorjaarsbloeiers zoals: 
Gevlekte aronskelk. Speenkruid, Muskus-
kruid, Vogelmelk, Longekruid, Bosgeelster 
(fig. 4) en het Maarts viooltje, dat niet ten 
onrechte Viola odorata wordt genoemd. 
Zelfs Daslook is hier jaren geleden waarge
nomen (mededeling B. P. J. Beijk), maar 
om onnaspeurbare redenen is deze plant 
verdwenen. 

Opvallend is dat veel van de zo juist opge
somde planten voorjaarsgeofyten zijn. Dat 
wil zeggen dat ze de tijd buiten hun vege
tatieperiode, en dat is zo ongeveer driekwart 
jaar, in de grond doorbrengen in de vorm 
van wortelknolletjes, bollen of wortelstok
ken. Hierdoor wordt er plaats geboden aan 
een voorjaars- èn een zomervegetatle. De 
voorjaarsplanten staan dan hun plaats in 
het inmiddels door boom en struik getem
perde zonlicht af aan Grote brandnetel, 
Kleefkruid, Look zonder look, Helmkruid en 
Dolle kervel. 
Bij een nadere beschouwing van de vegeta-
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Fig. 5. Faciesvor
ming van Bos
geelster. Foto B. 
J. Frielink. 

tie komen we tot de conclusie dat hier een 
combinatie van gezelschappen aanwezig is 
uit drie verbonden: het Alno-Padion, het 
Eu-Arction en het Rubion subatlanticum. 
Uit het Alno-Padion vinden we het Violo 
odoratae-Ulmetum (Kurkiepenbos), het Fra-
xino-Ulmetum (Essen-iepenbos) en het Sta-
chyo-Quercetum (Vochtig eikenbos), welke 
vertegenwoordigd worden door Zomereik, 
Iep, Es, Esdoorn, Hazelaar, Vlier, Kruis-
bes. Maarts viooltje, Muskuskruid, Bosgeel
ster, Reuzenzwenkgras, Longekruid, Scha-
duwgras, Gevlekte aronskelk, Vogelmelk, 
Bosanemoon, Bosandoorn, Helmkruid en 
Nagelkruid. Het Eu-Arction wordt verte
genwoordigd door het Alliario-Chaerophyl-
letum temuli met Grote brandnetel. Look 
zonder look, Dolle kervel, Hondsdraf, Stin
kende gouwe, Kleefkruid en Klimopblad
ereprijs. Tenslotte behoren de struweelsoor
ten Hondsroos, Eenstijlige meidoorn. Slee
doorn, Vlier, Haagbeuk, Rode kornoelje en 
Kardinaalsmuts tot het Rubion subatlanti
cum. We vinden in de buitenste rand ook 
Klimop, Hop, Dauwbraam, Zevenblad, 
Kropaar, Witte dovenetel en Zachte witbol. 

Tegen de helling van de slotheuvel, waar 
ook de oude waterput nog zichtbaar is, 
groeien Heggerank, Bitterzoet, en enige 
sierstruiken zoals Sneeuwbes, Boerenjas-
mijn en Sering. De top van de heuvel wordt 
bekroond door een bosje hoog opgaande 
Fijnsparren en enkele Beuken, waarvan de 
ondergroei voornamelijk bestaat uit Vlier, 
Grote brandnetel en weinig Gevlekte arons
kelk. Het Alliario-Chaerophylletum temuli 
vinden we in het hele reservaat door de an
dere vegetatie-eenheden heen, evenals Ge
vlekte aronskelk en Vlier, die zich ook over
al in het bos thuis voelen en zich gedragen 
als soorten uit het Eu-Arction. 
In dit reservaat heeft de Bosgeelster (fig. 5) 
zijn optimum aan de voet van opgaande 
bomen, vaak bij Es en Iep, op de wat ho
gere plaatsen. In een van de gazons van 
het Amsterdamse Artis kan men hetzelfde 
verschijnsel waarnemen. In het wat lagere 
gedeelte, waar met veel moeite nog de lig
ging van de oude slotgracht is te vinden, 
groeit een van de merkwaardigste plantjes 
van de Nederlandse flora, het Muskuskruid, 
dat met zijn kubusvormige groene bloeiwijze 
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Fig. 6. Gevlekte aronskelk (Arum macula-
turn). Foto B. J. Frielink. 

ieder jaar weer massaal present is tussen 
het Speenkruid, de Klimopblad-ereprijs, het 
Kleefkruid en de vele zaailingen van de Bos
geelster, welke hier in veel mindere mate 
tot bloei komt. 
Op enkele plaatsen in het reservaat groeit 
Kardinaalsmuts. Die stond het vorig jaar 
uitbundig in vrucht, een prachtig gezicht. 
Soms vinden we bij de Kardinaalsmuts tak
ken, die door de aanwezigheid van lijsten 
praktisch vierkant zijn, zo duidelijk dat dit 
in sommige Flora's als determinatiekenmerk 
wordt gebruikt. Een van de andere planten 
die sterk onze aandacht trekken is de Ge
vlekte aronskelk (fig. 6). Overal in het reser
vaat verspreid vinden we de bosjes grote spi-
nazieachtigc bladeren, als er nog weinig an
dere planten boven de grond zijn. Als we 

wat later in het seizoen komen, staan ver
scholen tussen de grote bladeren, de groenig 
witte bloeikolven, die verantwoordelijk zijn 
voor de in de zomer verschijnende oranje
rode bessen. 
Het Longekruid, dat op twee plaatsen in 
het bos groeit, is mogelijk vroeger ontsnapt 
uit de kasteeltuin en heeft zich daarna in 
het bos kunnen handhaven. De gevlekte 
bladeren deden de mensen vroeger aan lon
gen denken en volgens de signatuurleer zou 
deze plant dan ook een geneesmiddel voor 
longkwalen zijn. Als er al genezing optrad, 
was die uiteraard eerder aan suggestie en li
chamelijke weerstand te danken dan aan 
een heilzame werking van het kruid! 
Hoewel tot nu toe de aandacht voorname
lijk gericht is geweest op de vogels en plan
ten van het reservaat is er meer dat onze in
teresse wekt. Het bos is rijk aan slakken. Bij 
een eerste vluchtige inventarisatie (L. J. M. 
Butot en P. Aukes 1967) kwamen de vol
gende soorten tevoorschijn: Laciniaria bi-
plicata en Discus rotundatus als domine
rende soorten, waarnaast O.xychilus cella-
rius, Aegopinella nitidula. Trichia hispida, 
Vitrea cristallina, Vallonia cost at a, Cari-
chium tridentatum. Vitrina pellucida, Coch-
licopa luhrica, Cepaea nemoralis, Deroce-
ras reticulatus, Deroceras laeve, Arion hor-
tensis, Arion circumscriptus, Arion rujus en 
Arion intennedius. Hiervan is Laciniaria hi-
plicata een typische rivierbegeleidende soort. 
De fraai gedraaide torentjes zitten vaak bij 
elkaar op dode takken. Leuk is het om te 
zien hoe dergelijke slakjes hun verhoudings
gewijs grote bouwsels mee torsen als ze aan 
de wandel gaan. 

Mocht U na het voorgaande in de verlei
ding komen eens naar Bronkhorst te gaan, 
dan is het leuk om bij Brummen met het 
pontje de IJssel over te steken. Met het 
„Hoge Huis" op de voorgrond nadert U 
Bronkhorst van de mooiste zijde. De twee 
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herbergen in het stadje bieden onderdak, 
eten, drinken, oudheidkundige informatie 
en gezelligheid. 
In het najaar, de eerste donderdag in sep
tember, wordt er kermis gevierd en is er 
een schuttersfeest, compleet met bielemans 
en sapeurs. Op het weiland voor het kasteel-

In juni 1968 deed zich een gelegenheid 
voor enige weken door te brengen in de 
provincies Hedmark, Oppland en Sör-Trön-
delag in Noorwegen. Hoewel dit verblijf in 
de eerste plaats beoogde een vakantiereis te 
zijn, wilden wij tevens trachten broedge
bieden te leren kennen van een aantal stelt
lopersoorten welke in Nederland in voor- en 
najaar plegen door te trekken. Uit eigen 
ervaring was bekend dat het speuren naar 
en vinden van vogels in Scandinavië geen 
gemakkelijke aangelegenheid is en niet ver
geleken kan worden met de situatie als bij
voorbeeld in Nederland. Het wegennet is 
uiterst dus en, zeker wat Noorwegen betreft, 
de kennis omtrent het voorkomen van vogel
soorten in bepaalde streken nog beperkt. 
Bovendien lijken uitgestrekte gedeelten van 
Scandinavië, met name het gebied van de 
naaldwouden, uitgesproken vogelarm. Uren
lang kan men door de eindeloze bossen rei
zen zonder veel meer waar te nemen dan 
Vinken, Kramsvogels en de overal zeer alge
mene Witte kwikstaart. Dit vrijwel ontbreken 
van vogels geldt tevens voor de meren. 
Vormen onze vaderlandse meren niet zelden 
centra van intens vogelleven, in Scandina
vië speurt men vaak tevergeefs naar enige 
veer op de vele meren en wanneer men 

bos wordt dan een „vogel" op een mast ge
ïnstalleerd en wordt er om de koningstitel 
gestreden. Een folkloristisch festijn van de 
eerste orde! 
Het Staatsbosbeheer biedt als gastheer in 
het reservaat een vrije wandeling op de 
paden. 

eens een Fuut, een Brilduiker of een Mid
delste zaagbek ontdekt is dit e;n uitzonde
ring. Soms ziet men boven de bergkammen 
een roofvogel, welke bijna altijd een Buizerd 
büjkt te zijn. Na enkele dagen door dit land
schappelijk bijzonder indrukwekkende ge
bied te hebben gereisd, is men geneigd zich 
af te vragen waar men de vogels moet 
zoeken die toch stellig ergens in dit immens 
grote land moeten huizen; het waterwild 
dat gedurende het winterhalfjaar in grote 
aantallen bij ons pleistert; de snippen, rui
ters en plevieren die bij ons in voor- en na
jaar doortrekken en de roofvogels die in de 
nazomer en herfst nog steeds in zulke in
drukwekkende hoeveelheden Scandinavië 
via Zuid-Zweden verlaten. De kaart van 
Zweden en Noorwegen geeft mogelijk een 
antwoord op deze vraag. Zoals reeds gezegd 
zijn de landen enorm uitgestrekt en is het 
wegennet dun. Vooral in het midden en het 
noorden van het schiereiland liggen de we
gen honderden kilometers uit elkaar. Tussen 
deze wegen liggen bossen, bergen, meren 
en moerassen, gebieden dus welke uitslui
tend te voet zijn te bereizen. Om een der
gelijke streek enigszins te leren kennen, 
laat staan op zijn vogelbevolking te inventa
riseren, dient men maanden uit te trekken. 

Enige avifaunistische waarnemingen in 
Midden-Noorwegen in de zomer van 1968 

G. L. OUWENEEL. 
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