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Het landgoed Linschoten, particulier bezit 
van de heer G. Ribbius Peletier Jr., Am
bachtsheer van Linschoten en Mastwijk, die 
3 augustus jl. overleed, ligt even ten westen 
van de dorpskern van de gemeente Linscho
ten in het westen van het Utrechtse polder
land. Het landgoed ter grootte van onge
veer 360 ha omvat het „Huys te Linscho
ten", een kasteel met parkbos omsloten 
door een binnengracht, verder essen- en 
wilgengrienden, kaden en wegen met hoge 
bomen, een buitengracht en watergangen, 
tuingronden, boomgaarden en een tiental 
hofsteden met graslanden en hierin verspreid 
liggende bosjes. 

In het oosten en zuiden is het landgoed over
wegend door het riviertje de Linschoten, een 
boezemwater, begrensd. In het westen en 
noorden sluiten zijn landerijen aan op die 
van de Zuidhollandse polders. 
Het gedeelte van het landgoed dat omgeven 
is door een buitengracht, de zogenaamde 
„Hooge Polder", is boezemland. In de 
Noord-Linschoterdijk bevinden zich name
lijk twee overbrugde open verbindingen tus
sen het boezemwater en de buitengracht. 
Langs deze gracht ligt de boezemkade, die 
thans landweg is (Schapenlaan en Haardijk). 
In deze weg ligt bij het Jachthuis een brug 
over de open verbinding tussen de buiten
gracht en een stelsel van brede vletsloten 
langs een wilgengriendencomplex. Het bui
tenwater kan daardoor vanuit het zuiden 
tot in het noorden van het landgoed bin
nenstromen. Het bereikt via één doorgang 
ook de binnengracht. Dit water moet schoon 
zijn en daar ontbreekt wel eens het een en 
ander aan. Dank zij de Visserijinspectie is 
er thans in ieder geval enige verbetering in 

de toestand van het boezemwater gekomen. 
Ten aanzien van de graslanden van de om
liggende polders en de kasteelvijver heeft 
men de watertoevoer en -afvoer door middel 
van duikers in de hand. 
Het „Huys te Linschoten" dateert uit 1647. 
Het is bewoond geweest door generaties van 
het geslacht Strick van Linschoten. 
In 1720 werd het kasteel vergroot en het 
park voorzien van vijvers en laantjes, terwijl 
veel eiken, essen, iepen, verder beuken 
langs de oprijlaan en bij het kasteel en 
voorts uitheemse bomen, struiken en krui
den werden aangeplant. Daardoor ontstond 
een specifiek milieutype van min of meer 
geroerde grond. Bij de bespreking van de 
plantengroei komen wij hierop terug. 
De laatste telg van het geslacht, Elisabeth 
Strick van Linschoten, huwde met Heinrich 
Alex von Arnim. Hun initialen zijn met het 
jaartal 1826 te herkennen binnen een in een 
beukestam gekerfd hart. Hun dochter Else 
von Arnim trouwde met F. W. von den 
Bussche Ippenburg gen. von Kessell. Na 
1855 verbleef de familie in de zomermaan
den wel eens op het kasteel. In „Langs de 
Linschoten" geeft mevrouw Van Zijverden-
Poortman een bijzonder aantrekkelijke be
schrijving van de laatste bewoonster van het 
Huys te Linschoten (12). In 1891 werd het 
landgoed gekocht door Gerlacus Ribbius Pe
letier Jr., die in 1901 overleed. Diens zoon 
verrichtte enige restauraties aan het kasteel. 
Van het zware geboomte (eiken, essen, ie
pen, linden) werden in de loop der jaren 
vele stammen geveld. Later moesten rigou
reuze vellingen plaatsvinden in verband met 
de opgetreden iepeziekte. Van de opbrengst 
is toen het monumentale met de hand ge-
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Fig. 1. Meidoorns in de bosrand. 

smede inrijhek hersteld. Andere bomen, 
vooral enkele eeuwenoude soms tot in de 
kern vermolmde zware beuken, knapten bij 
storm af of begaven het op een windstille 
dag. Zij vergaan tot humus, want „hout 
wordt weer aarde" zei de kleinzoon. Ver
schillende uitheemse soorten stierven groten
deels af (10). De opengevallen plaatsen 
bieden licht en ruimte voor een jonge gene
ratie van essen, eiken, e.a. Opslag wordt 
zorgvuldig in het oog gehouden om zonodig 
een handje te kunnen helpen. Met vreugde 
ziet men dicht bij de neergestorte moeder-
beuken jonge bomen verschijnen, zodat de 
oprijlaan een beukenlaan kan blijven. Deze 
ontwikkeling, waardoor een parkbos op den 
duur in een half natuurlijk bos verandert, is 
voor de botanische wetenschap een inte
ressant gegeven. 

In recente tijd is tot in verre omtrek in de 
oudere Schietwilgen het ziektebeeld van de 
watermerkziekte verschenen. Hoog in de 
top beginnen de takken af te sterven. Ver
waarloosde knotwilgen kunnen haarden vor
men voor deze bacterieziekte (3). Voor het 
landschap kan het verdwijnen van de Schiet-
wilg een ernstig verlies betekenen. De knot

wilgen langs de landwegen, erven, kaden en 
bosschages hebben bovendien geen waarde 
meer als dragers van geriefhout. Zij worden 
niet tijdig „gehaard", raken topzwaar, val
len om of worden omgehakt en verdwijnen 
geleidelijk uit het landschap. Verscheidene 
vogelsoorten, die in deze knotstoven nestel
den, zoals Wilde eend en holenbroeders, o.a. 
de Steenuil, zien daardoor hun territoria 
verdwijnen. Ook vallen daardoor groeiplaat
sen uit van zo'n 300 plantesoorten, die als 
epifyten op de knotstoven kunnen leven. 
Denk alleen maar aan Vlier, Bitterzoet, Eik
varen, mossen en korstmossen. Dit betekent 
zowel in faunistisch als botanisch opzicht 
een verarming, ook al betreft deze algeme
ne plantesoorten. 

De soms dicht bij de hofsteden gelegen bos
jes kunnen hennepakkers (4) of eendenkooi 
of begraafplaats voor aan de pest en het 
miltvuur gestorven vee zijn geweest. Zij 
blijven van betekenis als beschutting voor 
het vee en als broed- en schuilplaats voor 
kleine zoogdieren en vogels (o.a. Ransuil). 
De katwilgengrienden zijn waarschijnlijk in 
de 18e eeuw op de toen afgevlette kleigrond-
percelen ontwikkeld (1). 
Er is veel geboomte geruimd, maar er is 
ook veel aangeplant. Het viel de eigenaar 
hard de voor het landschapstype karakte
ristieke iep te moeten vervangen door een 
produktieboom, de populier. 
Het landgoed Linschoten is gelegen op een 
brede oeverwal van de in de Middeleeuwen 
verlande Linschotenstroom, die voordien als 
een 1500-400 m brede rivier tussen Mont-
foort en Woerden door een moeraswilder
nis stroomde en die in vroeger eeuwen tot 
diep in de veengordel ten westen van de 
Utrechtse heuvelrug doordrong. De naar het 
zuidwesten gerichte loop van het huidige ri
viertje de Linschoten is evenwel een opwa-
tertak van die Linschotenstroom (9). Stu
denten van de Rijksuniversiteit Utrecht ont-
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dekten veenaders in de ondergrond, hetgeen 
de geomorfologische betekenis van het ge
bied vergroot. De bovengrond, die soms rijk 
is aan relief, bestaat, voorzover niet door de 
mens verstoord, uit kalkhoudende jonge ri-
vierklei van matig zandige en lichte textuur. 
Zelfs in de zomermaanden klontert de klei 
van bos en grienden aan het schoeisel. Dat 
is niets voor zondagse schoenen! 
Het hoge geboomte waardoor de contouren 
van het bosgebied van alle kanten uit het 
polderland opvallen, bestaat overwegend uit 
Essen en Zomereiken, vergezeld van es-
doorns, platanen, witte kastanjes, groene 
en bruine beuken. Hun aantal is het grootst 
in het parkbos. In het essenhakhout ko
men de meeste van deze soorten ook 
voor, maar zij staan er meer verspreid hetzij 
in groepen of alleen, zoals de monumentale 
„wodanseik". In één van deze grienden 
staan vrijwel uitsluitend zware populieren, 
die in rijen werden aangeplant. In de wil-
gensnij grienden ontbreken hoge bomen, of
schoon op een paar percelen jonge peppels 
zijn ingeplant. 

Het struikgewas van het parkbos, onder de 
machtige, diffuus licht doorlatende kronen 

Fig. 2. Bospad met Fluitekruid. 

van Essen en Zomereiken, bestaat uit Vo-
gelkers, Spaanse aak, Vlier, Iep, Hazelaar 
en hier en daar vrijwel niet meer bloeiende 
sierheesters. Het struikgewas van de grien
den is cultuurgewas en bestaat uit een een
vormige massa van telgen of tenen op stron
ken van Es of Katwilg. In de randen van 
deze grienden kunnen tussen het elzenhout 
hier en daar forse, gave meidoorns voor
komen (fig. 1). Langs en tussen de grien
den op wallen vormen Schietwilgen, Essen, 
populieren en ook Notebomen lange lanen. 
In landschappelijk opzicht is er daardoor 
meer variatie dan in de buitendijkse grien
den. In de katwilgengrienden zelf kunnen 
Amandelwilg, Duitse dot en Zwarte els — 
„de dokter van de griend", zoals onze 
griendwerkers zeggen — voorkomen. 
Onder de vele kruiden zijn er een aantal 
schaduwplanten, die in verband met hun 
samenhang de aandacht trekken. Zij maken 
deel uit van het algemene vegetatiepatroon 
van het Essen-vogelkersbos. Dit zijn Ro-
bertskmid, Nagelkruid en Kleefkruid op de 
lichtplekken van de perken. Fluitekruid vult 
in het voorjaar de paden op (fig. 2), terwijl 
onder het hoge hout Klimop, of in het voor
jaar Speenkruid en later Grote brandnetel 
domineren. De samenhang valt in de grien
den minder op. Typisch voor de snijgrien-
den is de aanwezigheid van Kleefkruid 
(„Klijf"), Haagwinde („Weerwijn"), Bloed
en Kluwenzuring („Hardijzer"). De tussen 
de haakjes gestelde namen worden dooi de 
griendwerkers gebruikt. Alles v/at zij wie
den moeten heet „vuil", maar geno?mde drie 
soorten zijn de lastigste planten. Zij wor
den daardoor apart onderscheiden. 
Dat doen wij thans ook ten aanzien van de 
min of meer zeldzame plantesoorten, die 
over het gehele bosgebied of meer plaatse
lijk aanwezig zijn. Dit zijn in de eerste plaats 
Heksenkruid (Circaea lutetiana), dat in ons 
land het meeste voorkomt in het Krijtdis-
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trict, de Biesbos, in de beekdalbossen van 
de Achterhoek en Twente en in het rivieren
gebied, maar overigens zeldzaam is, en ver
der Boszegge (Carex sylvatica) (fig. 3), die 
algemeen in het Krijtdistrict, vrij zeldzaam 
in het Loss- en Subcentrcuroop district, en 
overigens zeer zeldzaam is. Beide soorten 
zijn in het parkbos, tot in de grienden en 
daar soms voor de voet weg te vinden. Ver
volgens zijn het Keverorchis (Listera ovata), 
plaatselijk meer in de schaduw, en het hoge 
sierlijke Reuzenzwenkgras (Festuca gigan-
tea), dat daarentegen meer de lichtranden 
van de struwelen prefereert en daar met 
Heksenkruid in de eerder genoemde groep 
van drie algemene soorten een fraai gezel
schap vormt. Tenslotte treft men hier en 
daar Bosveldkers (Cardamine flexuosa) aan, 
een hoofdzakelijk in het westen van ons land 
optredende soort. Op een drietal uitzonde
ringen na komen de nu volgende kruiden 
uitsluitend in het parkbos voor. Dit zijn de 
voor ons land zeer zeldzame Grote bosaard-
bei (Fragaria moschata) en de Gevinde 
kortsteel (Brachypodium pomatum), voorts 
de vrij zeldzame Daslook (Allium ursinum) 
(fig. 4) en de Gevlekte aronskelk (Arum 

Fig. 3. Boszegge. 
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maculatum), beide oude geneeskrachtige 
kruiden, die wellicht als stinseplanten be
schouwd kunnen worden, Boskortsteel 
(Brachypodium sylvaticum), in aantal toe
nemend, Bergbasterdwederik (Epilobium 
montanum), wel eens op een steenhoop of 
omgevallen boomstam, en Schaduwgras (Poa 
nemoralis). De drie laatstgenoemde bosplan
ten zijn bovendien in de hakhoutgrienden 
met hoog geboomte te vinden. Gulden bo
terbloem (Ranunculus auricomus) en Wes
penorchis (Epipactis helleborine) zijn slechts 
van één groeiplaats respectievelijk in een 
hakhoutgriend en van een griendwal bekend. 
Er is bij het kasteel in een gazon één groei
plaats van Bosanemoon (Anemone nemo-
rosa) aanwezig. Waarschijnlijk is deze soort 
aangeplant, zoals dit ook het geval zal zijn 
met Sneeuwklokje (Galanthus nivalis), 
Maagdenpalm (Vinca minor), Wrangwortel 
(Helleborus viridis), een veeartsenijplant, 
Maarts viooltje (Viola odorata), Bosaardbei 
(Fragaria vesca). Vrouwenmantel (Alche-
milla mollis) en Kardinaalsmuts (Euonymus 
europaeus) en met Zwarte rapunzel (Phyteu-
ma nigrum), die een tiental jaren geleden 
uit Drente, en Wilde tulp (Tulipa sylves-
tris), die uit de omgeving werd overgeplant. 
Een aantal van deze soorten zijn typisch 
voor stinsemilieus. Zij dienden tot verfraai
ing of nut. Zij zijn geleidelijk aan de koes
terende zorgen van een hovenier onttrok
ken en aan hun lot overgelaten. Het door 
de mens gecreëerde milieutype evenwel is 
nog zo stabiel gebleven, dat de planten zich 
hebben kunnen handhaven. Zij zijn in aut-
oecologisch en plantengeografisch opzicht 
voor de botanische wetenschap een belang
rijke informatiebron (7). 
Onder de verschillende mossoorten van het 
bosgebied (2) bevinden zich twee belang
wekkende stroomdalsoorten, namelijk Struik
mos (Thamnium alopecurum) en Pluim-
staartmos (Rhytidiadelphus triqueter). Ze-



Fig. 4. Daslook. 

ker een negentigtal soorten paddestoelen ver
vullen in het parkbos in het bijzonder een 
belangrijke functie in de kringloop van de 
stof (fig. 5). Door hun grootte, vorm en 
kleur in het oog vallende soorten zijn bij
voorbeeld Witte koraalzwam (Clavaria 
cristata), Grote trechterzwam (Clitocybe ge-
otropa), Fluweelboleet (Boletus subtomen-
tosus), Zwart-witte ridderzwam (Melano-
leuca melaleuca), alle op en nabij paden, en 
verder Zwavelzwam (Tyromyces sulphureus), 
Reuzenzwam (Polypilus giganteus), Porse-
leinzwam (Oudemansiella mucida), Dool-
hofzwam (Daedalea quercina), Peksteel (Po
ly porus picipes) en Judasoor (Auricularia 
auricula-judae), alle op rottend, ziek en 
oud hout, laatstgenoemde bekend van oude 
vlierstruiken maar ook eens op een 12 ja
ren geleden gevelde beukestam. 
Op de niet afgetichelde gronden, bijvoor
beeld op de griendwallen en wegbermen 
groeien — helaas in afnemend aantal — 
stroomdalplanten zoals Tweejarig streep-
zaad (Crepis biennis), Agrimonie (Agrimo-
nia eupatoria), Gele morgenster (Tragopo-
gon pratensis ssp. pratensis). Heelblaadjes 
(Pulicaria dysenterica). Aardaker (Lathy-

rus tuberosus), vroeger gekweekt vanwege 
de eetbare zwarte knollen, Grote klis (Arc
tium lappa) en Zeegroene rus (Juncus in-
flexus) aan slootkanten. Langs het noord
westelijk gedeelte van de buitengracht mani
festeert zich een laan van overwegend ge
zonde Iepen, hier en daar tempels vormend 
met een ondergroei van Meidoorns, Essen, 
Zomereiken, Hondsroos (Rosa canina) en 
eerder genoemde kruiden. 
In de grachten en vletsloten zijn drijvende 
en ondergedoken waterplanten te zien, waar
onder Waterlelie, Glanzig fonteinkruid, Wa
tergentiaan en Krabbescheer. Vooral in de 
het meest door de zon beschenen ge
deelten van de binnengracht vertonen de wa
terplanten een fraaie vegetatiestructuur (fig. 
6). Hier „staan" de meeste Snoeken maar 
de bedrijvige „melkboertjes" (draaikever-
tjes) en schaatsenrijders zijn er niet veel meer! 
In de vijvers bij het kasteel domineert Ge
doomd hoornblad, waartussen grote Zeel
ten leven en ook draaikevertjes te zien zijn. 
Een paar slootjes langs snijgrienden zijn 
jaarlijks opgevuld door een bloemenpracht 
van Waterviolier, een zoutmijdende soort, 
die in het centrale deel van Zuidholland ont
breekt. 

Van de hierboven vermelde planten stellen 
de in ons land zeldzame tot vrij zeldzame 
en minder algemene soorten specifieke ei
sen aan hun standplaats. Deze wordt hun 
in het onderhavige gebied geboden in jonge, 
vruchtbare, vocht- en kalkhoudende, matig 
tot lichtzandige rivierkleigrond waaraan een 
bepaalde doorlatendheid van de bodem is 
gekoppeld, waarbij het mogelijk is, dat ten 
gevolge van menselijke activiteiten de grond 
geroerd kan zijn. Ook het microklimaat 
speelt een belangrijke rol. Het oecologisch 
gedrag van de spectaculaire soorten wordt 
mede bepaald door de omstandigheid dat 
zij zich aan of nabij de grens van hun ver
spreidingsgebied bevinden, zoals dit bijvoor-
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beeld het geval is voor de Boszegge. Door 
een sterkere beïnvloeding van het atlantisch 
klimaat zal 'n soort hier hogere eisen stellen 
aan andere milieufactoren. De keuze van de 
standplaats is daardoor beperkt. Het oecolo
gisch gedrag van zo'n soort is als gevolg hier
van van meer betekenis dan het feit, dat zij 
zeldzaam is. Verscheidene in dit bosgebied 
voorkomende soorten zijn juist in dit grens
gebied tussen het Fluviatiele district en Haf
district waardevolle studieobjecten. Wij die
nen daarom de standplaatsen met de meeste 
zorg te ontzien en iedere afbrokkeling van 
het leefmilieu te voorkomen. 
De dierenwereld is over het algemeen nog 
weinig onderzocht. 

Door een student aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht wordt dit jaar in het parkbos een 
entomologisch onderzoek verricht. 
Van de populaties van kleine zoogdieren is 
weinig bekend. Waargenomen zijn Bunzing, 
Hermelijn, Wezel, Aardmuis, Bosmuis, 
Grootoor- en Snorvleermuis. Beide laatst
genoemde soorten overwinteren in een ijs
kelder, die dringend restauratie behoeft (11). 
Over de avifauna is meer bekend, ook van 
vroeger. In de september- en oktober-afle-

Fig. 5. De tand des tijds. 
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vering van de Wandelaar publiceerde J. 1. 
van Doorninck in 1930 een opgave van 
vogelwaarnemingen in Linschoten en omge
ving. In de vijftiger jaren inventariseerde 
M. Vroman het gebied. Momenteel komen 
op het landgoed 53 broedvogels voor, ver
blijven er tijdelijk in herfst en winter 15 
soorten, terwijl het aantal incidentele waar
nemingen 33 soorten betreft, in totaal dus 
101 soorten. 

Van de broedvogels zijn er 6 soorten, die 
hun territorium uitsluitend in het parkbos 
hebben, nl. de Holenduif en de in kolonies 
broedende Blauwe reiger, Roek en Kauw, 
of die er vroeger, respectievelijk in recente 
tijd gebroed hebben, namelijk de Kerkuil en 
de Boomklever. Verder broeden zowel in het 
parkbos als in de essenhakhoutpercelen met 
opgaand geboomte o.a. Tortelduif (afwezig 
van ca. 1950-1968), Roodborst, Wielewaal, 
Tjiftjaf, Zwartkoptuinfluiter, Vlaamse gaai, 
Torenvalk, Bos- en Ransuil, vermoedelijk de 
Kleine bonte specht en vóór 1960 de Groe
ne specht. In de hakhoutstommels nestelt 
de Matkopmees, terwijl in de randstruwelen 
Braamsluiper en Grasmus (beide afnemend) 
broeden, verder vrijwel uitsluitend in de 
wilgengrienden Fitis, Rietgors, Bosrietzan-
ger, de kunstige zanger in de nachtelijke 
stilte, en in het verleden de Boompieper. 
Andere soorten zijn meer gebonden aan de 
omgeving van hofsteden, woningen, tuinen, 
boomgaarden en akkers, zoals Gekraagde 
roodstaart, Boerenzwaluw, Grauwe vliegen-
vanger. Spotvogel, Putter (1969), Kneu en 
Scholekster, of aan de rietzomen van de 
vletsloten, zoals Waterhoen en Kleine kare-
kiet. 

Onder de tijdelijke gasten bevinden zich 
Buizerd, Zwarte specht, Houtsnip, Purper
reiger, Dodaars, Waterral en Ijsvogel. Tij
dens de voorjaars- en herfsttrek bieden het 
opgaand bos, de grienden, rietsloten, bos
schages en graslanden een rust- of foera-



geerplaats aan Fluiter, Grote karekiet, 
Draaihals (1969), Boomvalk en Wespendief 
(beide 1967), Klapekster, Pestvogel, Kruis-
bek, Goudvink, Staartmees, Smelleken, 
Sperwer, Kleine zwaan en Lepelaar, lijster-
achtigen en Kieviten. In 1944 werd een ves
tiging van Aalscholvers voorkomen (med. 
Prof. A. W. Reinink). Tijdens de invasie van 
Notekrakers in 1968 verbleven enkele exem
plaren lange tijd op het landgoed. 
De gevarieerdheid van het landgoed komt 
mede tot uitdrukking in de verscheidenheid 
aan vogelsoorten. Bovendien vormt het ca. 
70 ha grote bosgebied een hoogst belang
rijke schakel tussen de kleinere bossen 
langs de Oude Rijn en de struwelen van de 
Potterskade (tussen Harmeien en Linscho
ten) enerzijds en het geboomte, struikgewas 
en de geriefhoutbosjes langs de Linschoten 
en de Hollandse IJssel en op de Linscho-
tense en Ruigeweidse Kade anderzijds fig. 
7). Dit is voor de trekvogels van groot be
lang. Het parkbos tenslotte geniet nog een 
zekere vermaardheid doordat er in de twin
tiger jaren een Raaf broedde. Het biotoop is 
weinig veranderd en de nestboom, een zwa
re Zomereik, staat er nog! 

Het beheer van het landgoed Linschoten is 
in het algemeen gericht op het nu eenmaal 
noodzakelijke continueren van het oude 
handwerk in bos en griend en op het aan
vaarden van de mechanisatie van het vee-
houdersbedrijf. 
Het oude handwerk, dat door drie man ge
schiedt, omvat het maaien met zeis en pik-
zeis, het wieden met wiedoord, het water
gangen schonen en baggeren respectievelijk 
met hakoord en baggerbeugel, het beitelen 
en rooien en inplanten van bomen, het in
boeten van tenen en andere werkzaamhe
den. Doordat er weinig vraag is naar essen-
hakhout blijft het éénmaal in de 7 jaren 
kappen van essenhout vrijwel uit. Wel 
is er nog belangstelling voor wilgetenen. Dus 
moet in de grienden, die éénmaal in de 3 
jaren worden gesneden, jaarlijks worden ge
wied. In de tussen en om de hakhout- en 
snijgrienden gelegen graslanden zien de vee
houders zich gesteld voor de problemen van 
de bodemverdichting en waterhuishouding, 
als gevolg van het rijden met machines, de 
vergroting van de veestapel en de verontrei
niging van het slootwater. 
In de gemoderniseerde boomgaarden en 
tuinbouwakkers van de kleine pachters, die 
in de periferie van het landgoed gelegen 
zijn, past men chemische bestrijdingsmidde
len toe. Dit euvel zal nog wel 10-15 jaar 
schadelijke nevenwerkingen veroorzaken, al 
is de Planteziektenkundige Dienst er op uit 
veiligheidsmarges en -termijnen na te doen 
leven. Zeer gevaarlijk is het strychnine be
vattende taupicine (mollendood) waarvan 
een roofvogel en huisdieren hier slachtoffer 
werden. 

Het jachtbedrijf heeft een nieuwe status ge
kregen. Het fokken en uitzetten van honder
den Fazanten en het voederen van eenden 
leidt tot frequent jagen, dus onrust, het in
tensief bestrijden van het kleine roofwild en 
het uitleggen van gifeieren waardoor de 
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Vlaamse gaai als standvogel is verdwenen. 
Deze bedreigingen van binnenuit worden 
evenwel versterkt door de aantasting van 
het natuurgebied van buitenaf. 
Vóór de aanleg van Rijksweg 12 vormde 
de thans ten noorden van deze verkeersweg 
gelegen ridderhofstede Groot-Wulverhorst 
één geheel met het landgoed. De aanleg 
van een provinciale weg langs de Linscho
ten, die enkele jaren geleden ondanks de 
protesten aan de westzijde van het dorp 
gedoogd moest worden, heeft thans tot ge
volg gehad, dat om verkeerstechnische rede
nen opnieuw een hap uit het landgoed is 
genomen. Men was ter plaatse al aan de 
noodzakelijke vervanging toe van een door 
zwaar verkeer in verval geraakte historische 
brug. Nu ligt er een betonnen brug met de 
nodige veiligheidsvoorzieningen, zoals pa
len, borden, hetgeen niet bepaald in harmo
nie is met de omgeving. Hoogspanningsmas
ten zijn, na achteraf wordt toegegeven, dich
ter bij de bosrand geplaatst dan nodig was. 
Reeds zijn de eerste slachtoffers onder de 
vogels gevonden, bijvoorbeeld een Purper
reiger. De Gas-Unie heeft de toegebrachte 
schade aan grond en bomen vergoed, maar 
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Fig. 7. Bosje in de graslanden. 

de plaatsing van de gasafblaasinrichting en 
verscheidene ontschorste bomen doen af
breuk aan het landschap. 
Indien het plan tot wegverbreding van de 
Noord-Linschoterdijk de goedkeuring van 
de gemeente zou verwerven, betekent dit an
dermaal een aanslag op het randgebied van 
het landgoed. Een zeer fraaie houtopstand 
van Essen met een struweel van meidoorns 
en met kruiden als Bosandoorn en Smalbla-
dig kruiskruid (een stroomdalplant), al met 
al een waardevolle vegetatie die bij de boer
derij Lindenhof aansluit op een houtkade, 
zou dan moeten verdwijnen. Deze vegetatie 
is een van de meest belangwekkende situa
ties aan het einde van de Haardijk, die 
door de ingreep een nieuwe beperking van 
de standplaatskeuze van bos- en rivierdal-
planten tot gevolg zal hebben. 
Volgens de structuurschets van de Ruimte
lijke Ordening tot ongeveer het jaar 2000 
(prov. Utrecht), ligt het landgoed in een ge
bied, dat mede dienstbaar te maken is aan 
dagrecreatie. Reeds lenen de gedeeltelijk 
bochtige en smalle wegen naar en om de 
buitengracht zich uitmuntend voor fietsende 
en wandelende natuurliefhebbers. Vooral in 
het voorjaar, wanneer het „Hollands kant", 
het Fluitekruid, de wegbermen siert, biedt 
het landschap vele inkijken, doorkijken en 
vergezichten (fig. 8). 

De uitzichten wisselen met de jaren, door
dat hakhout- en griendpercelen periodiek 
gekapt worden. Ook de welverzorgde boer
derijen met erfbeplanting van linden, iepen 
en beuken boeien het oog, zoals de ridder
hofstede Groot-Wulverhorst, de beide des
tijds na een brand op advies van een zeer be
kend architect gerestaureerde hofsteden Hau-
gesund en Kopervik en de uit 1602 dateren
de Louisehoeve. Bij deze laatstgenoemde 
boerderij kan men zien, hoe een noodzake
lijk geworden verbetering voor het bedrijf in 
harmonie met het oude bestaande tot stand 
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Fig. 8. Doorkijk vanaf de Haardijk. 

is gekomen, dank zij het bouwkundig in
zicht van de landheer. Voor de herkenning 
van het boerderij-type raadplege men de 
Jaargids van het Zuid-Hollands Landschap 
1969 (5). 
Genoemde wegen met hun laanbeplanting, 
die in samenhang zijn met de erfbeplanting 
en het bosgebied hebben geen recreatieve 
voorzieningen of verbreding en rechttrek
ken (6) van node. Wel dient het uitschu-
ren van de wegbermen door langs elkaar 
heen wringende voertuigen (ondanks de uit-
wijkplaatsen) door het instellen van een snel
heidsbeperking voorkomen te worden. 
Verder is een beter beheer van de verslons
de grasbermen om de verarming aan belang
wekkende stroomdalplanten tegen te gaan en 
een ophaaldienst voor achtergelaten rommel 
en tuinafval (een narigheid van de laatste 
jaren) noodzakelijk geworden. 
Het landgoed Linschoten is gerangschikt on
der de Natuurschoonwet 1928. Dit houdt 
een zekere waarborg in voor het behoud van 
het bosgebied en beïnvloedt de scheve ver
houding tussen baten en lasten in gunstige 
zin. Er is evenwel meer nodig. Er is bijvoor
beeld behoefte aan mankrachten om het ach

terop geraakte handwerk weer op gang te 
brengen. 
Het is verder zo, dat niet te klagen valt over 
de vergoeding voor cultuurtechnische ingre
pen. Er ontstaat echter in de meeste geval
len een plotselinge overgangssituatie tussen 
het nieuwe object en de bestaande omge
ving: een reep „niemandsland". Hierin past 
geen plantsoenachtige beplanting, die de be
grenzing accentueert. Wel dient men hier 
te zoeken naar een beplanting op vegetatie-
kundige grondslag. De natuur herstelt won
den en de mens moet haar daarbij helpen. 
Deze leefregel is nog niet tot iedere uitvoer
der van verbeteringswerkzaamheden door
gedrongen. Men stelt zich meestal op het 
standpunt, dat de natuur zich naar onze 
opbouwplannen moet richten (8). Men gaat 
er aan voorbij, dat het herstelvermogen van 
de natuur niet meer zo krachtig is als voor
heen en dat bijgevolg een natuurgebied in 
een overbevolkte omgeving meer dan elders 
ontzien moet worden. Het is moeilijk de in 
toenemende mate op behaaglijkheid en ook 
op belangstelling ingestelde mens er van te 
overtuigen, dat de in fiscale aanslagen ver
disconteerde bijdragen aan natuurreservaten 
zinvol zijn. Hij wil waar voor zijn geld. Ze
ker de natuur is voor ons allen, maar zij 
wordt zo bedreigd en is al zo verarmd, dat 
in het belang van het voortbestaan van le
vensgemeenschappen een opofferende hou
ding gewenst is. Een voor de wetenschap 
waardevolle biocoenose is geen kijkspel. Zij 
verdraagt geen bodemverdichting tengevolge 
van betreding, padenaanleg en machinale 
behandeling van de vegetatie. 
Het behoud van het landgoed Linschoten en 
in het bijzonder het bosgebied, dat midden
in de graslanden van het Stichts-Hollandse 
polderland ligt, is in verband met zijn unieke 
betekenis voor de biologische wetenschap 
en wegens zijn functie als gezondheidsbron 
een urgent belang. 
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De eigenaar heeft met veel kennis van his-
torisch-culturele en biologische waarden en 
voorts met aandacht en begrip voor de be
langen van vooruitstrevende pachters, on
danks financiële offers de eenheid in ver
scheidenheid van zijn bezitting weten te be
waren. Aan deze vrucht mogen geen wespen 
knagen. 
Nu onze wereld, dank zij de biologen en 

vele anderen, zich bewust gaat worden van 
de noodzaak het leefmilieu zuiver te hou
den, kan de spreuk op een sierbord in 
Louisehoeve een waarheid bevatten: 

Eenmaal keert de tijd 
ten langen leste 

Door zijn verandering 
de zaken nog ten beste. 
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De Alblasserwaard, een potentieel ganzengebied 
R. MEIJER. 

In de aflevering van januari j.l. van dit blad 
stelde Philippona de vraag waar de Neder
landse ganzen, in het bijzonder de Kolgan-
zen in de toekomst zouden moeten over
winteren. De algemene conclusie was niet 
zo gunstig: de noordelijke pleisterplaatsen, 
Friesland en IJsseldelta, geven dan wel geen 
reden tot veel juichen, doch zullen nog wel 
geschikt blijven. De kolganzenpleisterplaat-
sen echter in Zuidwest-Nederland takelen 

zeer snel af. De grote klap hierbij wordt 
wel toegediend door de vestiging van Shell-
Chemie bij Moerdijk, waardoor een deel van 
de slaapplaatsen in deze streek zal verdwij
nen en daarmee ook de ganzen. Voor meer 
bijzonderheden zou ik naar genoemd artikel 
willen verwijzen. 

Al met al zal het voor de vele vogelaars 
uit de Randstad steeds moeilijker worden om 
te genieten van de toch altijd weer fasci-
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