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Inleiding 

De Kwartierse Dijk, gelegen in het oostelijk 
deel van de provincie Gelderland, aan de 
oostkant van het dorp Babberich, valt daar 
nagenoeg samen met de Duitse grens. Het 
zuidelijk gedeelte loopt uit in het stuifzand-
afzettingsgebied van het Kwartier. De Kwar
tierse Dijk ligt zodoende in het overgangsge
bied tussen de zogenaamde oudere en jonge
re gronden. Deze speciale ligging maakt het 
gebied zeer interessant. De wat bochtige dijk 
loopt hoofdzakelijk in de richting noord
zuid. Het zuidelijke gedeelte is bestraat. On
geveer ten noorden van de doorsnijdende 
spoorbaan begint het onverharde gedeelte. 

Zoals gezegd, ligt de dijk in een zeer waarde
vol overgangsgebied. We treffen ter plaatse, 
op zeer korte afstand van elkaar, overgangen 
aan tussen o.a. kalkrijk en kalkarm, klei-
zavel-zand, diverse exposities van de hellin
gen ten opzichte van de zon, overgangen tus
sen wel en niet overschaduwd. Van Leeuwen 
heeft vanuit een oecologische invalshoek ge
wezen op de waarde van dergelijke gradiënt
situaties. Dit kader lijkt de nog nader aan te 
stippen botanische rijkdom redelijk ade
quaat te kunnen verklaren. Apart willen we 
nog noemen de zogenaamde stofgradiënten 
in de bermen en op de hellingen van het on
verharde gedeelte. Een aantal soorten, 
waaronder vooral de zeldzamere, heeft een 
duidelijke voorkeur voor een min of meer 
periodieke overstuiving, veroorzaakt door 
lokaal verkeer. Dit is al een belangrijke reden 
om een eventuele verharding (zie verder) na 
te laten. Anderzijds mag hier beslist niet uit 
afgeleid worden dat een toename van het ver

keer (meer stof!) gunstig zou zijn. Integen
deel, liever zouden wij het tegenovergestelde 
willen bepleiten. 
In het verleden heeft de Kwartierse Dijk 
uiteraard een waterkerende functie gehad. 
Momenteel geldt dit voor een groot gedeelte 
van de dijk niet meer. De naamgeving stamt 
zeer waarschijnlijk uit de tijd van Prins Mau-
rits, die hier enige tijd met zijn leger zijn 
kwartier had. 
In het verre verleden is de dijk bij hoge wa
terstanden meerdere malen doorgebroken. 
De ontstane gaten werden vaak met overslag
materiaal uit de ontstane kolken tamelijk 
provisorisch gedicht. Deze regelmatige, op 
kleine schaal uitgevoerde reparaties droegen 
op hun beurt weer bij tot een grotere diffe
rentiatie in allerlei grondsoorten. Achteraf 
gezien zijn zij dan ook van zeer verrijkende 
betekenis geweest. Overblijfselen van deze 
oude doorbraken zijn nog steeds zichtbaar in 
de aanwezigheid van een aantal grotere en 
kleinere kolken of waaien, zoals ze in deze 
streek (De Lijmers) worden genoemd. Een 
aantal grotere waaien heeft in de loop der tij
den de meest idyllische namen gekregen. 

De flora 
Zowel de flora van de dijk zelf als die van de 
directe omgeving kunnen we zowel in kwan
titatief als in kwalitatief opzicht tamelijk rijk 
noemen. Op de betreffende IVON-streeplijst 
(40.36) zijn door de auteur in de jaren vanaf 
1975 tot heden ongeveer 560 inheemse (of in
geburgerde) taxa aangestreept. Dit is lande
lijk gezien een zeer hoge score te noemen. 
Het geeft al aan dat ook de directe omgeving 
van de dijk een grote natuurwetenschappelij
ke waarde heeft. Het lijkt erop dat de kwali-
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teiten van dit zogenaamde IVON-hok zo 
groot zijn dat het aantal soorten in de ko
mende jaren langzaam zal stijgen tot om en 
nabij de600 l . 
Langs de dijk zelf treffen we onder meer zeer 
rijk ontwikkelde zoomvegetaties aan, met 
onder andere Hokjespeul (Astragalus gly-
cyphyllos)2, Sleedoom (Prunus spinosa), Ra-
punzelklokje (Campanula rapunculus), 
Kraailook (Allium vineale), Moeslook (Alli
um oleraceum). Gewone vogelmelk (Orni-
thogalum umbellatum) en Wilde marjolein 
(Origanum vulgare). 
Tot de hier aanwezige meer rivierbegeleiden-
de soorten rekenen we onder andere Rivier-
duinzegge (Carex ligerica)*, Stekelzegge (Ca
rex spicata). Kleine en Grote bevernel (Pim
pinella saxifrage en P. major) Karwijvar-
kenskervel (Peucedanum carvifolia). Kleine 
pimpernel (Sanguisorba minor), Kruisblad-
walstro (Galium cruciata). Wilde averuit 
(Artemisia campestris) en Schaafstro (Equi-
setum hyemalé)4. Een aantal van deze soor
ten heeft een voorkeur voor zandige rivier
dijken, andere boven genoemde soorten 
groeien liever op dijken op zwaardere grond. 
De hier aanwezige soorten zoals Torenkruid 
(Turritis glabra)5. Handjesgras (Cynodon 
dactylon). Grote wilde tijm (Thymuspulegi
oides) en Wilde marjolein wijzen op de meer 
continentale ligging of duiden de meer ther-
mophiele soorten aan. Het Handjesgras 
breidde zich bijvoorbeeld tijdens de hittegolf 
van 1976 tijdelijk opmerkelijk sterk uit. 
Vooral karakteristiek voor het overgangsge
bied tussen alluviaal en diluviaal lijkt me de 
hier aanwezige Heelbeen (Holosteum umbel
latum); in mindere mate lijkt dit ook te gel
den voor de Echte guldenroede (Solidago vi-
gaurea). De Nederlandse naam van de eerst
genoemde plant (Heelbeen) zou aanleiding 
kunnen zijn tot een wat macaber grapje, aan
gezien deze soort ook op een kerkhof in de 
omgeving voorkomt. 

De aanwezige zeldzame ondersoort van de 
Gewone hemelsleutel, namelijk de Bleke he-
melsleutel (Sedum telephium subsp. maxi
mum), komt zowel langs de dijk zelf als 

langs het spoorbaantraject Westervoort naar 
de grens voor. De hier voorkomende popula
tie is veruit de grootste van dit zeldzame 
taxon in ons land. De gewone ondersoort 
van de Hemelsleutel (Sedum telephium 
subsp. telephium) komt grappig genoeg ook 
weer op de kerkhoven in de omgeving voor. 
Tenslotte willen we de rijke groeiplaats van 
het Duifkruid (Scabiosa colombaria) noe
men. Dit zou momenteel wel eens de rijkste 
groeiplaats in ons land kunnen zijn van deze 
zeer zeldzame soort. 

De waaien 
Ook de grotere en kleinere waaien langs of 
vlakbij de dijk zijn in diverse opzichten van 
grote waarde, niet in het minst door hun 
gunstige ligging in het zogenaamde over
gangsgebied. 
Tot de opvallende waterplanten behoort on
der meer Gewone waterranonkel (Ranuncu
lus aquatilis subsp. peltatus). Dit in ons land 
beslist niet algemene taxon is ook verder in 
de regio vrij algemeen verspreid. 
Van de hier aanwezige Fonteinkruiden willen 
we speciaal noemen Gekroesd fonteinkruid 
(Potamogeton crispus). Drijvend fontein
kruid (Potamogeton natans) en het Dichtbla-
dig fonteinkruid (Potamogeton densus). De
ze laatste soort, die landelijk gezien verre van 
algemeen is, heeft in deze streek een vrij gro
te verspreiding, met name in langzaam stro
mende, niet te diepe, redelijk heldere wete
ringen. 
Recent zijn de kleinere kolken langs het 
noordelijk gedeelte van de dijk geheel ont
daan van allerlei illegaal gestort vuil, een ver
heugend initiatief van de gemeente Zeve-
naar. Deze kleinere kolken komen nu, ook al 
door hun fraaie omzoming met Eiken, veel 
beter tot hun recht. 

Het stuifzandgebied 
Dit interessante, volkomen ontkalkte gebied 
ligt aan de uiterste noordkant van de Kwar
tierse Dijk. Bepalend voor het vegetatiebeeld 
zijn hier onder andere Zandzegge (Carex are
naria), Struikheide (Calluna vulgaris). Bunt-
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Fig. 1. Overzichtsfoto van het onverharde gedeelte van de Kwartierse Dijk. 
(Foto: A. Feitsma.) 

Fig. 2. Uitzicht vanaf de Kwartierse Dijk op de zogenaamde Waai bij Schippers. 
(Foto: A. Feitsma.) 
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gras (Corynephorus canescens). Zand
blauwtje (Jasione montana). Kruip- en Ste
kelbrem (Genista pilosa en G. anglica.) 
Plaatselijk is hier in het verleden wat vuil 
gestort. De betreffende wethouder van de ge
meente Zevenaar heeft nu plannen om ook 
dit gebied op korte termijn schoon te laten 
maken. Mits dit omzichtig gebeurt, juichen 
wij dit van harte toe. 

Bedreiging 
De eerste aantasting dateert uit de periode na 
de Tweede Wereldoorlog, toen in één van de 
waaien het openluchtzwembad 'Rivo Torto' 
werd ingericht. Dit leidde op den duur tot 
grotere drukte op een deel van de dijk, met 
name in warme zomers. Een adequate oplos
sing voor het parkeerprobleem was en is er 
nauwelijks, zodat steeds meer auto's her en 
der op een deel van de waardevolle bermbe
groeiing werden geparkeerd. Gelukkig is dit 
momenteel al iets beter geregeld. Daarbij 
komt de gelukkige omstandigheid, dat de 
huidige beheerder van het zwembad veel 
meer dan de vorige rekening wenst te houden 
met de natuurwetenschappelijke belangen. 
Helaas werd enkele jaren geleden een gedeel
te van een bloemrijke helling nabij genoemd 
zwembad met puin bedekt, om een op- en af
rit te maken naar een nabij gelegen weitje. 
Het plan was namelijk om hier een parkeer
plaats in te richten voor bezoekers van het 
zwembad. Op het laatste moment ging dit ge
lukkig niet door, maar het puin ligt er nog 
steeds. De hier aanwezige Ruige anjer (Dian-
thus armeria) lijkt hierdoor te zijn verdwe
nen. Wij zouden het toejuichen als ook dit 
puin voorzichtig weggehaald zou worden. 
De nabij gelegen campings vormen een ande
re bedreiging, vooral in de zomer. Ook au
tochtonen zijn de hieruit voortvloeiende ver
schijnselen een doorn in het oog. Gelukkig 
zijn de recentelijk ontstane uitgangetjes aan 
de achterzijde van deze campings — uitko
mend op de dijk — nu afgesloten. 
Vooral door het nagenoeg ontbreken van 
enig beheer (met name maaien) langs het on
verharde deel van de dijk, komt het daar 

nogal eens voor dat stukjes berm, speciaal in 
het vroege, droge voorjaar, in brand worden 
gestoken. Dit is een activiteit die achterwege 
dient te blijven. 
Van zeer recente datum is het gevaar, dat het 
onverharde deel van de dijk verhard zou 
(dienen te) worden. Ongetwijfeld zou dit zeer 
ongunstige gevolgen hebben voor het hele ge
bied. 

Conclusie 
Op en langs de Kwartierse Dijk komt één van 
de — in ons land — rijkst ontwikkelde voor
beelden van een rivierbegeleidende flora 
voor. Niet alleen in ons land zijn dergelijke 
goed ontwikkelde rivierdijkbegroeiingen al 
zeer zeldzaam geworden, ook in het ons om
ringende buitenland, ik denk met name aan 
het Rijndal voor zover gelegen in West-
Duitsland, worden dergelijke terreinen 
steeds schaarser. 
De ligging in het overgangsgebied tussen al
luviaal en diluviaal is in oecologisch opzicht 
van zeer grote waarde. De zeer rijk ontwik
kelde zoomvegetaties ter plaatse zijn even
eens uiterst waardevol te noemen. Men kan 
met goed recht stellen dat deze dijk een meer 
dan alleen nationale natuurwetenschappelij
ke betekenis heeft. 
Het polderbestuur van Rijn en IJssel willen 
we daarom hierbij nogmaals dringend ver
zoeken deze dijk verder onverhard te laten, 
omdat, zoals duidelijk zal zijn geworden, de 
hier aanwezige begroeiing daar het meest 
mee gebaat is. 
Met name bij de gemeente Zevenaar willen 
we er nogmaals op aandringen om toereiken
de planologische voorzieningen in het streek
plan aan te brengen, zodat deze dijk ook 
voor de toekomst veilig gesteld kan worden. 
Speciaal valt daarbij te denken aan ver
keerstechnische voorzieningen die ertoe die
nen te leiden dat er zo min mogelijk onnodig 
verkeer op de dijk komt. 
Zorgvuldig ook dienen de natuurweten
schappelijke belangen afgewogen te worden 
tegenover de belangen van bijvoorbeeld een 
aantal omwonenden, waarbij m.i. verschil 
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dient te worden gemaakt tussen de belangen len we er, misschien ten overvloede, op wij
van autochtonen en die van een aantal men- zen dat dit omzichtig dient te gebeuren. 
sen dat hier zijn tweede huis heeft. De in de Tot slot wil ik opmerken dat m.i. alles in het 
loop der jaren ontstane — soms tamelijk die- werk gesteld dient te worden, de Kwartierse 
pe — kuilen in het onverharde deel zouden Dijk een beschermde status te geven want, 
we het liefst opgevuld zien met aangevoerd zoals de lezer zal hebben begrepen, is deze 
zand, zodat de weg voor omwonenden beter waardevolle dijk nog steeds vogelvrij gebied. 
te gebruiken is dan op het ogenblik. Wel wil-

Noien 

1 Voor een nadere uiteenzetting over deze methode van inventariseren wordt met name verwezen naar: J. Mennema, 
1971, Hokken aan de Kaag. Kameleon 2, p. 2-6. 
2 Hokjespeul (Astragalus glycyphyllos). Hier ter plaatse lijkt de soort op een van de aanwezige grotere vindplaatsen 
te zijn toegenomen. Opvallend is ook een incidentele vondst, een aantal jaren geleden, op een kapvlakte in de nabij 
gelegen Montferlandse bossen. Een kleinere groeiplaats komt voor langs de spoorbaan en wel op het in botanisch op
zicht zeer waardevolle spoorwegemplacement van Westervoort. 
3 Rivierduinzegge (Carex ligerica). Vooral de hier aanwezige forsere schaduwplanten van deze Zegge kunnen enige 
aanleiding geven tol problemen. Oppervlakkig bezien gaan dergelijke planten namelijk op de nauw verwante Scha-
duwzegge (Carex reichenbachii) lijken. Overtuigend materiaal van deze laatstgenoemde soort heb ik echter niet aan
getroffen. Uitgebreide populaties van de Schaduwzegge komen voor in het beboste gedeelte van het Oude IJsseldal, 
vooral tussen de plaatsen Doetinchem en Doesburg en wel speciaal in de overgangsstrook tussen oudere en jongere 
gronden. 
4 Schaafstro (Equisetum hyemale). Het vaak massale voorkomen van deze soort, met name langs spoorbanen, ver
dient m.i. enige toelichting. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat deze soort in het verleden verspreid is vanuit het cen
trale zanddepot van de Nederlandse Spoorwegen nabij Maarn (provincie Utrecht), waar de soort ook voorkomt. 
5 Torenkruid (Turritis glabra). Een aantal jaren geleden trof ik deze soort ook aan in het duingebied van ons land en 
wel in de Amsterdamse Waterleidingduinen ten oosten van Zandvoort. De groeiplaats ligt in een duinvallei, nabij de 
doorgaande weg ten oosten van de ingang aan de Zandvoortse Laan. Het is mij momenteel nog steeds niet duidelijk 
of deze groeiplaats tot het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort gerekend mag worden. 
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