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Inleiding 
De Gaspeldoorn (Ulex europaeus L.; fig. I) 
staat in de Nederlandse vegetatiekundige en 
floristische literatuur te boek als een plant 
van droge heidevelden. Zo gaf de Flora van 
Nederland tot in de voorlaatste editie (9) als 
standplaats op: 'Op dorre zandgronden, hei
den en in de binnenduinen'. In de laatste edi
tie (10) is dit gewijzigd in: 'In de zandstre-
ken, op heiden, aan bosranden en in de bin
nenduinen'. De toegevoegde vermelding van 
bosranden als standplaats slaat o.m. op het 
gebied dat in dit artikel aan de orde komt: de 
omstreken van Deldcn. 
Sinds mijn eerste kennismaking met de Gas
peldoorn in dit gebied, in het late najaar van 
1963, heeft deze soort in diverse opzichten 
mijn aandacht getrokken. Het voorkomen 
van verspreide exemplaren op slootbermen 
aan bosranden leek vcgetatiekundig moeilijk 
te interpreteren. Verder bleek in de meeste 
winters wel een aantal struiken door vorst-
schade te zijn getroffen. Opvallend was ook 
de hoofdzakelijk in het winterhalfjaar val
lende bloeitijd (globaal van november tot 
mei), welke de plant een geschikt studie
object maakte voor het seizoen waarin op 
floristisch gebied anders weinig valt te bele
ven. 

Eén en ander bracht mij begin 1978 op het 
idee, het voorkomen van de Gaspeldoorn 
rondom Delden stelselmatig te gaan inventa
riseren. Evenwel deed de 'Achilleshiel' van 
onze schijnbaar zo geharnaste doornstruik, 
zijn vorstgcvoeligheid, zich in de daarop vol
gende winter zodanig gelden, dat in 1979 alle 
Gaspeldoornstruiken van enige omvang bo
vengronds waren doodgevroren. De uitwer
king van de strenge vorst bleek nog veel de
sastreuzer dan in de voorlaatste strenge win
ter (1962-'63): eind 1963 vertoonden vele 

struiken naast dode ook bloeiende takken, 
terwijl in 1979 en 1980 in Twente door mij 
nergens bloeiende Gaspeldoorn is waargeno
men. De foto's van bloeiende Ulex (fig. 1 en 
2) moesten dan ook in het buitenland worden 
gemaakt. Het onderstaande verhaal heeft 
dus veel weg van een necrologie, zij het dat er 
nog enige hoop op herrijzenis is. 
Allereerst komen indigeniteit en standplaats 
van de Gaspeldoorn ter sprake, waarbij de 
Twentse situatie vooral met die in West-

Fig. I. Gaspeldoorn (Ulex europaeus L.). 
Sandown, eiland Wight, Engeland. April 
1979. 

De Levende Natuur 83/3, september 1981 103 



Fig. 2. Gaspeldoornvegetatie op de bovenrand van het klif bij Sandown, eiland Wight, Enge
land. April 1979. 

Frankrijk wordt vergeleken, aangezien daar
van de meeste gegevens bekend zijn. Daarna 
komen de vorstschade en het herstel na de 
winter van 1978/'79 aan de orde. 

Het areaal van de Gaspeldoorn en zijn indi
geniteit in Nederland 
De Gaspeldoorn is een karakteristiek ele
ment in de flora van het atlantische deel van 
Europa. Tot de specifiek atlantische soorten 
behoren, naast een aantal duinplanten en be
trekkelijk weinig bos- en beekplanten, vooral 
veel soorten uit het heidelandschap (22, p. 
302 e.v.). Terwijl dit landschapstype waar
schijnlijk in vroegere perioden door toedoen 
van de mens sterk aan oppervlakte heeft ge
wonnen, zijn door de moderne cultuurtech
niek talrijke atlantische soorten in recente 
tijd in vele gebieden sterk teruggedrongen. 
Slechts een paar soorten hebben tegelijker
tijd met hulp van de mens hun areaal weten 

uit te breiden; tot deze categorie behoren 
Vingerhoedskruid (Digitalis purpurea; zie 
14, p. 392), Brem (Sarathamnus scoparius) 
en onze Gaspeldoorn (zie o.a. 3; 4; 13, p. 
229; 22, p. 419, 420). Dergelijke soorten ver
raden hun afkomst uit streken met een mild 
klimaai doordat ze bij strenge vorst nogal 
eens plegen te bevriezen. Overigens is dit 
zelfs in het extreem atlantische Ierland soms 
het geval (15, nr. 30). 
In Nederland komt de Gaspeldoorn, zoals 
het verspreidingskaartje (fig. 3) laat zien 
door een groot deel van het land verspreid 
voor en wel in de duinen, de pleistocene 
/andstreken en Zuid-Limburg. Op het eerste 
gezicht blijkt niets van een verspreidings-
grens; wel zijn er enkele duidelijke concen
traties o.a. langs de Veluwezoom, in West-
Twente en vroeger in het gebied bij Breda en 
Tilburg. Over de vraag of de Gaspeldoorn 
hier inheems is lopen de meningen uiteen. 
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Fig. 3. De verspreiding van de Gaspeldoorn (Ulex europaeus L.) in Nederland. 
I = uurhok, waarin U. europaeus sinds 1950 wild of verwilderd is aangetroffen. 
# = uurhok, waarin U. europaeus voor 1950, doch niet sinds 1950 wild of verwilderd is 

aangetroffen. 
O = uurhok, waarin U. europaeus aangeplant, doch niet verwilderd is aangetroffen. 
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Opmerkelijk is dat deze nogal opvallende 
plant pas door De Gorter in 1781 (6; 7) voor 
het eerst voor ons land wordt vermeld. Zeker 
is, dat op betrekkelijk weinig groeiplaatsen 
de standplaats van de Gaspeldoorn een min 
of meer natuurlijk of half natuurlijk karakter 
heeft. Dit geldt in de eerste plaats voor de 
Veluwezoom, vanwaar reeds De Gorter de 
soort kende. 'De fraaiste groeiplaats ligt aan 
den oostelijken Veluwezoom bij Rheden, op 
de lössleemheuvels van Velp tot den Im-
bosch, waar de koppen veelal met een zeer 
dicht min of meer laag doorngewas van 
Ulex zijn bedekt', schrijft Van Soest (21). 
Dezelfde auteur is van mening dat iemand 
die deze vegetatie heeft kunnen bewonderen, 
de plant hier niet licht als subspontaan zal 
beschouwen (20). Vermoedelijk komt ook in 
de binnenduinen van Walcheren en Zuid-
Holland de Gaspeldoorn op een tamelijk na
tuurlijke standplaats voor. Volgens De We
ver (25) is de soort mogelijk wild op enkele 
plaatsen in Zuid-Limburg, o.a. in het heide
gebied bij Schinveld en Brunssum. 
Misschien mag men aanwijzingen in verband 
met de indigeniteit van Ulex\n bepaalde stre
ken ontlenen aan de analogie in versprei
dingspatroon met enige andere soorten. Zo 
komen de sinds lang bekende vindplaatscon-
centraties van de Gaspeldoorn in de binnen
duinen rondom 's-Gravenhage (12) en op 
Walcheren (bekend sinds 1839) opvallend 
overeen met het oorspronkelijke duinareaal 
van de Zwolse anjer (Dianthus deltoides) 
overigens een plant met een totaal ander type 
areaal. De hoge randen van het Rijn- en Us-
seldal liggen aan de noordoostgrens van het 
gesloten verspreidingsgebied van de Grote 
bremraap (Orobanche rapum-genistae), 
evenals de Gaspeldoorn een zuidatlantische 
soort van bremstruwelen. 
Tegenover de wijze van voorkomen van Ulex 
in sommige delen des lands, die aan een oor
spronkelijk inheemse plant doet denken, 
staan duidelijke aanwijzingen van aanplan
ting elders. In het verleden was de plant on
der meer in gebruik als 'groenbemester', als 
wintervoer (!) voor huisdieren en wild en als 

doornhaag (zie o.a. 25; 4; 5). Hoofdoorzaak 
van het blijkbaar geringe succes van de 
Gaspeldoorncultuur hier te lande, waarmee 
volgens Heukels (8) waarschijnlijk in het 
midden van de 18e eeuw werd begonnen, zal 
wel de al genoemde vorstgcvoeligheid zijn. 
De oudst bekende vindplaatsen in de Achter
hoek (Zuideras, 6; 7; Wildenborch, 12) en di
verse vindplaatsen in Zuid-Limburg (25) lig
gen in de nabijheid van kastelen. Het voor
komen in het noorden des lands schijnt over
wegend van vrij recente datum te zijn: van de 
vindplaatsen ten noorden van de lijn 
Haarlem-Harderwijk-Overijsselse Vecht is 
slechts een enkele langer dan een eeuw be
kend, te weten Oldeberkoop (1) en mogelijk 
ook Ureterp (H. Albarda, Planten van Fries
land, in coll. Rijksherb.), beide in oostelijk 
Friesland gelegen. Gezien de niet bijster ef
fectieve verspreidingswijze van de soort (26) 
moet men daarom wel aannemen dat het 
voorkomen in Noord-Nederland goeddeels 
op verwildering berust. Voor enige vind
plaatsen in de Noordhollandse duinen wordt 
dit bevestigd door opgaven van C. Sipkes 
(1927) in het IVON-archief. 
Over het voorkomen van Ulex bij Delden 
schrijft De Smidt (18, p. 14): 'Op Twickel 
treft men de gaspeldoorn (Ulex europaeus) 
regelmatig aan. Deze doornstruik staat ech
ter voornamelijk langs de wegen, die door de 
heide lopen en bosranden. Hij kan dus niet 
geheel tot de heidevegetaties worden gere
kend. Vermoedelijk is deze soort er ook niet 
geheel oorspronkelijk, doch verwilderd'. 
Verderop wordt op de oorsprong van het 
voorkomen van de Gaspeldoorn in Twente 
en het aangrenzende deel van de Achterhoek 
nader ingegaan. 

Al met al mag men wel aannemen dat het 
door spontane vestiging ontstane areaal tot 
in Midden-Nederland reikt en dat het noor
den en noordoosten erbuiten vallen. Over de 
areaalkaart van Meusel c.s. (13) kan gezegd 
worden dat waarschijnlijk terecht de grens 
van het oorspronkelijke areaal door Neder
land is getrokken, maar dat deze veeleer van 
(zuid)oost naar west dan van zuid naar 
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noord(oost) door ons land loopt. 

Literatuurgegevens over de standplaats van 
de Gaspeldoorn 
Volgens Westhoff en Den Held (24) is Ulex 
europaeus kenmerkend voor de droge heide 
van de pleistocene zandstreken, het Genisto-
Callunetum, behorend tot de klasse Nardo-
Callunetea. Daarentegen is Géhu-Franck (5, 
zie o.a. p. 309, 326, 339, 342) van mening dat 
de soort — behalve de vlak aan de kust op
tredende vorm — te zeer als afbrekend cle
ment in hcidevegetatics optreedt om hiervan 
kensoort te mogen worden genoemd. Veeleer 
is het een pionier van het struweel dat als suc-
ecssiestadium van droge heide- en grasland
vegetaties optreedt, zodat de Gaspeldoorn 
als schakel tussen de Nardo-Callunetea en de 
Rhamno-Prunetea kan gelden. 

Fig. 4. Voorkomen van de Gaspeldoorn 
(Ulex europaeus L.) in de omgeving van Del-
den. 

• = groeiplaats van U. europaeus 
A = groeiplaats, waar U. europaeus 

kennelijk is aangeplant 
= verharde weg 
= onverharde weg 

HHH = bebouwde kom 

Ook na deze 'bijstelling' van de traditionele 
opvatting omtrent de oecologische positie 
van Ulex euopaeus b\V}ft het merkwaardig, 
dat de soort in de tabellen met opnamen van 
hcidevegetatics van De Smidt (19) ontbreekt. 
Men mag hieruit concluderen dat een voor
komen als op de leemheide boven Velp (20) 
in ons land tot de uitzonderingen behoort. 
Foto's van de bekende groeiplaats langs het 
'Hazepad' onder Ede (23, p. 78; 26, p. 21) la
ten zien dat de Gaspeldoorn hier 'struikeilan
den' vormt in een begroeiing, waarin welis
waar ook Struikheide (Calluna vulgaris) 
voorkomt, maar die toch overwegend uit 
schraal grasland bestaat. Bovendien betreft 
het hier een anihropogene standplaats. Een 
homogeen verspreid voorkomen in heide op 
ongestoorde bodem, zoals dit van de oecolo-
gisch sterk overeenkomstige Brem in het 
zuidoosten des lands bekend is (23, p. 76; 19) 
vertoont de Gaspeldoorn in ons land blijk
baar zeer zelden. Volgens Doing (2, p. 65) is 
ook struweelvormend optreden van deze 
heester in Nederland een zeldzaamheid: 
'Ulex europaeus bildet hier kaum mehr 
selbstandige, geschlossene Gebüsche.' 

Voorkomen van de Gaspeldoorn rondom 
Delden 
Het door mij op Ulex geïnventariseerde ge
bied wordt begrensd door een lijn die onge
veer loopt over Bornerbroek-Borne-Woolde-
Bcckum-Bentelo-Bornerbroek (fig. 4). Voor
zover ik kon nagaan, vormt deze lijn de be
grenzing van het min of meer gesloten ver
spreidingsgebied van de Gaspeldoorn om 
Delden. De meest westelijke vindplaats die in 
fig. 4 staat aangegeven, sluit blijkens IVON-
gegevens uit de periode 1900-1950 aan bij een 
vindplaatsconcentratie nabij Goor en Die-
penheim, die door een hiaat van enkele kilo
meters van die om Delden is gescheiden. Of 
beide dcelareaaltjes historisch met elkaar sa
menhangen is onzeker, als is het niet uit te 
sluiten, aangezien de weg Delden-Goor een 
mogelijke aan voerweg vormt. 
Het geïnventariseerde Deldense deelareaal 
komt in zijn contouren goeddeels overeen 
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met die van het landgoed Twickel. Voor het 
eerst werd de soort hier gevonden tijdens een 
excursie van de Nederlandse Botanische Ver
eniging naar Delden en Twickel in 1870 (16). 
In 1902 werd bij Delden materiaal verzameld 
van de Gaspeldoorn door Laurillard1, die op 
het desbetreffende herbariumetiket aante
kende: 'Plant van Frankrijk, indertijd door 
de Heeren van Twickel aangeplant ter af
rastering hunner jachtterreinen'. Omstreeks 
dezelfde tijd (1892) werd Ulex ook voor het 
eerst aangetroffen bij Goor en wel aan de 
weg naar Delden. Eveneens werd de plant 
aan het eind van de vorige eeuw verzameld 
bij Ruurlo (1882) door J. Ensink; deze geeft 
op: 'Door opzettelijke uitzaaiing voor ont
ginning — de gehele gemeente door — ver
spreid voorkomend'. In Twente komt de 
Gaspeldoorn oostwaarts van het onderzoch
te gebied slechts incidenteel voor, recent al
leen met één struik op het landgoed De Hulst 
bij Oldenzaal. We kunnen er dus met redelij
ke zekerheid van uitgaan dat het voorkomen 
van de soort in Twente en het aangrenzende 
deel van de Achterhoek geheel op invoering 
door de mens teruggaat. 
Een erg groot succes schijnt de aanplant op 
Twickel niet te zijn geworden. Men vindt op 
het landgoed althans nergens iets wat op 
doornhagen van Gaspeldoorns lijkt. Ook 
bleek bij navraag de rentmeester van Twic
kel, Ir. C. Brunt, niet van systematische aan
planting op de hoogte te zijn. Stellig behoort 
deze dus tot het tamelijk verre verleden. Ver
moedelijk kan men de invoering van de plant 
in Twente het best omstreeks het midden van 
de negentiende eeuw dateren. 
Vergelijken we nu het huidige voorkomen in 
het onderzochte gebied met dat volgens de 
IVON-gegevens uit de periode 1900-1950, 
dan zien we in grote trekken hetzelfde beeld. 
Weliswaar zijn uit de uurhokken N7.I5 en 
25, gelegen ten zuidwesten van Delden, van 
vroeger geen gegevens bekend, maar deze 
hokken zijn dan ook vergeleken met de om
ringende zeer onvolledig geïnventariseerd. 
Een opvallende achteruitgang vertoont de 
soort in de directe omgeving van het stadje 

Delden en het kasteel Twickel, wat is toe te 
schrijven aan uitbreiding van de bebouwing 
respectievelijk (vermoedelijk) het feit dat de 
bossen rondom het kasteel thans vrijwel ge
heel uit hoog opgaand loofhout bestaan, 
waardoor ook de wegbermen tezeer worden 
beschaduwd dan dat er nu nog Gaspeldoorns 
zouden kunnen groeien. 
Binnen het onderzochte gebied komt de ver
spreiding van de Gaspeldoorn grotendeels 
overeen met die der vroegere heidevelden, 
welke thans door beplanting en/of dicht
groeien merendeels zijn veranderd in ge
mengd bos van Grove den (Pinus sylvestris), 
Zomereik (Quercus robur) en Berk (Betuia 
spec). Binnen het oude heidelandschap 
blijkt de soort zich te beperken tot de direkte 
nabijheid van wegen — vooral verharde we
gen, minder vaak zandwegen — en, in som
mige gevallen, van afwateringskanaaltjes. 
Nooit werd Ulex midden in een terrein, ver 
van wegen of waterlopen aangetroffen, ook 
niet langs bijvoorbeeld voetpaden. Slootwal-
len vormen het meest voorkomende type 
standplaats; voorts groeit de soort aan hout
wallen en op wegbermen. 
Volgens Ir. Brunt ontstaat door het onder
houd aan bermsloten vaak een ideaal zaaibed 
voor de Gaspeldoorn. Zo was de oeverwal 
van de Woolderbinnenbeek tussen Hengelo 
en Delden binnen de kortst mogelijke lijd be
zet met Ulex, nadat er materiaal was gedepo
neerd dat was uitgebaggerd uit deze beek. 
Het is dan ook vermoedelijk in hoofdzaak 
dankzij het schonen van sloten en kanaaltjes 
dat de soort zich in de omstreken van Delden 
generatief kan vermeerderen. 
Slechts op één plek in het gebied treedt Ulex 
vegetaticvormend op. Omdat we dank zij de
ze groeiplaats in staat zijn de standplaats 
syntaxonomisch te omschrijven, gaan wc 
hier eerst nader op in. 

Vegetaticvormend optreden van de Gaspel
doorn bij Delden 
Een gesloten Gaspeldoornvegetatie van enige 
omvang komt in de omstreken van Dclden 
alleen voor bij Deldeneresch in het bos bij 
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Fig. 5. Gaspeldoornvegetatie in het bos bij Dassehaar, Deldeneresch, gem. Ambt-Delden. 
Januari 1979. 

Dassehaar. Langs de oostzijde van dit bos 
loopt een afwateringskanaaltje. Op een open 
plek langs dit kanaaltje komt Ulex over meer 
dan 100 m2 vegetaticvormend voor (fig. 5). 
Het reliëf doet vermoeden dat hier, evenals 
langs de Woolderbinnenbeek, uitgebaggerd 
materiaal is gedeponeerd. De volgende opna
me werd hier gemaakt: 

Deldeneresch (gem. Ambt-Delden), open 
plek aan oostzijde van bos bij Dassehaar. 
10 x 15 m2. 3.VI.1978. 
Boomlaag: ca. 15 m hoog; bedekking 20%, 
langs de randen van de proefvlakte 

Quercus robur 2 
Pinus sylvestris + 
Betuia spec. + 

Struiklaag: tot 2,5 m hoog; bedekking 70% 
Ulex europaeus 4.3 fl/fr 
Betuia spec. + vg 
Rubus fruticosus (s. str.) 2.2 fl 

Rubus nessensis + vg 
Frangula alnus + fl 

Kruidlaag: tot 0,5 m hoog; bedekking 30% 
Holcus lanatus 2.2 ü 
Agrostis canina montana 2.2 vg 
Anthoxanthum odoratum LI fl 
Poa p. pratensis 1.1 fl 
Molinia caerulea + .3 vg 
Carex pilulifera + .2 fr 
Festuca tenuifolia + fl 
Luzula campestris + fl 
Rumex acetosella 2.2 ü 
Cory dal is claviculata 1.2 ü 
Lysimachia vulgaris + vg 
Poten tilla erecta + kn 
Cirsium palustre r vg 
Calluna vulgaris 1.2 vg 
Erica tetralix r vg 
Lonicera periclymenum + vg 
Ulex europaeus + vg 
Betuia spec. 1.1 jv 

109 



Quercus robur + jv 
Salix cf. cinerea r jv 

Moslaag: bedekking 3% 
Polytrichum commune 2.3 vg 
Hypnum cupressiforme 2.3 vg 
Dicranum scoparium 2.2 vg 

In de nabijheid o.a.: Sambucus nigra, Dacty-
lis glomerata. Ranunculus repens, Stellaria 
media, Melampyrum pratense. 

De enige soort die in de struiklaag van dit 
struweel naast Ulex een rol van betekenis 
speelt, is Rubus fruticosus (= R. plicatus), 
een der meest algemene Braamsoorten hier te 
lande. Volgens Westhoff en Den Held is deze 
kenmerkend voor het verbond Rubion subat-
lanticum (uit de klasse Rhamno-Prunetea), 
dat struwelen op niet te voedselrijke en 
meestal kalkarme bodem omvat. Van de an
dere soorten uit de struiklaag wijzen Frangu
la en Betuia in de richting van de Frangule-
tea; Rubus nessensis is een soort van de Sap-
bucetalia. 
De kruidlaag is slechts pleksgewijs ontwik
keld, hoofdzakelijk als een zoom aan de 
rand van het struweel. Grasachtige planten 
overwegen hier; ook weten deze, met name 
Echte witbol (Holcus lanatus) en Heide 
struisgras (Agrostis canina subsp. montana), 
tezamen met de bladmossen het verst onder 
het struweel door te dringen. De klasse 
Nardo-Callunetea is door diverse soorten 
vertegenwoordigd, o.a. Struikheide (Calluna 
vulgaris ), Pilzegge (Carex pilulifera). Fijn 
schapegras (Festuca tenuiflolia) en Tormen-
til (Potentilla erecta), doch vrijwel al deze 
soorten komen in slechts geringe hoeveelhe
den voor. Vermeldenswaard is het optreden 
van enige min of meer nitrofiele soorten die 
ook vaak op kapvlakten zijn aan te treffen: 
Rankende helmbloem (Corydalis claviculata) 
en Schapezuring (Rumex acetosella); ook de 
al genoemde Pilzegge is tot deze categorie te 
rekenen. 

Onder een groot deel van het dichte doorn
struweel is de ondergroei nihil. Opmerkelijk 
is het voorkomen van een rozet van de Kale 
jonker (Cirsium palustre) op een kleine open 
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plek te midden van de Gaspeldoornstruiken. 
Deze plant wijst erop dat het substraat ter 
plaatse tamelijk vocht- en stikstofhoudend 
is. 
De moslaag bestaat uit euryoeke soorten, die 
weliswaar in de genoemde combinatie vooral 
in heidevegetaties optreden, doch ook in tal 
van andere vegetatietypen te vinden zijn. 
Al met al komt de kruidlaag (misschien kan 
men beter zeggen: contact vegetatie) van het 
Gaspeldoornstruweel het meest overeen met 
heischraal grasland. Analyseert men de op
name als geheel aan de hand van de soorten-
groepen van Doing, dan komt men uit op 
Ulici-Sarothamnion-struweel en wel een rela
tief vochtminnende vorm hiervan. Door 
Westhoff en Den Held wordt het Ulici-Saro-
thamnion niet erkend; in hun systeem past de 
beschreven begroeiing het best in het 
Lonicero-Rubion sylvatici, dat trouwens 
door Doing als nauw verwant met het Ulici-
Sarohamnion wordt beschouwd. In het alge
meen zijn dergelijke floristisch weinig spec
taculaire en vaak moeilijk afgrensbare stru
weelgemeenschappen in ons land en aangren
zende gebieden nog weinig onderzocht. Door 
Westhoff en Den Held worden zij geplaatst 
in de Rhamno-Prunetea, door Doing in de 
Franguletea. Te vermelden valt nog dat 
Westhoff en Den Held ook ruderale 
Bremstruwelen tot het Lonicero-Rubion re
kenen. 

Resumerend kan men zeggen dat de Gaspel
doorn bij Dassehaar vegetaticvormend op
treedt in een begroeiing, die op de grens staat 
van de Rhamno-Prunetea en de Franguletea 
en begeleid wordt door een ondergroei die 
qua floristische samenstelling het meest met 
het Violion caninae overeenkomt. Hierin 
zijn zowel relatief droogteminnende als rela
tief vochtminnende soorten aanwezig. Het 
voorkomen van enige min of meer stikstof-
minnende planten is in verband te brengen 
met het stikstofbindend vermogen van de 
wortelknolletjes van Ulex. 

De standplaats van de Gaspeldoorn bij Del
den, vergeleken met elders 



Fig. 6. Solitaire Gaspeldoornstruik langs weg Borne-Borncrbroek ten noorden van verkeers
knooppunt bij Azelo. Januari 1979. 

Het zojuist beschreven begeleidend ensemble 
van de t/fex'-vegetatie bij Dassehaar kan als 
representatief worden beschouwd voor het 
soort begroeiingen waarvan onze doorn
struik in Twente pleegt deel uit te maken. 
Evenwel treedt hij meestal in één of weinige 
exemplaren op (fig. 6). Zijn standplaats is 
vergelijkbaar met één der standplaatstypen 
van Gagel (Myrica gale), maar is minder 
vochtig. Bij een zuidatlantische soort zou 
men een voorkeur voor exposities op het 
zuiden verwachten. In West-Twente blijkt 
daarvan evenwel niets: Gaspeldoorns kan 
men er aan bosranden van elke expositierich
ting aantreffen, zij het enigszins minder fre
quent bij noordexposities. De schaduwtole-
rantic vertoont een duidelijke bovengrens: 
nergens komt de Gaspeldoorn dieper dan een 
meter of tien het bos in voor. Anderzijds zijn 
geheel onbeschaduwde groeiplaatsen in de 
minderheid. Hoog uitgegroeide struiken, van 

ongeveer 2Vi meter hoogte, vindt men door
gaans in bosranden. Het substraat waarop de 
plant bij Delden voorkomt is steeds zand, 
vermengd met een zekere hoeveelheid orga
nisch materiaal (van blad- en naaldenstrooi-
sel en slootbagger). 
Een overeenkomst tussen de oecologische 
positie van de Gaspeldoorn in West-Twente 
en in West-Frankrijk (5) is dat deze in beide 
gevallen op de grens van grazige en/of 
dwergstruikrijke vegetaties met hoge door 
houtgewassen beheerste vegetaties ligt. Ter
wijl evenwel de overgang tussen beide in 
Frankrijk overwegend temporeel van aard is, 
is deze op de Twentse groeiplaatsen alleen 
ruimtelijk: Ulex speelt hier geen rol in de 
spontane successie, maar vindt zijn niche in 
een anthrogeen biotoop (slootwallen) op een 
kunstmatige grens (gemengd naald- en 
loofbos/wegberm). Wanneer dus Géhu-
Franck (p. 341) met het oog op streken als 
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ons gebied van onderzoek spreekt van " 1 ' ai
re floristique' étendue vers l'Est grace a des 
localités plus ou moins aberrantes ou intro-
duites et sans lien veritable avec les synéco-
systèmes de ces regions', wel te onderschei
den van '1'aire (...) a signification phyto-
sociologique et synécologique réelle', kan 
men hiermee instemmen in zoverre men al
leen natuurlijke en halfnatuurlijke land
schappen beschouwt. Zoekt men evenwel een 
verband tussen de oecologische positie van 
de Gaspeldoorn en de graad van menselijke 
milieubeïnvloeding in streken met meer dan 
wel minder atlantische klimaatsomstandig-
hcden, dan blijken de Twentse groeiplaatsen 
niet 'aberrant'. Weliswaar lijkt Ulex op vele 
van zijn Twentse groeiplaatsen in een soort 
'ledig' te opereren: verdwaalde doornstrui
ken, niet door ander struikgewas begeleid; 
maar op de enkele plek waar de voor de soort 
gunstige omstandigheden over een grotere 
oppervlakte zijn gerealiseerd, blijken 
Gaspeldoorns en Bramen gezamenlijk op te 
trekken, evenals dit in Frankrijk en ook in 
Engeland het geval is. 

In Frankrijk komt de soort vegetatievor-
mend voor op droge, doorlatende maar niet 
te voedselarme zandgrond; in struweelver-
band groeiend, schijnt zij meer vocht te kun
nen verdragen dan wanneer zij in de heide 
voorkomt; roering van de bodem schijnt ook 
hier haar voorkomen te begunstigen (5, p. 
304, 326, 339). De oecologische amplitudo 
van Ulex europaeus lijkt zich noordoost-
waarts in de eerste plaats te versmallen (o.a. 
in de richting van overwegend anihropogene 
biotopen), in de tweede plaats wellicht iets te 
verschuiven (naar een vochtiger milieu). In 
de toekomst kan blijken of de Gaspeldoorn 
inderdaad drogere standplaatsen mijdt in de 
omgeving van Delden. Op de hellingen van 
de recentelijk aangelegde rondweg om Del
den en de E8 ontstaat een soortgelijk biotoop 
als aanwezig is langs het al genoemde Haze
pad en aan andere snelwegen op de zuidelijke 
Veluwe (11), en het zal interessant zijn na te 
gaan of Ulex zich mettertijd ook in Twente 
langs de snelwegen weet te vestigen. 

Indien blijkt dat de soort in Twente inder
daad aan relatief vochthoudcnd substraat is 
gebonden, hangt dit vermoedelijk samen met 
de gevoeligheid van de wortels voor uitdro
ging, waarmee ook de vorstgevocligheid van 
de plant verband houdt (26). 

Bevriezing en herstel van de Gaspeldoorn om 
Delden 
Zoals gezegd, zijn tijdens de strenge winter 
van 1978/,79 in het onderzochte gebied alle 
Gaspeldoornstruiken bovengronds geheel of 
grotendeels bevroren. Voornamelijk jonge 
loten die plat tegen de grond lagen en daar
door geheel onder de sneeuw hadden gele
gen, ontgingen dit lot. Het struweel bij Das
sehaar stortte in 1979 vrijwel geheel ineen. 
Begin 1980 vertoonde een deel der Gaspel
doorns weer groene jonge takken (niet te ver
warren met de door algen dofgrocne, dode 
takken!). Deze waren doorgaans ontspron
gen aan de onderste tien centimeter van de 
stammen; slechts enkele malen werd hogerop 
aan een stam een groene zijtak aangetroffen. 
Bloeiende exemplaren zag ik noch in 1979, 
noch in 1980. Eén kennelijk in 1979 ontkiem
de, tachtig centimeter hoge struik zonder een 
spoor van vorstschade, groeiend op omge
werkte grond waar tevoren geen Gaspel
doorn had gestaan, vertoonde in januari 
1980 bloemknoppen. Deze struik bleek later 
evenwel te zijn ondergcploegd. 
Het verschil in uitwerking lussen de twee ge
noemde strenge winters vindt hoogst waar
schijnlijk zijn oorzaak in het verschil in 
sneeuwval. Voordat in de winter van 
1962/'63 strenge vorst inviel, was er een gro
te hoeveelheid sneeuw gevallen; grote oppcr-
vlakten lagen onder hoge sneeuwduinen tij
dens de koudcpcriode. Ten tijde van de 
strenge vorst in l978/'79 lag er, zeker aan
vankelijk, weinig sneeuw en trad vaak ijzel 
op. Daardoor bevroren in de eerste winter de 
struiken slechts gedeeltelijk, terwijl een be
langrijk deel der oudere takken gespaard 
bleef; in de tweede winter gingen de meeste 
struiken tot de bodem toe te gronde, met uit
zondering van een paar laag aan de stam zit-
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tende knoppen. 
Kwantitatieve gegevens over het herstel van 
de struiken zijn in januari 1980 verzameld op 
een groeiplaats langs de weg Hengelo-Haaks
bergen, even ten noorden van Beckum, wel
ke als min of meer representatief voor de 
groeiplaatsen in West-Twente kan gelden en 
bovendien een voldoende groot aantal strui
ken herbergt. C/ev groeit hier langs een sloot 
aan de westrand van een met gemengd bos 
begroeid geraakt vochtig heideveldje. Door 
de zomereiken langs de weg wordt de groei
plaats min of meer beschaduwd. Van de ze
ventien volwassen struiken die hier stonden, 
vertoonden er vier geen levensteken; één 
hiervan groeide op de noordwesthoek van 
het terrein, de overige stonden dicht bij el
kaar. Vermoedelijk heeft op beide plekken 
geen sneeuw gelegen. De andere dertien 
struiken vertoonden op een hoogte van tien 
centimeter of minder boven het maaiveld 
groene zijtakken van een halve meter tot 
ruim één meter lang. Voorts stond op één 
plek langs de sloot een achttal kennelijk in 
1979 ontkiemde planten, waarvan de takken 
tien tot veertig centimeter lang waren. Ook 
op de belendende wegberm, onder de zomer
eiken stond een aantal jonge exemplaren. Al 
met al een redelijk hoopvol perspectief van 
regeneratie voor deze populatie. Groeiplaat
sen langs de Deldenerdijk en de Woolderbin
nenbeek vertoonden een soortgelijk beeld. 

Waarschijnlijk is het herstel van Ulex-
vegetaties als bij Dassehaar een veel proble
matischer aangelegenheid. Weliswaar wer
den hier aan de rand enige groene zijtakken 
aan de voet van de struiken gevonden, doch 
het lijkt weinig waarschijnlijk dat in het cen
trum van een dergelijke vegetatie eventuele 
jonge takken de last van de ineengestorte 
takkenmassa te boven zouden komen. Soort
gelijke berichten komen van de populatie 
aan het Hazepad bij Bennekom (26; en 
mond. meded. Prof. V. Westhoff). 
Men kan de vorstgcvoeligheid van Ulex euro
paeus hier te lande interpreteren als een 
symptoom van een niet oorspronkelijk in

heems zijn. Gezien het feit dat deze struik 
ook op de Britse eilanden in strenge winters 
vorstschade oploopt, moet men met een der
gelijke interpretatie voorzichtig zijn. Want, 
ook al komt de Gaspeldoorn in bepaalde de
len van Groot-Brittannic hoofdzakelijk op 
anthropogene standplaatsen voor (17), ge
zien het massale voorkomen langs de kust 
(fig. 4) op plaatsen waar geen bosgroei mo
gelijk lijkt moet de soort hier stellig als oor
spronkelijk gelden. In het voorjaar van 1979 
zag ik op het Engelse eiland Wight dat de 
struiken meer bevroren takken en minder 
bloei vertoonden naarmate ze op meer geëx-
poneerde plaatsen groeiden; geheel bevroren 
struiken zag ik evenwel niet. 

Conclusies 
De Gaspeldoorn, die in sommige delen van 
Nederland vermoedelijk oorspronkelijk in
heems is, is in een groot deel van het land uit 
aanplantingen verwilderd. Dit laatste geldt 
onder meer voor de omgeving van Delden, 
waar de soort geen deel uitmaakt van de ei
genlijke heidevegetatie maar een begeleider 
van bermsloten en afwateringskanaaltjes is. 
Zij komt hier voor op een iets vochtiger 
standplaats dan in meer uitgesproken atlanti
sche gebieden, waar minder kans op uitdro
ging van haar wortelstelsel is. Met dit laatste 
wordt ook de vorstgcvoeligheid van de 
Gaspeldoorn in verband gebracht; deze is er 
oorzaak van dat t//ev-vegetaties van enige 
omvang na een strenge winter te gronde 
gaan. De kans op herstel is daarbij geringer 
dan bij verspreid groeiende struiken, door
dat de dode takkenmassa het uitgroeien van 
zijtakken aan de voet van de stammen en van 
zaailingen belemmert. Een en ander beperkt 
de mogelijkheden voor het optreden van de 
Gaspeldoorn, in het bijzonder van uitgebrei
dere begroeiingen van deze struik, in het on
derzochte gebied aanzienlijk. Beslissend 
voor vestiging en standhouden van deze, ter 
plaatse niet oorspronkelijk inheemse soort 
blijkt in de omgeving van Delden het ont
staan van geschikte standplaatsen door toe
doen van de mens. 
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Noot 
In hel herbarium van H, Heukels, aanwezig in de collecties in het Rijksherbarium te Leiden, bevinden zich van diver
se soorten exemplaren die door deze Laurillard zijn verzameld. Deze zijn onder meer afkomstig uit de omgeving van 
het 'opvocdingsoord' Nederlands Meltray bij Gorssel, Blijkbaar betreft hei de predikant-dichter Dr, Eliza Laurillard 
(1830-1908). die voorzitter van het bestuur van Nederlands Meltray was en in zijn literaire produkten van cen ruime 
natuurhistorische belangsielling blijk gaf (zijn debuut was getiteld Prinuilae Veris). Zie A, Korteweg & W, Idema, 
Vinger Gods, wat zijt gij groot, Amsterdam 1978, p. 241-294, 
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Summary 
Whilst I he Common Gorse (Ulex europaeus L.) might be considered indigenous in some parts of the Netherlands, su
rely its occurrence in many regions in this country originates from former cultivation. This is also the case in the sur
roundings of Dclden (Prov, of Overijssel), where the distribution and habitat of the Gorse was studied by the present 
author. Within the former heather landscape, now consisting for the greater part of mixed wood of Pinus sylvestris, 
Quercus robur and Betula spec, the Gorse appears to be restricted to the vicinity of roads and small draining canals. 
Most frequenily it was recorded along road-verge ditches on the fringe of woods. Only once a Gorse stand of some 
extension was seen; for the rest more or less solitary scrubs are found. A 'relevé' of the Ulex vegetation is given. It is 
more or less intermediate between the synlaxonomic classes Rhamno-Prunetea and Franguletea, while the herb layer 
shows kinship with the Nardo-Callunetea (especially alliance Violion caninae) and moreover comprises several more 
or loss hvgrophilous species. In general Ulex europaeus tends to be slightly more hygrophilous in the surroundings of 
Dclden than il is in more 'Atlantic' regions (e.^-. Western France). Its root system is said to be sensitive to desicca-
lion and this should also be responsible for its sensitiveness to frost. In severe winters the Gorse, if not covered by 
snow, is frozen to death down to the lowermost pan of its stem; only some buds on the very base may survive. Solita
ry scrubs usually regenerate from these buds, but in more extended Gorse vegetations regeneration is hindered by the 
huge masses of dead branches. Thus the occurrence of the species is limited by winters like that of 1978/'79. Its setl-
lemeni and survival are dependant on the realization of a suitable habitat thanks to human activities. 
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