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Uit de oude doos 

D. DOUWES 

Onlangs trof ik, in een oude hutkoffer op zol
der, allerlei dierbaarheden aan uit vooroorlogse 
tijden. Daarbij een aantal schriften met aante
keningen over floristische ervaringen uit de ja
ren 1933-1939 en uittreksels van artikelen uit het 
Nederlands Kruidkundig Archief, destijds een 
prachtblad voor floristen, dat nadien nooit 
meer zijn evenknie heeft gevonden. 
Tot mijn verrassing vond ik óók een kant-en-
klaar artikel, dat ik in 1939 had geconcipieerd 
voor DLN, maar dat waarschijnlijk door de 
oorlogsomstandigheden was blijven liggen. Ik 
las de acht kantjes gretig door, alsof ik de ont
hullingen van een ander onder ogen had. Het 
papier was vergeeld, het handschrift was be
hoedzaam duidelijk — heel anders dan dat van 
de man van 42 jaar later — en de hoofdletters 
hadden fraaie krullen, die de naoorlogse 'nieu
we zakelijkheid' niet overleefd hebben. 
Het verhaal is wellicht nog interessant genoeg 

om het aan de vergetelheid te ontrukken. Nog 
steeds immers heeft de Grebbeberg voor flo
risten een stukje van zijn oude glorie behouden. 
En wellicht dat er diep verscholen achter maïs-
akkers en cultuurgrasland nog een hoekje 'wild' 
hooiland te vinden is, waar de kostbaarheden 
die ik toen koesterde, een geheim bestaan lei
den . . . 
Ik laat het opstel dan ook ongewijzigd volgen. 

De Grebbeberg 
In velerlei opzicht vormt de Grebbeberg een 
merkwaardig punt in Midden-Nederland: voor 
de geoloog, als belangwekkend eindpunt van 
een stuwmoraine, en misschien nog in hogere 
mate voor de botanicus. Hoewel grote delen van 
de Utrechtse heuvelrug voor hem minder inte
ressant zijn, wegens een nogal soorten-arme flo
ra, geldt dat zeker niet voor de Grebbeberg en 
zijn omgeving. Ik durf zelfs te beweren, dat er 
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in de gehele provincie niet één plaats zo rijk is 
aan plantentypen als de zuidelijke rand van deze 
heuvel, waarbij ik dan stilzwijgend ook het 
stukje moerasland van Achterberg reken, enke
le kilometers noordelijker. Men vindt er laag-
veenplanten zowel als kalkminnende soorten, 
stroomdalplanten zowel als adventieven. Deze 
floristische rijkdom dankt de heuvel aan de 
gunstige ligging, temidden van elkaar ontmoe
tende grondsoorten. De zuid voet heeft daarbij 
nog een bijzonder gunstig klimaat. Alle facto
ren werkten mee aan het ontstaan van een con
glomeraat van plantentypen, waarvan de voor
naamste zijn: a) de oorspronkelijke post-
diluviale flora; b) de fluvi-dunale flora; c) de 
echte stroomdalplanten; d) een ruderaal flora: 
meest adventiefplanten. 
De eerste groep is op de heuvel zelf, tot aan de 
tramdijk, vrijwel alleenheerser. Bij de tramdijk 
gaat de hegemonie over op de tweede groep: 
planten uit Midden-Europa, die zich via de gro
te rivieren in ons land hebben verspreid. De 
meeste zijn kalkminnend en hebben dan ook 
hun grootste verspreiding in Zuid-Limburg en 
de kalkrijke duinen (tot Bergen). In het Neder
lands Kruidkundig Archief van 1923 verdeelt Ir. 
J.L. van Soest deze groep in een zoutminnende 
en een zoutmijdende sectie. Van beide komen 
hier vertegenwoordigers voor, hoewel er van 
zoutverschillen wel weinig te merken zal zijn. 
De stroomdalplanten zijn echte rivierbegelei
ders. We vinden ze in hoofdzaak in de uiter
waarden, hoewel dit geen criterium is voor het 
al of niet behoren tot de groep. 
Ik kan u geen volledig overzicht geven van de 
Grebbe-variatie. De omslachtige tramreis Ut-
recht-Rhenen v.v. vergt alleen al vier uur. Daar
bij moest ik nog zo'n zestien kilometer te voet 
afleggen. Ik heb me dan ook moeten beperken 
tot één of twee bezoekjes per seizoen. Wel zal ik 
pogen een indruk te geven van wat hier belang
wekkend is. 

Zoals overal, is de bosflora in het voorjaar het 
mooist. Wanneer Wilg en Hazelaar gaan uitlo
pen en het Citroenvlindertje een koude neus 
waagt, treffen ons de roodpaarse trossen van de 
Voorjaarshelmbloem (Corydalis solida). Dit 
bolgewasje vertoonde zich april 1935 in enorme 
hoeveelheden, zowel hier als op de Wageningse 
berg. Dit jaar (1939; red.) waren er veel minder. 
Invasie der Vandalen soms? Wel waren er nu 
veel viooltjes {Viola caninaen V. riviniana). En
kele weken later wordt het kleuriger aan de bos
rand: de Dagkoekoeksbloem (Melandrium ru-

brum), de sierlijk gebogen Salomonszegel {Po-
lygonatum multiflorum) en de Hengel (Melaw-
pyrum pratense) vallen het meest op. Eigenaar
dig dat de Bosanemoon {Anemone nemorosa), 
die zowel bij Eist ten westen als bij Wageningen 
veel voorkomt, hier door mij nooit werd waar
genomen. Ook andere representanten van het 
Querco-Carpinetum, zoals Robertskruid {Gera
nium robertianum), Bosandoorn {Stachys syl-
vatica) en Rankende helm bloem {Corydalis cla-
viculata) ontbreken of zijn uiterst schaars. Na 
juni is er niet veel meer te beleven. De Valse sa
lie {Teucrium scorodonia), de Drienerfmuur 
{Moehringia trinervid) en een aantal varensoor
ten (Adelaarsvaren, Dubbelloof en Eikvaren) 
behoren niet tot onze kleurrijkste gewassen. 
Als wij vanaf de steenfabriek het pad onder-
langs volgen, komen wij terecht in de fluviduna-
le vegetatie. Eerst treft ons het fraaie Slangen-
kruid {Echium vulgare) en de felle Teunisbloem 
{Oenothera biennis), dan over een zekere af
stand een ondoordringbaar struweel, bestaande 
uit niet of moeilijk te determineren braamsoor
ten, dat echter hier en daar wordt onderbroken 
door een anderssoortige vegetatie. Deze blijkt 
uit een aantal heterogene elementen te zijn op
gebouwd. Naast dichte kussens Muurpeper {Se-
dum acre) en Tripmadam (S. reflexum) de over
dag weinig opvallende intlorescenties van de 
Nachtsilene {Silene nutans). Deze soort zoekt de 
droogste plekken op, evenals de zodevormende 
Thijm {Thymusserpyllum). De bescheiden Klei
ne steenthijm {Satureja acinos) ziet men hier 
licht over het hoofd. 

Verder oostwaarts wandelend wachten ons een 
paar verrassingen van de eerste orde: een vol
maakt witbloeiend Slangenkruid, een rijke 
vindplaats van de Pijpbloem {Aristolochia cle-
matitis) en een even fraaie van de Borstelkrans 
{Satureja vulgaris). De Pijpbloem is de enige in
landse vertegenwoordiger van een tropisch 
geslacht. Alleen al de bestuivingsinrichting van 
deze vreemde plant is een aparte studie waard. 
De bloem is protogyn, hetgeen ongunstig werkt 
op de vruchtvorming. De Borstelkrans is voor 
de botanicus in de dop misschien een 'Ezau-
achtige' Brunei of een bleekrode Hennepnetel. 
Als men de plant eens goed bekeken heeft, kan 
men zich echter nooit meer vergissen. De habi
tus en vooral de stompe blaadjes zijn zeer ka
rakteristiek voor deze soort. 
Bijna aan het eind van de tocht treft ons een 
wirwar van planten in een oude vlier. Behalve 
Hop {Humulus) blijkt ook nog een andere liaan 
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een poging tol moord te beramen. De wit-
groene bloemen verraden ons de Bosrank {Cle
matis vitalba), die we tot dusver slechts van 
Zuid-Limburg kenden. 
Veel valt er te vertellen van de rijkelijk voorko
mende groep stroomdalplanten. Ik zal me be
perken tot enkele soorten: Wilde kruisdistel 
{Eryngium campestre) en Heksenmelk {Euphor
bia esula) groeien zowel boven- als beneden aan 
de heuvel. Hel statige Torenkruid {Turritis gla
bra) groeit slechts op één plek en wel vlak aan 
het pad, dus zeer gevaarlijk. Het Kruisblad-
walstro {Galium cruciata), de Cichorei {Cichori-
um intybus), de Kleine pimpernel {Sanguisorba 
minor) en de Kalledoorn {Ononis spinosa) zijn 
heel gewone verschijningen. Van de vele andere 
rivierbegeleiders noemen wij nog twee Toort
sen, en wel de Slalkaars {Verbascum densiflo
rum) en de Koningskaars {V. thapsus), verder 
de Schijnraket {Erucastrum gallicum) en 
tenslotte de Aardbeiklaver {Trifolium fragife-
rum). 
De ruderaalplanten, bewoners van stortplaatsen 
en wat dies meer zij, doen vaak geslaagde po
gingen hun geringe afkomst te verbergen. Zo 
vormt de mediterrane Pijlkruidkers {Lepidium 
draba) een zo weelderige vegetatie, dat zelfs een 
flinke braamstruik er niets voor voelde daar zijn 
jonge scheuten in te sturen: hij groeide er liever 
omheen! Ook het kleine broertje van dit rudera
le geslacht is hier present, namelijk de Steen-
kruidkers {Lepidium ruderale). Buiten deze 
cruciferen groeien er op en bij de Grebbeberg 
nog meer dan een dozijn. Ik noem slechts: 
Grijskruid {Berteroa incana), Breedbladige en 
Hongaarse raket en Sofiekruid (resp. Sisymbri
um irio, S. altissimum en S. sophia), Vroegeling 
{Erophila verna) en Zandkool {Diplotaxis tenui-
folia). Ik besluit de rij met een drietal adventie
ven, alle onderlangs te vinden. De Kompassla 
{Lactuca serriola) heet al ingeburgerd te zijn. 
Een zonderlinge majoor, met die verticaal 
staande bladeren! Ook de nieuwste kosmopo
liet, Klein Knopkruid {Galinsoga parviflora) 
ontbreekt niet. Deze soort schijnt onstuitbaar 
naar het noorden op te rukken. De derde en 
laatste soort lijkt op een gele Kromhals. Het is 
de Californische Amsinckia lycopsoides, een 
plant waarvan men gelooft dat ze met fazanten
voer is ingevoerd. 

Bijna was ik vergeten de m.i. zeldzaamste plant 
van de Grebbe te noemen. Ik zal de juiste plek 
niet nader preciseren; wie er in geïnteresseerd is, 
moet er maar wat zoeken voor over hebben! Ik 

doel op het Slangelook {Allium scorodoprasum) 
op de enige groeiplaats die ik ken! 
Dit was dan de Grebbeberg in vogelvlucht. 
Maar ik wil de gelegenheid aangrijpen om hier 
ook nog met een enkel woord te reppen over 
wat de oevers van het riviertje de Grift te bieden 
hebben, dat juist achter de Grebbeberg de Rijn 
opzoekt. Wanneer men enkele kilometers wan
delt in de richting van het dorpje Achterberg, 
treft men aan een bosrand zeker de eerste orchi
dee, namelijk de Breedbladige wespenorchis 
{Epipactis helleborine) en wat meer van de weg 
af de tweede: de Keverorchis {Listera ovata). 
Maar als we na Achterberg het juiste paadje 
vinden, over een hek, langs een bouwland, om 
de boorden van de Grift te bereiken, dan, o 
dan: Orchideeënliefhebbers erop uit met foto
toestel of tekenattributen, maar niet (foei!) met 
schopjes! Hier ergens ligt mijn paradijsje: een 
stukje ruig grasland met poeltjes en bulten. 
Daar waar het paadje ophoudt trapt u licht op 
plakkaten lichtgroene, glanzende rozetjes van 
het Vetblad {Pinguicula vulgaris) met zijn blau
we 'leeuwenbekjes' toch een lief kleintje, maar 
niet voor vliegjes en andere insekten, want die 
worden erdoor 'opgegeten'. Ook langs de 
spoorlijn tussen Maarsbergen en Veenendaal 
kan men dit carnivore ding volop vinden. Kijkt u 
nu eens voor u uit. Duizenden en duizenden 
purperen slanke bloemtrossen! Neen, niet die 
hoge, die zijn van de Adderwortel {Polygonum 
bistorta). Maar wat u verder ziet is de rijkste 
groeiplaats die ik in ons land ken van de Grote 
muggenorchis {Gymnadenia conopsea). Behal
ve de gebruikelijke purper-rose bloemen, ko
men hier ook exemplaren voor met witte bloem
trossen. Naar de bastaard van G. conopsea en 
Orchis maculata, Orchigymnadenia legrandia-
na, onlangs door de heer Kloos beschreven, 
hoeft u niet te zoeken. Dat heb ik al hoog en 
breed, zonder succes, gedaan. Maar wel groeien 
hier de Harlekijn {Orchis morio), die al eind mei 
is uitgebloeid, alle drie de Handekenskruiden 
{Orchis incarnata, O. praetermissa en O. maja-
lis), de Welriekende nachtorchis {Platanthera 
bifolia), die hier soms drie, of zelfs vier blade
ren heeft, en de Moeraswespenorchis {Epipactis 
pal us t ris). Kijkt u ook eens naar dat rietveld 
ginds: de Grote boterbloem {Ranunculus lin-
(qua) kan er net bovenuit kijken, maar de wild-
rankende Moeraslathyrus {Lathyrus palustris) 
lukt dat niet. 

En nu naar het hogere gedeelte. Er valt een grut
to, zogenaamd vleugellam, voor u neer: oppas-
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sen dat u niet op de broedsels trapt! Maar nu 
bereikt u het grootste wonder van dit vergeten 
hoekje onland: Witte brunellen {Prunella laci-
niata) en witte Viooltjes. Die laatste behoren toe 
aan het nu wel zeer zeldzaam geworden Melk-
viooltje {Violapersicifolia). 

Alles bijeen genomen is de Grebbe en omgeving 
alleszins een excursie waard. Ik hoop dat het 
bovenstaande iets bijgedragen heeft tot ver
meerdering van kennis en liefde voor de levende 
natuur. 

Epiloog 
Toen ik in de oorlogsjaren het plan opvatte 
mijn orchideeëndorado te bezoeken, stuitte ik 
weldra op verlaten geschutsstellingen en allerlei 
macabere overblijfselen van de oorlogshande
lingen. Aangezien het levensgevaarlijk kon zijn 
zich buiten de gebaande wegen te begeven — 
landmijnen en munitie hebben zelfs na de oor
log nog talrijke slachtoffers gemaakt — besloot 
ik, met bloedend hart, tot de terugtocht. 
In 1947 deed ik opnieuw een poging. Toen ik de 
bewuste plek even ten noorden van Achterberg 
naderde, stokte mijn adem van schrik. Lorries, 
zandhopen en een betonmolen markeerden de 
aanleg van een weg en een brug over de Grift. 
Dwars door mijn Eden! Het was definitief: pa
radise lost . . . 
Toen ik onlangs het onderhavige artikel aan

bood aan de redactie van De Levende Natuur, 
heb ik, op haar verzoek, drs. M.T. Jansen te 
Veenendaal gevraagd om informatie over de 
huidige situatie ter plekke. Ik heb hem de plaats 
zo goed mogelijk aangeduid. Hij verklaarde die 
wel te kennen (met nog enkele andere, vergelijk
bare, uit de vijftiger jaren), maar moest mij he
laas mededelen, dat alles verdwenen is door we
genaanleg en cultuurtechnische werken. Een 
stukje vlak bij Veenendaal ('De Hel') en een 
perceel blauwgrasland oostelijk van de Grift 
('De Bennekomse Meent') zijn als reservaat be
houden gebleven, maar verruigen enigszins 
door eutrofiëring van het water, overwaaiende 
kunstmest, e.d. 
Wat betreft de huidige trots van de Grebbeberg, 
het Genadekruid {Gratiola officinalis): die soort 
heb ik indertijd nooit bij de Grebbe aangetrof
fen. Ik vraag mij af, of dit plantje daar toen al 
stond. Mij is namelijk bekend, dat er na de oor
log nogal mee gesleept is vanaf de oorspronke
lijke groeiplaats langs de Waal, vooral toen het 
Genadekruid zelf de eer ten deel viel voor de ra
dio, en later zelfs voor de t.v., in het zonnetje te 
worden gezet. 

Naschrift van de redactie: Voor het gerief van 
de lezer zijn in het artikel de huidige soortna
men gebruikt, zoals de flora van Heukels & Van 
Ooststroom die vermeldt. 

Adres van de auteur: Wilhelminastraat 109 
7001 GV Doetinchem 
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