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Een aanvullende mededeling betreffende Geranium phaeum L.

door

E.E. van der Voo (Linschoten)

Naar aanleiding van de mededeling van de heer J. MART. DUIVEN in Gorteria 3 (1),

1966, p. 4 betreffende Geranium phaeum L. als stinseplant, vermeld ik een groei-

plaats in de gemeente Linschoten. De soort groeit daar aan de oprijlaan van een

boerderij uit de Napoleontische tijd, op de plaats waar eertijds de ridderhofstad

Huis te Nesse stond, een middeleeuws kasteel, dat in 1757 werd afgebroken. Ook

hier kan men naar Fries voorbeeld van een stinseplant spreken. Het zal altijd wel

een vraag blijven of er een verband bestaat tussen het voorkomen van de soort te

Heemstede (verspreidingskaartje IVON) en dat te Linschoten, daar immers Graaf

Leonard van der Nath van het Huis te Nesse ook de heerlijkheid Heemstede bezat.

Er zijn trouwens groeiplaatsen van dichterbij bekend. Volgens DE GORTER (Fl. VII

Prov. 1781, p. 184—185) werd Geraniumphaeum het eerst in het bos van Zuilen bij
Utrecht gevonden. Verder kwam zij in de tachtiger jaren bij Breukelen, Maarssen,

Utrecht en Montfoort [zie D.L.N. 2 (12), 1898, p. 277 en Prod. Fl. Bat. ed. 2, 1 (1),

1901, p. 323—324] voor. De groeiplaats bij Breukelen (Kasteel Nijenrode) is nog

altijd intact, bovendien staat de soort in het Vechtbos in Over-Holland bij Nieuwer-

sluis (med. Dr. V. Westhoff). De soort is niet bekend van het nabij gelegen parkbos

van het Huis te Linschoten.

De planten van Geraniumphaeum bij de boerderij ,,de Nes" te Linschoten bezitten

donkerpurperen (bij doorschijnend licht roodpurperen) kroonbladeren en ongevlekte
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Wat de standplaats te Linschoten betreft staan de planten over een lengte van een

twintigtal meters mannetje aan mannetje aan de voet van het met fruitbomen be-

plante lage dijkje van de genoemde oprijlaan, op het oosten geëxponeerd en pal

langs de slootkant. Op de helling van het dijkje groeien zij slechts op een plek waar

Alopecurus pratensis in de grasland-vegetatie minder welig tiert. Sinds ik de soort

in 1950 waarnam is er weinig in de vegetatie veranderd. Er is dit jaar zelfs sprake van

een groter aantal planten.

Summary

The author mentions the occurrenceof Geranium phaeum L. along the carriage drive of an old

farmhouse near Linschoten (prov. Utrecht).

bladeren. Zij komen dus overeen met de planten van Oosterbroek in de gemeente
Eelde.


