
Een natuurrijke 
tuin in Groesbeek . ~ 
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Victor Westhoff in samenwerking met Nettie Westhoff-de Joncheere 

Het bos
 
Ons "succesnummer" is wei het bos.
 
Wat we aantroffen was een jonge aan

plant (ca. vijf jaar oud) van Boswilg
 
(Salix capraea) met enkele Zoete Ker

sen en veel Vlier. Gedurendedertig
 
jaar heeft die zich spontaan ontwikkeld
 
tot een Ioofbos. Dat begon met de kie

ming en vestiging van Lijsterbessen,
 

"De tijd der eenzijdige bewegingen is voorbij" 

Mel dit citaai vall Lucebert begon Herman Pas schier rij n zee r indrukw ekkende rede 

bij de begrafenis van rl]n vriend Vielor WeslllOfJ. Het was dit motto dat VieJOI' en 
Nellie Westhoffkozen voor het eerste deel van hun artikel. 

Het ontroerde hem - en ook OilS - dat het juist hun eigen. zeer veelz ijdige tuin \Vas 

waar Vietor Westho./f zijn laaiste anikel aan wijdde en ook dat i ij dit artikel samen 
publiceerden. 

Eenstijlige Meidooms, Zoete Kersen, 
en enkele Berkenen Vogelkersen (de 
inlandse, geen 'Bospest'), Na een jaar 
of tien begonnen de Zomereiken te 
verschijnen, dankzij de activiteit van 
Vlaamse Gaaien, vooral aan de randen 
en op open plekken. Weer zo'n tien 
jaar later kwamen ook Beukenopzet
ten, maar die bebben het nog niet tot 
hoge bomen gebracht. De Vlieren 
handhaven zich; de Wilgen zijn oud en 
del' dagen zat, brokkelenaf en zijn een 
dankbaar substraat voor houtzwamrnen 
en de Groene Specht. Zelf hebben we 
er enkele Hulsten en een Noorse Es

doom geplanten een stuk of wat Paar
dekastanjes gezaaid,die al aardig op
schieten, 

Een gradient van voedselrijk naar 
voedselarm 
Zoals ik al eerder venneldde, wilden 
we in ons bos een gradient aanbrengen 
van dicbtbij tot verder van huis, en wei 
een gradient van voedselrijk naar 
voedselarm. Het natuurlijkebos van 
onze grond in deze streek is het Beu
ken-Eikenbos (Fago-Quercetum), met 
Lijsterbes, Karnperfoelie en een onder-

Zicht op bet huis en bet begin van het bos vanult het hooiland 
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groei van vooral Blauwe Bosbes, Ade
laarsvaren en Bocbtige Smele: de bo
dem is er "bruine bosgrond" met reia
tief voedselarrne "mol'-humus". Dit 
zou de toekomst zijn geweest van het 
verst afgelegen bosdeel (al zou de 
Adelaarsvaren , die alleen in oude bos
sen groeit, blijven ontbreken), ware het 
niet dat de agrarische stikstofdepositie 
uit de omgeving dit frustreert. We gre
pen hier aileen in door enkele exem
plaren van Klein Springzaad te bren
gen, waarop die soon zich explosief 
vennenigvuldigde. 
Daarentegen vane ik het stoutmoedige 
plan op, het nabije bosgedeelte gedeel
telijk om te vorrnen tot Eikenhaagbeu
kenbos (Stellario-Carpinetum), de na
tuurlijke bosassociatie van deze streek 
op relatief voedselrijke gronden, met 
betere strooiselvertering en "milde" 
humus C'mull ''), waarin regenwormen 
tot de vertering bijdragen. Die associa
tie is rijk aan fraaie en ten dele zeldza
me bosplanten. Een in bet oog lopend 
verschil is, dat het Beuken-Eikenbos in 
het voorjaar van boven naar onderen 
groen wordt (de bomen ontluiken v66r 
de kruiden). terwijl her voorjaar in het 
Eikenhaagbeukenbos juist begint met 
de bloei van Bosanemonen: de bomen 
zijn dan nog kaal. 
Het was onze bedoeling, geen enkele 
vorm van bemesting toe te passen. Het 
proces moest zich voltrekken door een 
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aantal bosplanten in te brengen, in de 
vo lgorde waarin dit succes beloofde, 
en zo de aard van de humus langza
merhand te wijzigen, zodat telkens 
weer meer-eisende soorten konden 
worden toegevoegd: een zichzelf ver
sterkend proces. Bovendien wilden wij 
die opzet ook nog verfijnen door ach
ter bet meest voedselrijke en zware bos 
(Stellario-Carpi netum typicum) een 
lichter overgangstype te realiseren 
(Stel lario-Carpi netum oxalidetosum, 
vroeger en beter typerend "stellarieto
sum" genaamd). Deze heIe opzet is bo
yen verwachting geslaagd. 

Meer en minder gewenste soo r te n 
We begonnen in de meest nabije 
strook met het inbrengen van de minst 
eisende soorten: Klimop, Nagelkruid, 
Bosandoom, Gewone Salomonszegel, 
Robertskruid, Grote Veldbies, Witte 
Klaverzuring, Brede Stekelvaren, 
Mannetjesvaren, Knopig Helmkruid, 
Boskortsteel, Gierstgras, Eenbloemig 
Parelgras, en als exoten Mansoor (Asa
rum europaeum) en enkele exemplaren 
van Pentaglottis sempervirens, Knautia 
sylvatica en Jeffersonia biphylla. Te
yens plantten we een Es en een Haze
laar: later ook een klein aantal Rode 
Komoeljes, die spontaan waren opge
slagen in ons "ruderaalterrein". Uit 
zichzelf vestigden zich Speenkruid, 
Klimopereprijs, Gewone Hennepnetel, 
Look-zonder-look, Hondsdraf en Ze
venblad; de twee laatste soorten moe
ten binnen de perken worden gehou
den. De verwachting dat Brandnetels 
en Bramen niet in dit proces zouden 
binnendringen we rd maar ten dele ver
vuld; de Brandnetels kwamen niet, 
maar de Bramen we l. We haalden die 
meteen weg, en nu wagen ze zicb niet 
meer in her inmiddels gesloten vegeta
tiedek. Een eerste succes was, dat op 
de grond groeiende Klimop in de bo
men begon te klimmen, een kenmerk 
van her Eikenhaagbeukenbos. 

Rijp voor gevoeliger soo r te n 
Na enkele jaren waren tijd en bodem 
rijp voor meer-eisende, ofwel "gevoe
Iiger" soorten; ingebracht werden toen 
Bosanemoon, Aronskelk, Eenbes, 
Tongvaren, Hop, Boszegge, Gulden 
Boterbloem, Smal Longkruid, Over
blijvend Bingelkruid, Gele Monniks
kap, Besanjelier, Schedegeelster: en 
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Grote muu r - Stellaria holostea 
FOlO: Victor westhoff 

als exoten Lunaria rediviva, een aan 
Judaspenning verwarue soon van Mid
deneuropese ravijnbossen, Leucojum 
vemum, Anemone hepatica, Cyclamen 
europaeum (een herfstbloeier), Wald
steinia fragarioides, en de Amerikanen 
Tiarella cordifolia en Trillium grandi
florum. Dit hele sortiment ontwikke lde 
zich tot een evenwichtige, fijn gestruc
tureerde en gebeel natuurlijk aandoen
de vegetatie, waarin alleen Zevenblad 
.een lastpost bleef. Mij n favoriet is bet 
sierlijke varentje Gymnocarpium dry
opteris, een in ons land zeer zeldzame 
soort, die her moet stel len met de wei 
kenmerkende, maar niet fraaie naam 
Gebogen Driehoeksvaren. Het vormt 
bier een kleine, maar stabie le popula
tie, ontluikend in mei, bovengronds af
stervend in oktober. Er waren ook en
kele onverwachte ervaringen. Zo bleef 
de Drienerfmuur, toch een gewone 
soort in dit bostype, jarenlang een zor
genkind; pas in 2000 kwam daar iets 
van terecht. Hetzelfde geldt voor de 
Bosanemoon. 
Door dit succes overmoedig geworden, 
besloot ik nog een stap verder te gaan, 
door plaatselijk te streven naar een 
ontwikkeling in de richting van het Ca
rici remotae-Fraxinetum, de associatie 
van bronbossen. Zo hoog boven het 
grondwater leek het niet waarschijnlijk 
dat dit zou slagen: maar het lukte ten 
dele. Als kenmerkende vochLbehoe
vende soorten brachten we aan: Das
look, Boswederik, Bosereprijs, Struis
varen, Heksenkruid, Springzaadveld
kers en Wrangwortel. Boven verwach
ting gedijen die voorspoedig (dankzij 
wat sproeien in de zomer) in gesloten 

vegetatie, soms zelfs in snel tempo toe
nemend. Oat het Cariciremotae-Fraxi
neturn zich volledig zou ontwikkelen, 
was echter niet te verwachten, en dat is 
dan ook niet gebeurd. 
Tenslotte het iets verder gelegen en 
wat opener bosgedeelte op war arrnere, 
voor net Stellario-Carpinerum oxalide
tosum kenmerkende bodem. Hier 
brachten we vooral aan: Lelietje-van
daten, Grote Muur, Echte Guldenroe
de, Heggewikke, Betonia, Valse Salie, 
Bleeksporig Bosviooltje, Kleine Kaar
debol, Dalkruid en Hypericum andro
saemum. Het resultaat is hier minder 
bevredigend. De Lelietjes komen 
slecht in bloei. De Grote Muur, in mei 
volop in bloei, bood jarenlang een ge
liefd voorjaarsaspect, maar wordt ge
leidelijk verdrongen door het bosgras 
Boskortsteel, 

Nude tuin, piece de resistance 
Wat we bij onze komst aantroffen, was 
geen boerentuin. Onze voorgangers 
waren een echtpaar van andere signa
tuur, een ingenieur en een beeldhouw
ster. Ze hadden de tuin met zorg en 
smaak ingericht (met voorkeur voor 
roze), maar emigreerden naar Ameri
ka. 
De tuin lag in de halfschaduw van een 
oude, maar toen nog rijkelijk vruc ht

dragende Appelboom (een grauwe re
net) en een majestueuze Zoete Kers. Er 
stonden verder een Rozenstruik (met 
gevulde bl oemen), een Berberis, Kam
perfoelie, Spiraea vanhoutei, een Se
ring en twee Forsythia's, maar ook en
kele coniferen, die we geleidelijk aan 
opruimden, behalve de lage Juniperus 
bij de voordeur. Aan de zuidkant werd 
de tuin begrensd door een rij cultivars 
van Rozen. In de loop van de jaren 
stierven die geleidelijk af (o.a. doordat 
ze door het vee in de wei over de afras
tering heen werden afgegraasd); de 
wilde scheuten van de Hondsrozen 
waarop ze geent waren, bleven over en 
vormden hoge struiken, die belaas 
maar kort bloeien. Daartussen plantten 
we Brem en Pijpbloem, die het goed 
doen. 
Evenals wij hadden onze voorgangers 
een mengsel van wilde en gekweekte 
soorten voor ogen. Er waren witte, ro
ze en donkerrode Stokrozen, veeI Ca
nadese Guldenroede, een grote pol 
Veronica spicata, Iichtgele Teunisbloe

3 -



--

Van boven naar beneden: 

* Gevlekte orchis - Dactyiorhiza 
maculata 

., Turkse lelie - Lilium martagon 
" Lange ereprijs -Veronica lon
gifolia en koolwitje 

FOlO 'S: Victor en Netti e Westhoff 

men, witte Damastbloem, donkergele Lysima
chia punctata, oranje-gele Hemerocallis, Pi
oenroos, vuurrode Papaver orientale, gele Do
ronicum plantagineum, een groepje zachtroze 
Phlox pyramidalis, een hoog opgaande witte 
Iris, Bergenia cordifolia; maar ook claannee 
harmonierende wilde planten zoals Vinger
hoedskruid , Grote Valeriaan, Zeepkruid, 
Groot Kaasjeskruid, Smeerwortel, Dagkoe
koeksbloem en Akkerkers. Behalve de helaas 
verdwenen Veronica spicata en de witte Iris, 
hebben we al die soorten kunnen handhaven. 
Er stonden ook flink wat Reuzenbalsemienen, 
maar die hebben we verbannen naar een hoek 
bij de bosrand. Keizerskroon bloeide de eerste 
tien jaren, maar sindsdien niet meer. We heb
ben ze opnieuw geplant in uit de Betuwe mee
gebrachte klei; of ze het nu zullen doen? 
Daartegenover staan positieve verrassingen. 
Zo ontbrak Speenkruid toen wij er kwamen. 
We bebben het niet opzettelijk ingebracht, 
maar vermoedelijk zijn enkele knolletjes mee
gekomen met plantmateriaal. Hoe danook: 
binnen enkele jaren waren de randstroken van 
borders, gazon en bos in het voorjaar een gele 
weelde van bloeiend Speenkruid, dat kort 
daarna bovengronds spoorloos verdwijnt 
(maar intussen een welkome bodembedekker 
is). Een andere verrassing was Chelidonium 
majus, van wie wij vooreigen gebruik de le
lijke en onverdiende benaming "Stinkende 
gouwe" vervangen hebben door "Zwaluw
kruid ", de vertaling van de Griekse naam. We 
brachten daarvan een plant aan; maar binnen 
de kortste keren stonden tuinzoom en bosrand 
er vol mee, dank zij de mieren, die de zaden 
vlijtig versjouwen. Haagwinde is er zowel een 
sieraad als een last. 
Voorons heel interessant, maar voor de mees
te tuinders niet spectaculair, was het gedrag 
van de Slanke Zegge (Carex strigosa). Deze in 
heel Europa zeldzame soon van bronbossen 
komi in ons land aileen taIrijk voor in het 
bronbos van het naburige Beek. Het is echter 
bekend dat ze zich graag langs paden vestigt. 
Dat heeft ze bij ons boven verwachting ge
daan, aan de randen van het tegelpaadje door 
de tuin en naast de stoep breidt ze zicb jaar
lijks verder uit. 
De tuin bestaat uit twee delen, gescheiden 
door een gazon; daarin is de vijver uitgegra
Yen, en elders plaatsten we ons zitje, geflan
keerd door een diepblauw bloeiende Clematis 
en een oude Kamperfoelie, die in de zomer
avond verrukkelijk geurt, maar waar we he
laas aI vele jaren het wilde spel van de Pijl
staartvlinders moeten missen. Als compensa
tie bewonderen we dande rusteloze activiteit 
van Homrnels in de bloemenweelde van Gera-

Het Forez-hoekje 

Nabij net huis ligt in het gazon ook nog een 
oude waterput, in de oorlog volgegooidmet 
oorlogstuig, nu solideafgedekt; daarom
heen hebben we samen met enkelejonge 
vrienden die onderzoek deden in het Franse 
gebergte Le Fore: (Auvergne) een montane 
vegetaiie aangebracht, die het nu al meer 
dan tien jaar wonderwel doet. Ze bestaat 
uit een begroeiing vanfraai rozerood 
bloeiendeAdderwortel, een decoratieve ho
ge graspol van Calamagrostis arundina
cea. de purper bloeiende Prenanthes pur
purea en Serratula tinctoria, Knautia gode
tii, Allium victoriale C'mijn" ui), Cicerbita 
plumieri, Geranium sylvaiicum, Colchicum 
autumnale, Campanula persicifolia en Lili
um martagon, met een ondergroei vanLie
vevrouwebedstro en Maagdepalm; langs de 
muur afgesloten met de roodbloeiende ho
ge Spoorbloem (Centranthus ruber) en een 
inlandse Bereklauw, die er jaarlijks bijna 
twee meter hoog wordt. Aangevuld met en
keie Stokrozen en Teunisbloemen, Ruig 
Klokje, Prachtklokje (Campanula persici
folia), Jacobskruiskruid, Geraniumpyre
naicum. Groot Kaasjeskruid en Stengelloze 
Sleutelbloem biedt dit "Forez-hoekje " een 
van onze grote attractiesen verrukkingen. 

mum phaeum, Veronica longifolia en Reuzen
balsemien. 
Het gazon moet uiteraard geregeld gemaaid 
worden, maar het bestaat gelukkig niet louter 
uit gras. In het voorjaar is er een bloeiende 
sluier van Pinksterbloemen, die ons het maai
en doet uitstellen, en we zijn er ook dankbaar 
voorZenegroen, Draadereprijs en Tijmblad
ereprijs, evenals voor Madeliefjes, BruneI, 
Witte Klaver, Klein Streepzaad en Kruipende 
Boterbloem. Mollen zijn er actief, maar wor
den graag geduld. 
Bij de belendende hoek van het huis prijkt aI 
vele jaren een prachtig diepblauw bloeiende 
pol van Iris xyphioides. Even verder begint 
een border, begroeid met Cypreswolfsmelk en 
daarachter Glaskruid; beide hebben zich spon
taan uitgebreid nadat we enkele exemplaren 
hadden aangebracht. In bun midden gedijen 
Citroenme!isse, Kranssalie, Pyramidevogel
melk en een Artemisia abrotanum. 

De stins 
Nu naar het grootste stuk van de tuin, Dit is 
het door onze voorgangers 10-20 em met 
bladaarde opgehoogde dee!. Oorsponkelijk 
was daar een erf met grind. Thans hebben de 
mollen de grond weer door elkaar gemengd. 
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We besloten dit stuk in te richten als suns: de 
grondsoort en de waterhuishouding nodigden 
daartoe uit. We begonnen natuurlijk met twee 
soorten Sneeuwklokjes (Galanthus nivalis en 
G. elwesii), die zich voorspoedig hebben uit
gebreid en zelfs een kruising vormden, waar
van de bloembladen niet een of twee groene 
vlekken hebben, maar een groen kruis. In de 
loop der jaren verrijkten we bet sorLiment met 
Crocus in ettelijke kleuren, een grote popula
Lie van Gele Anemonen, Helmbloem, 
Sneeuwroem, Scilla bifolia, Narcissen (N. ta
zetta, N. pseudonarcissus en N. triandrus), 
Iris reticulata, Blauwe Druifjes, Tulipa pul
cbella en T. tarda, Wilde Hyacintb en Fritilla
ria persica. Overdadig succes hadden we met 
de Donkere Ooievaarsbek (Geranium 
phaeum), een in de gebergten van Midden- en 
Zuid-Europa inheemse soort, in ons land als 
stinzenplant ingeburgerd. Die heeft zich in de 
loop van enkele jaren massaaJ uitgebreid in 
een deel van de stins, in bennen en in 
grensstroken van het bos. De donkerrood
paarsebloemen, een unieke kleur in onze 
flora, verschijnen begin mei, maar de planten 
bloeien door tot in oktober, tot genoegen van 
hommels en van ons. 
Dat alles betekent echter geenszins, dat de 
tuin het hele jaar door stinzenplanten 
overheerst wordt. Integendeel, er kwam een 
effecLieve seizoensspreiding tot stand. Het 
dichte wortel stokvlechrwerk van de Canadese 
Guldenroede belemrnert de groei van daar 
ongewenste planten, ten voordele van onze 
Gele Anemonen. 

Nieuwelingen van ver en van dichtbij 
Tal van aanwinsten brachten we in de loop 
der jaren aan. Eerst even de boutgewassen. 
De grootste aanwinst was een Ginkgo biloba, 
de Japanse ternpelboom, een gescbenk van 
jonge vrienden; die kwam dicbtbij de toen 
bijna ter ziele gegane Appel te staan. Hij 
groeide in Lien jaar tijd tot tweernaal zo hoog 
op. Om die Japanner gezelscbap te geven 
plantten we een Andromeda japonica (gered 
uit de gerneentelijke tuinafvalstortplaats) in 
zijn "aura". 
Andere nieuwelingen zijn een kleine Buxus 
sempervirens, Buddleya davidii (voor de vlin
ders) en Hamamelis intennedia, een nog uit 
Driebergen meegenomen Roos, die ook zijn 
wilde scheuten niet de baas kon, een vanzelf 
gekomen Roos, Sorbus intermedia, Potentilla 
fruticosa en Hypericum aureum. Met Peper
boompjes badden we geen succes; die stier
yen na enkele jaren af. De oude appelstarn 
werd uitgehold door spreeuwen, die er hun 
nest maakten, verteerd door paddestoelen 
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(o.a. Oesterzwam), en verder doorboord met 
gangen van houtwespen, die aan het eind van 
elke gang enkele zweefvliegen hadden verza
meld. Toen de boom tenslotte omviel, was het 
wortelgestel nog goed genoeg om een bundel 
opslag te produeeren. Hieruit hebben we uit
eindelijk een nieuw appelboompje overgehou
den, dat weer de bekende appels levert, maar 
dat we nu klein willen bouden. 

Voorkeur voor vaste planten 
En dan de kruidaehtige planten, Annuellen 
zijn er nauwelijks bij; we prefereren overblij
vende gewassen, vaste planten. Maagdepalm 
en Gele Dovenetel (bier de w ilde variereit) 
vonnen een basaaJstramien, dat "onkruid" af
schrikt. Spectaculair was de aanwinst (uit het 
wild) van Langbladereprijs, in juli de stins 
plaatselijk hemelsblauw dominerend. Op de
zelfde plaats hebben dan al roodpaarse Maag
depalm en Wilde Hyacinthen gebloeid. Merk
waardig dat zo'n in de vrije natuur zeldzame 
Veronica zich in de tuin als voortwoekerend 
"onkruid" gedraagt. Dat laatste geldt gelukkig 
niet voor de Geitebaard (Aruncus dioicus), 
wei een snelle groeier, maar een die zich nau
welijks lateraal uitbreidt. De zee van roomwit
te bloempluimen is in juni een lust voor bet 
oog, maar verwelkt helaas te snel tot een on
ooglijk bruine massa. 
Terwille van een evenwiehLige verdeling van 
kleuren over net jaar braehten we ook een 
rand Herfstasters aan, waarop zich in septem
ber vlinders zonnen. Eenrnaal per jaar zien we 
er de Gehakkelde Aurelia en in de herfst kleu
ren de Kleine Vuurvlindertjesmooi op de 
lichtpaarse ondergrond. 
Er is een zonnig hoekje aan de zuidkant met 
Geranium sanguineum, Gamander (Teucrium 
chamaedrys), Tijm, Lavendel, Tripmadam, 
Reuzenhemelsleutel, Halimium umbellatum, 
Wildemanskruid, Witte en Zwarte Engbloern, 
Kluwenklokje, Engels Gras, Knolspiraea en 
Eremurus stenophyllus. Op een iets minder 
zonnige en droge standplaats gedijen Rapun
zelklokje, Koningskaars, Potentilla fruticosa, 
Sint Janskruid, Vogelmelk, Asphodeline lutea, 
Centaurea montana, Veronica gentianoides, 
Eryngium planum, Meum athamanticum, Do
ronicum pardalianches, Prunella grandiflora, 
Lathyrus linifolius, de winterbloeier Erica car
nea en Tricyrtis macropoda (een geschenk 
van Ger Londo). Op een wat vochtiger en 
meer beschaduwde plek leven Muskuskruid, 
Stanke Sleutelbloern, Witte Klaverzuring, 
Schaafstro, Lievevrouwebedstro, Hondstarwe
gras, Polygonum amplexicaule (een late bloei
er), Astrantia maior, Penningkruid, Bieslook 
en Dicentra exi.mia. 
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Hier hebben we een tijd lang in de 
drup van een dak zonder goot zelfs 
Goudveil gekoesterd, een zeldzame 
soort van bronniveau's, maar die kon 
het niet volhouden. Weer elders staan 
"macropborbiae" ("Hochstauden") bij
een: Heemst, Inula salicina, Teunis
bloem, Weidesalie, Damastbloem, 
Grote Pimpernel, Kogeldistel, Konin
ginnekruid, Beemdooievaarsbek, Tha
lictrum aquilegifoliumen Crambecor
difolia; daaronder twee wilde Anjers, 
Dianthus superbus en D. armeria. Hier 
is Karwijselie (Selinum carvifolia) 
mijn favoriet. Zo zijn er overal specia
le, door ons gekoesterde mozaieken en 
microbiotopen ontstaan. 
Er zijn ook heggen van Haagliguster 
en van Theeboompje met Sneeuwbes 
en een stukje Beukenheg. Onder de 
rand daarvan kleuren en geuren Maart
se ViooItjes in het voorjaar; en in de 
zoom langs het gazon plantten we don
kerpaarse Akelei, Boslathyrus en de 
rank oprijzende Bocconiacordata met 
haar sierlijke bladtooi. Tussen Clema
tis en de stoep en onder Stokrozen is er 
dan nog een border met veel bolgewas
sen en de prachtigegoudgeel bloeiende 
Euphorbia polychroma,de gele hoofd
jes van Telekia speciosa, de paarse 
Kranssalie, Margriet en Hondstong, 
doorsprenkeld met Robertskruid. 
Zo zijn in het verioop van vele jaren 
natuuren cultuur innig verweven ge
raakt. Bij onze Seringen plantten we 
een pol Acanthus mollis, het voorbeeld 
van de Korinthische zui!, zich jaarlijks 
tooiend met zijn voornameen myste
rieuze bloemen. De zaden zijn groot en 
glanzend bruin en kiemen makkelijk. 
Daaraan grenst het stralend geeI van 
een veld Lysimachia punctata, door
sprenkeld met roze Geranium macro
rhizum, Zeepkruid,de wine immortel
len van Anaphalismargaritaceaen en
kele scherrnen van de zilverviolette Al
lium albopilosum,het geheel om
zoomd door Vrouwenmantei. 
Lezer, laat het u niet duizelen, maar 
tracht u ons paradijs voor te stellen. 
Wie het zien wil is welkom,mits aan
gekondigd. 0 

Nellie Westhoff-de Joncheere 
Postbus 64 
6560 AB Groesbeek 
024-3971642 

Naar aanleiding van het eerste deel van "een natuurrijke win in Groesbeck" 
stuurde Claus van den Brinkuit Gist ons de hier volgende reactie. 

Wiens hartstocht zo sprekend tot mij sprak 

"Dit is een ode aan mijn vader wiens liefde het leven is" had i.k op een steen ge

schrevendie nog plompverloren op een Gooise heide ligt en daama ben ook i.k
 
gevlucht uit Laren gewapendmet een astronomische kennis van floristische curi

ositeiten. Mijn vader echter, die een begenadigd verteller was, had mij niet al

leen dit laten zien maar ook van zijn vroegejeugd verteld. Hoe hij na het hooien
 
in de greppels was uitgezakt temidden van klokjesgentiaan en valkruid.
 
Vele exotische reizen later, lang nadat hij was gestopt met vertellen las i.k deel 1,
 
2, en 3 van "WildePlanten" niet wetend wiens hartstocht zo sprekend tot mij
 
sprak. Ik heb aan deze boeken mijn tweede liefde te danken waarvoor bij deze
 
mijn dank en i.k zou deze graag metjullie delen.
 
Zoals geschreven ben i.k gevlucht uit Laren gewapendmet inmiddelsnutteloze
 
kennis en vervolgens de verkeerdestudie begonnen. CuItuurtechniek. "Godfa

ther" van landinrichting en ontwatering. U begrijpt, de grootste kloof op aarde
 
was niet de Grand Canyon maar de kloof tussen mij en de lesstof.Dat ik dit heb
 
afgerondmag u zien als een blijk van volgzaamheid en dociliteit zoals dat voor
 
de meeste diploma's geldt, maardit terzijde.
 
Nadat i.k een baan had bemachtigd verlangdeik (ook) vurig naar een plek om
 
mijn eigen ideeen uit te leven en die werd mij in 1994 plots in de schoot gewor

pen en sindsdien genieten leer i.k elke dag.
 
Ik probeernu 1 hectare productieweiland om te zeuen in een heemtuin. Met veel
 
vallenen opstaan leer ik onze flora langzaambeter kennen. Dat opstaan was
 
vooralhet op ruime schaal afplaggenvan de bovenlaagen de fijne lemige bo

dem die mij te allen tijde voor verdroging behoed. Veldrus, dwergzegge, echt
 
duizendguldenkruid, liggendhertshooien moerasrolklaver zijn hier nu beeldbe

palend. Verder heb i.k nog een verdwaalde agrimonie, kale jonker en echte koe

koeksbloem over het terrein rondzwerven. Ik verrnoed dat het hooiland zich naar
 
een veldrushooiland zal ontwikkelen maar i.k heb al teveel verrassingen gehad
 
om daar al te zeker van te zijn. Ik reken erop dat de struweel- en bosaanplant
 
nog tientallen jaren nodig heeft om een fatsoenlijke bodem te vorrnen. In de tus

sentijd stel i.k mij tevreden met de bloesem van sleedoorn en een sluier van hop
 
over de aanplant.
 
En wat verrast worden betreft, daarin ben ik ruimschoots voorzien want de ko

mende zomer vlei i.k mij tussenklokjesgentiaan en valkruidwelke her tot mijn
 
verrrassing buitengewoon goed doen.
 
Plantenliefhebbers kunnengerust eens komen kijken.
 

Claus van den Brink, Hoenloseweg 3, 8121 OS Olst, 0570-564424 

-- 6 Oase zomer 200I 


