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voorwoord
Beste lezer,
 
Het boek dat u nu in uw handen heeft, is een bijzonder leuk bladerboek.  
Als burgemeester is het altijd leuk om iets over je eigen gemeente te bekijken. 
Zeker als het onderwerp de natuur van onze prachtige gemeente is. De natuur 
waar vele bezoekers maar zeker ook onze eigen inwoners het hele jaar door 
van genieten. Als bioloog spreekt dit boek mij extra aan.
 
Dit boek is bedoeld voor alle lezers die geïnteresseerd zijn in de natuur van 
onze gemeente. Bent u hier als bezoeker? Ga dan met dit boek in de hand op 
ontdekkingsreis door de veelzijdige natuur en het  landschap dat zich uitstrekt 
van de Gelderse vallei tot de Utrechtse heuvelrug. Woont u hier in Rhenen of 
de omgeving? Kijk dan eens extra goed naar de verschillende soorten in de 
natuur die u wellicht eerder niet zijn opgevallen. We hebben hier vele soorten 
natuurgebieden. Van het weidse Binnenveld tot de imposante Grebbeberg. 
 
Deze uitgave wordt uitgebracht in het kader van Rhenen 750 jaar. We vieren 
namelijk dat Rhenen dit jaar 750 jaar stadsrechten heeft.  Ik vind het leuk om 
te zien dat initiatieven als deze zo enthousiast worden genomen. Ook hier zie 
ik dat veel mensen en organisaties zich inzetten om van dit jaar iets bijzonders 
te maken. Het is een feest voor alle inwoners. Daarnaast wordt Rhenen dit jaar 
ook voor buitenstaanders op de kaart gezet. Dit boekje is daar ook weer een 
voorbeeld van.

Ik wens u veel lees- en kijkplezier toe. 

Joost van Oostrum,
Burgemeester van Rhenen   
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inlEiding
Met dit boekje willen we u als lezer graag kennis laten maken met de natuur in 
de gemeente Rhenen. Over de Blauwe Kamer en het uiterwaardengebied is al 
veel geschreven. Maar ook in de rest van de gemeente Rhenen komen bijzondere, 
en waardevolle natuurgebieden voor. Die zijn misschien minder bekend, maar 
zoals u in de volgende hoofdstukken kunt  zien doen ze voor wat betreft land-
schappelijk schoon en voorkomen van bijzondere soorten niet onder voor de 
Blauwe Kamer. 

Dit boekje is bedoeld voor een brede lezersgroep. Het is geschreven voor  
inwoners van Rhenen die nieuwsgierig zijn wat er in hun gemeente aan  
natuur te zien en beleven is, maar ook voor bezoekers van buitenaf die graag 
wat meer willen weten over deze mooie omgeving.

Ananleiding voor het schrijven van dit boekje is het 750-jarige bestaan van 
de stad Rhenen. Een mooi moment om stil te staan bij de stad en haar omge-
ving. Aan dit boekje hebben veel verschillende mensen meegewerkt, door het  
aanleveren van teksten en/of van foto’s. We willen iedereen die een bijdrage 
heeft geleverd van harte bedanken. 

In dit boekje wordt per hoofdstuk steeds één gebied uitgelicht en aan de hand 
van tekst en foto’s besproken. Op de overzichtskaart is terug te vinden om 
welke gebieden het gaat.
We wensen u veel lees- en bladerplezier, en wie weet zien we u terug in één 
van deze mooie gebieden!

Han Runhaar en Anja Langefeld
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Grondslagen  
van Rhenen’s  
landschappen

inlEiding
Slechts een enkele gemeente in Nederland 
zal zo veel landschappelijke contrasten  
binnen haar grenzen hebben als Rhenen. 
Hoge stuwwallen met bossen, akkers, gras-
land en heides, de Rijn met dijken en grazige 
uiterwaarden, een deel van de Gelderse  
vallei met boerenland. En wie in het verleden 
graaft treft een rijkdom aan archeologische 

en historische resten aan, die erop duiden 
dat de omgeving van Rhenen al vanaf de 
prehistorie tot nu een gewilde woonplaats 
was en een strategische positie had. De 
hoofdstructuren van Rhenens grondgebied 
worden behandeld aan de hand van een  
eenvoudig kaartje dat de terreinvormen en 
hun ontstaanswijze en –periode aangeeft.

Jan Klijn
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dE utrEcHtsE HEuvElrug
Meest in het oog springend is de NW-ZO 
lopende Utrechtse Heuvelrug, die tot in 
Noord-Holland (het Gooi) doorloopt. In de 
voorlaatste ijstijd (het Saalien, ca 150.000 
jaar geleden) is deze zandige en grind-
rijke rug omhooggedrukt door een enorme  
ijslob afkomstig van het Fins-Skandinavische 
plateau. Deze ijslob lag in een bekken dat 

nu de Gelderse vallei is. Het Veluwe- mas-
sief is in de zelfde ijstijd ontstaan. Feitelijk 
vormden die ruggen ooit één geheel met 
een boogvormig uiteinde ergens in de 
huidige Betuwe. Doordat de grote rivieren 
daarvan een deel hebben weggeruimd 
zien we ze nu als twee eenheden met een 
onderbreking tussen de Grebbeberg en de Kaartfragment Geomorfologische Kaart STIBOKA/RGD; legenda vereenvoudigd door auteur
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Wageningse Berg. Bij de Grebbeberg kunnen 
we aan de steile zuidkant nog goed zien 
hoe de rivier de zaak heeft weggevreten. 
De Heuvelrug bevat overigens nog meer 
bijzondere terreinvormen. Delen zijn al in 

het Saalien ontstaan, zoals terreindelen 
die ontstonden door afsmeltend ijs, waar-
bij afstromend water in een brede zone 
waaiers van spoelzanden afzette aan de 
buiten (=zuid-)zijde. Deze zogenaamde 

dE gEldErsE vallEi
Wie aan de Noordkant van de Heuvelrug 
omlaag kijkt ziet landerijen in een vrij vlak 
en bij nadere beschouwing ook wel heel 
licht golvend landschap, dat zich vanaf het 
Grebbesluisje tot ver noordwaarts boven 
Amersfoort uitstrekt tot aan de IJsselmeer-
kust bij Eemnes. Dat geheel is de reusach-
tige dalvorm waar eertijds de ijsmassa in 
heeft gelegen en bewogen. Toen het ijs 
eenmaal was verdwenen werd die laagte 
opgevuld met rivier- en verder noordelijk 
locaal zeeafzettingen (Eemklei), maar zo 
zuidelijk als bij ons in de buurt van Rhenen 
waren het vooral zandige pakketten die in 
de droge, laatste ijstijd door krachtige win-
den werden neergelegd. Zij heten officieel 
dekzanden. Daarmee is het verhaal nog 
niet verteld, want na de laatste ijstijd ver-
beterde het klimaat aanzienlijk, werd het 
niet alleen warmer, maar ook behoorlijk 

wat natter in deze contreien. Er trad forse 
veenontwikkeling op en men gaat er van 
uit dat op die natte dekzandondergrond 
een vrijwel gesloten en dikke veenlaag 
ontstond. De naam Veenendaal is dan ook 
veelzeggend. Nog steeds spreekt men van 
’t Veen als je het over die plaats hebt. Van al 
dat veen is maar bitter weinig over. Net als 
bijna overal in Nederland hebben veenwin-
ning voor brandstof, ontwatering en ont-
ginning in hoog tempo voor snelle afbraak 
gezorgd. Nog slechts enkele, meest laag-
gelegen, stukken langs het valleikanaal (de 
Greb) en bij Overberg hebben nog veen-
bodems. Helemaal in het meest zuidelijke 
puntje van het Binnenveld liggen ook nog 
wat recente rivierkleien, want de Rijn heeft 
vóór diens bedijking ook nog wel eens 
de gemakkelijkste weg naar het noorden  
gekozen en wat sporen nagelaten.

Droog dal op de zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug. Links landhuis de Tangh. Middenonder het Sinnehûs en 
toegangspad naar de Palmerswaard die in ontkleiing is. Foto: Provincie Utrecht (Henk Bol)
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sandr-afzettingen zijn te herkennen aan 
het grove en grindrijke zand. In de warme 
periode die op deze ijstijd volgde (het 
Eemien), en ook tijdens een latere koude-
periode toen we hier een toendraklimaat 
hadden (het Weichselien: 75.000-10.000 
jaar geleden) is de Heuvelrug verder 
door stromend water gemodelleerd.  
Kenmerkend zijn de dalvormen dwars op de  
Heuvelrug, waarvan we zowel aan de 

noordzijde als zuidzijde een tiental exem-
plaren kunnen zien. Vanwege de ondoor-
latende bevroren ondergrond werd in de 
ijstijden sneeuwsmeltwater en sediment 
in deze dalen oppervlakkig afgevoerd.  
Tegenwoordig zakt het regenwater snel 
weg in het zand en grind en wordt hoog-
uit bij zware onweersbuien nog wel eens 
water oppervlakkig afgevoerd. Daarom 
betitelt men ze als droge dalen.
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dE uitErwaardEn langs dE rijn
Het laatste hoofdlandschap is de Rijn, met 
haar uiterwaarden en de dijkstructuren 
met winter- en zomerdijken. Zoals overal in 
het Nederlandse rivierengebied is dit een 
open landschap met gewoonlijk een rustig 
stromende rivier. De Rijn is ook nog eens 
gestuwd, zodat stroomsnelheden gering 

dE invloEd van dE mEns
Nergens in Nederland heeft de mens het 
landschap onberoerd gelaten. Zo ook hier 
in de gemeente. Genoemd kunnen worden 
de grote zandafgravingen bij Kwintelooij-
en en die bij het terrein van Vogelenzang.  
Beide winningen zijn weliswaar gestopt, 
maar ze laten flinke happen uit de heu-
velrug na. Over de veenwinning spraken 
we al. Ook het uiterwaardengebied zit 
vol sporen van delfstofwinning, zowel 
klei voor de eertijds talrijke steenfabrie-
ken als zand. Niet alle ingrepen in het re-

liëf waren altijd even rigoureus. Van veel  
ouder datum en veel subtieler zijn plaat-
sen waar boeren de arme zandige bo-
dems hebben verrijkt met plaggen en 
zand-mestmengsels uit de schaapskooien 
die er eertijds waren. Die opgebrachte 
gronden, de zgn. esdekken, leverden re-
delijk goed bouwland op, zoals we op de  
flanken van de heuvelrug nabij de dorpen 
wel terugvinden in de open akkercom-
plexen, waar granen en een tijdlang tabak 
werden geteeld.

zijn. Heel anders bij hoge waterafvoeren in 
winter en voorjaar, waar de uiterwaarden 
overstromen en het water aan de voet van 
het stadje Rhenen en het dorp Elst staat. 
Op zo’n moment zijn de stuwen bij o.a. 
Amerongen gestreken om de afvoer te ver-
snellen.

arcHEologiE
In de inleiding is het al genoemd, de aan-
trekkelijkheid van het landschap voor  
bewoning en de strategische positie van 
het gebied. De omgeving van Rhenen is 
onder archeologen befaamd. De onge-
veer alleroudste sporen in Nederland 
aangetroffen van mensen, jagers en ver-
zamelaars werden in de zandafgraving 
van Kwintelooijen aangetroffen. Verder 
wemelt het op de flanken van de heu-
velrug van grafheuvels daterend uit de 
Late Steentijd, Bronstijd en IJzertijd. 
In de Romeinse tijd lag de noordgrens 
van de Romeinse invloed, de zogeheten  
Limes, langs de Rijn. Zowel bij de Laar-

scherberg als bij de Donderberg, aan de 
westkant van Rhenen zijn grafvelden van 
grote omvang gevonden, soms met rijke 
grafgiften uit de periode 450-750 jaar na 
Chr. Deze behoren tot de, Europees gezien, 
belangrijkste vondsten. En, als laatste maar 
niet als minste, op de rand van de Grebbe-
berg vinden we een dubbele, halfovaalvor-
mige ringwalburcht ergens uit de vroege 
middeleeuwen, waarvan er in Nederland 
maar enkele bekend zijn. Veel recenter na-
tuurlijk is de Grebbe-linie met verdedigings-
werken en inundatiewerken die dankzij con-
servering en restauratie de recente historie 
van het gebied levend houden.

Uitzicht op de Grebbeberg. Op de voorgrond de Blauwe Kamer en de Grebbelinie, rechts de Bischop David Grift 
en bovenaan het Binnenveld. Foto: Provinchie Utrecht (Henk Bol)

De Nederrijn met uiterwaarden.   
Foto boven: Renk Ruiter
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ligging En ontstaansgEscHiEdEnis

Han Runhaar en Paula Goudzwaard

  Kwintelooijen

Tussen Veenendaal en Rhenen ligt op de 
noordoosthelling van de Heuvelrug de 
voormalige zandafgraving Kwintelooijen, 
ook wel bekend als de Dikkenberg. Hoewel 
maar een klein gebiedje (circa 74 ha), is 
het toch zeer rijk aan plant- en diersoor-
ten, mede vanwege de grote variatie aan 
geologie en reliëf. De hoogteverschillen 
in het terrein lopen op tot zo’n 50 meter. 
Dat levert fraaie vergezichten op over de 
Gelderse Vallei. Samen met de rijke flora 
en fauna, maakt dit het gebied bij uitstek 
geschikt voor een bijzondere natuurwan-
deling. Tot in 1989 is in Kwintelooijen 
zand gewonnen. Het zand werd gebruikt 

voor de aanleg van snelwegen en om 
stadswijken op te hogen, kalkzandsteen 
te maken en metaalzand te winnen.  
Tijdens de afgraving zijn veel resten  
gevonden van prehistorische dieren, 
waaronder Mammoet, drie soorten neus-
hoorns, Reuzenhert en Steppewisent. Ook 
zijn veel stenen werktuigen gevonden 
die nog stammen van vóór de voorlaatste  
ijstijd, meer dan 140.000 jaar geleden. In 
het Rhenense museum Het Rondeel zijn 
een aantal van de gevonden fossielen en 
stenen werktuigen te bewonderen. 
In de erosiegeulen die zich in de hellingen 
hebben gevormd is de ondergrond goed 

Zandafgraving in Kwintelooijen Fossiel elzenblad gevonden in Kwintelooijen. Foto: Paula Goudzwaard
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zichtbaar. Die bestaat hier uit afzettingen 
van grof grindrijk zand en oude rivierklei. 
Ze zijn door een voorloper van de Rijn 
afgezet, en vervolgens door het landijs 
opgestuwd tot de huidige Heuvelrug. De 
‘leemlagen’ die in het gebied voorkomen 
zijn dus in feite oude rivierafzettingen. In 
het midden van de voormalige zandaf-
graving ligt een steile heuvel, die ooit is 
aangewezen als ‘geologisch monument’ 
omdat de gelaagde opbouw met zand 

en klei hier goed zichtbaar was. De steile 
hellingen hebben echter een zodanige 
aantrekkingskracht op spelende kinderen 
dat het ‘monument’ nu vooral een functie 
heeft als klimheuvel. 

Na de afgraving zijn er plannen geweest 
om het gebied in te richten als golfter-
rein of zelfs als (kunst)skihelling. Gelukkig 
zijn deze plannen niet doorgegaan. Wel 
is er een crossbaan aangelegd, waarop 

  Kwintelooijen

jaarlijks motorraces worden gehouden. 
Het gebied is in beheer bij het Recreatie-
schap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Krom-
me Rijngebied. Het oostelijk deel, met 
daarin de parkeerplaats, picknicplek en  
crossbaan, is vooral bestemd voor re-
creatie. Het westelijk deel, met daarin het 
geologisch monument en een grote plas, 
heeft primair een natuurfunctie. Het wordt  

begraasd door Schotse Hooglanders en 
is middels een omheining afgescheiden 
van het recreatiegedeelte. Volgens de 
Boswet had eigenlijk na de afgraving het 
hele gebied weer aangeplant moeten 
worden met bos. Gelukkig is de aanplant 
niet goed aangeslagen en zijn er daardoor 
veel mooie doorzichten en uitzichten  
bewaard gebleven.

Onder: Kort na de afwerking ontstaan de eerste 
erosiegeulen
Rechts: Het  ‘Geologisch Monument’ fungeert 
vooral als klimhelling

Links: Schotse  hooglander in het natuurgedeelte
Rechts: Jaarlijks worden op de crossbaan motorraces gehouden

1716



  Kwintelooijen

plantEngroEi

Het gebied kent een rijke plantengroei, 
met veel zeldzame en bedreigde planten- 
soorten. Daaronder zijn veel pionierplanten, 
eenjarige soorten die voor hun voortbe-
staan afhankelijk zijn van open plekjes 
waar hun zaden kunnen kiemen. Op de 
plekken waar door erosie rivierzand aan 
de oppervlakte is gekomen, komen twee 
soorten viltkruid voor (Duits en Dwergvilt-
kruid), zo genoemd vanwege hun dichte 
viltige beharing. Op de wat kleiiger/ 
lemiger plekjes staat Echt duizendgulden-
kruid, met mooie roze bloemetjes. Op de 
crossbaan komt elke zomer massaal de 
Grondster op. Dat is een soort die vroeger 

in heidegebieden veel voorkwam langs 
karrepaden. Met het verdwijnen van de 
paard-en-wagen is de Grondster uit de 
meeste heidegebieden verdwenen, maar 
in Kwintelooijen komt de soort nog mas-
saal voor. Het maakt de plant klaarblijkelijk 
niet uit of de bodem wordt opengehouden 
door karren of door motoren. 
Op de plekken waar de hellingen na afgra-
ving zijn afgedekt met humeuze bosgrond 
komen heidebegroeiingen voor, waarin  
behalve Struikheide ook een aantal Brem-
soorten voorkomt. Allereerst de Gewone 
brem, die vooral in het begin hele hellingen 
fraai geel kleurde. Daarnaast komt een  

tweetal zeldzame kleine bremsoorten voor, 
te weten de Kruipbrem en de Stekelbrem. 
In het gebied liggen een aantal plasjes.  
Vanwege de ligging in een heide- en 
zandgebied zou je hier vooral soorten 
van voedselarm regenwater verwachten. 
De aanwezigheid van rivierklei verraadt 
zich echter door de aanwezigheid van 
een aantal soorten die normaliter alleen 
in de uiterwaarden voorkomen. Voor-
beelden zijn Slijkgroen, een pioniersoort 
van droogvallende kleiige bodems, en 
Fraai duizendguldenkruid, een kleinere 
versie van het eerder genoemde Echt 
duizendguldenkruid. Het zijn soorten 
die het gebied gemeenschappelijk heeft 
met de Blauwe Kamer, waar ze langs de  
oevers van gegraven strangen voorkomen.

In het heidegebied komen twee kleine brem-
soorten voor, te weten Kruipbrem (boven) en 
Stekelbrem (rechts)

1: Het heidegebied

2: Grondster was vroeger karakteristiek voor  
 karrepaden in de heide, maar groeit nu  
 massaal op de crossbaan.

3: Kenmerkend voor het gebied zijn de vilt 
 kruiden; dit is Duits viltkruid

4: Eén van de twee duizendguldenkruiden  
 die in Kwintelooijen groeien: Echt   
 duizendguldenkruid

1. 

2. 

3.

4.
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  Kwintelooijen

insEctEn
De grote variatie aan milieus zorgt dat er in 
het gebied veel verschillende soorten insec-
ten voorkomen, o.a.vlinders, wilde bijtjes en 
hommels, kevers, krekels en sprinkhanen 
en opvallend veel libellen en waterjuffers. 
Deze laatste twee groepen zijn goed verte-
genwoordigd. Van de ca 70 soorten die in 
Nederland voorkomen zijn in Kwintelooijen 
maar liefst 35 soorten aan te treffen! Van  
de libellen is de Paardenbijter de meest  
algemene. De fraai blauw gevlekte man- 
netjes zijn jagend langs de plassen aan te 
treffen. Ze hebben daar elk hun eigen ter-
ritorium, dat fel verdedigd wordt tegen an-
dere mannetjes. Alleen territoriumhouders  
kunnen paren met de geelgroen gevlekte 

wijfjes, die hier in de zomer hun eieren  
komen afzetten. Andere veel voorkomende 
libellensoorten zijn de Platbuik en de Oe-
verlibel. De juffers zijn veel kleiner dan de 
echte libellen. Daarnaast zijn ze te herken-
nen aan het feit dat ze in rust hun vleugels 
samenvouwen. Van de vele soorten noe-
men we hier alleen de Houtpantserjuffer en 
de Bruine winterjuffer. De Houtpantserjuffer 
heeft de eigenaardige gewoonte dat zij haar 
eieren legt in de schors van bomen die aan de  
waterkant staan. Nadat de eieren zijn uit- 
gekomen laten de jonge larven zich 
(als het goed is) in het water vallen. De 
Bruine winterjuffer wijkt op een an-
dere manier af, en wel doordat van deze 

soort de volwassen dieren overwin- 
teren. Verstijfde winterjuffers zijn in de  
winter te vinden aan stengels van grassen en  
struiken. Bij de andere juffers overwinteren 
alleen de eieren en/of de larven. De lar-
ven van waterjuffers en libellen leven in het  
water en zijn geduchte rovers, die zich  
voeden met andere insectenlarven en kik-
kervisjes. Ook graafwespen zijn in Kwinte-
looijen goed vertegenwoordigd. Deze wes-
pen graven in de zonnige zandhellingen 
gangetjes waarin ze hun jongen grootbren-
gen. Ze voeren eerst een rups of volwassen 
insect aan, dat ze hebben verdoofd met een 
steek van hun angel. Nadat ze een ei hebben 
gelegd bij of op de prooi worden de gange-
tjes weer afgesloten. In het gebied komen ca 
60 soorten graafwespen voor, elk met hun 
eigen favoriete prooidier. Daarnaast komen 

vogEls
Het gebied wordt vooral gekenmerkt door 
het voorkomen van soorten van half-open 
landschappen, met een afwisseling van 
bosjes en open plekken. Een fraaie vogel 
van het halfopen landschap is de Geelgors. 
Met zijn monotone zang, die veel lijkt op 
de eerste tonen van de vijfde symfonie van 
Beethoven, kun je deze mooie gele vogel 
niet missen. De zang wordt voorgedragen 
vanuit de toppen van bomen en strui-
ken. Een Geelgors is een zaadeter maar 

in de broedtijd leven de Geelgorzen van  
insecten die nodig zijn om de jongen van 
eiwitten te voorzien. In de winter wordt 
meestal in groepen de graanakkers afge-
stroopt op zoek naar resten van de oogst. 

Een vogel die qua kleur niet opvalt, maar 
des te meer door zijn zang, is de Boom-
leeuwerik. De zang begint erg vroeg.  
Vaak al in februari kan men genieten  
van de prachtige zang die met hoge  

Enkele van de in Kwintelooijen voorkomende libellensoorten:  1.mannetje van de Paardenbijter, 2. vrouwtje 
van de Platbuik, 3. mannetje van de Bloedrode heidelibel

Paartje Houtpantserjuffer bij het afzetten van 
eieren in de stam van een Grauwe wilg. Op 
de stam zijn littekens te zien van de eierafzet-
ting van vorig jaar.
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25 soorten spinnendoders voor, die zich  
hebben gespecialiseerd in een riskantere 
prooi, te weten spinnen.

1. 

2.

3.



zangvluchten wordt voorgedragen. De 
zang is een aflopende toonladder die  
makkelijk is te herkennen. Er wordt ook wel  
gezongen vanaf hoge zangposten maar de  
zangvluchten zijn het spectaculairst. Er 
wordt op de grond tussen heide of hoger 

gras genesteld. Ook de raaf is in Kwinte-
looijen vaak prominent aanwezig. Luid 
kroh kroh kroh roepend instrueren ze 
hun jongen tijdens de eerste vlieglessen.  
Hierdoor blijven ze beslist niet onopge-
merkt.

amfibiEën En rEptiElEn
De poelen vormen een geschikte voort-
plantingsplek voor kikkers en padden. 
Een belangrijke soort is de rugstreeppad, 
die in Europa zeldzaam is en daarom extra 

bescherming verdient. Het zijn kleine dier-
tjes, die makkelijk herkenbaar zijn aan de 
gele streep over hun rug. De soort plant 
zich voort in ondiepe, onbegroeide plasjes 

Links: Een andere kenmerkende soort is de Geel-
gors. Foto: Wim Weenink

Boven: De raaf is vaak te zien en te horen in 
Kwintelooijen. Foto: Wim Weenink

1. Een andere Europees beschermde soort die 
zich in Kwintelooijen prima thuisvoelt is de  
Rugstreeppad. Foto: Paula Goudzwaard

2. Kikkervisjes en paddevisjes in een nieuwge-
graven plas in Kwintelooijen, mei 2006

3. Op de zonnige hellingen voelt de Zandhage-
dis (een  Europees beschermde soort) zich goed 
thuis. Foto: Paula Goudzwaard

die af en toe droogvallen. Het voordeel 
is dat in dergelijke plasjes weinig roof-
vijanden aanwezig zijn. Nadeel is wel 
dat ze soms al vroeg in de zomer droog- 
vallen, wanneer de paddevisjes zich nog 
niet hebben kunnen ontwikkelen tot jonge 

padden. Gevolg is dat het voortplantings-
succes van jaar tot jaar sterk verschilt. 
Op de droge zandige hellingen komt de 
zandhagedis voor. De mannetjes van 
deze soort zijn in de voortplantingstijd  
prachtig groen gekleurd.

1. 

2. 

3.

  Kwintelooijen
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Anja Langefeld en Dirk Prins

Bossen en  
Landgoederen

van HEidE naar bos
Een groot deel van de Utrechtse Heuvel-
rug is tegenwoordig bedekt met bos. Dat is 
ooit wel anders geweest. Tot aan het einde 
van de 19e eeuw was het merendeel van 
de heuvelrug in gebruik als gemeenschap-
pelijke heide, waar men de schapen liet 
grazen. Men zegt dat als de heide in bloei 
stond, dan kon je vanaf de Cuneratoren in 
Rhenen tot aan de Lange Jan in Amersfoort 
de paarse velden zien. 
Langzaamaan ontstond er toch weer bos. 
Adel stichtte er zijn lusthoven en landgoe-
deren. Vanaf begin 20e eeuw was de heide 
niet langer nodig voor de landbouw en wer-
den de heidegebieden op een paar stukjes 
na beplant met bomen voor de houtpro-
ductie. In het bos is wel te zien welke soor-
ten bomen aangeplant zijn om planken 
van te maken, dat zijn niet de kromme bo-
men, maar bijvoorbeeld de Douglasspar, de  
Japanse lariks, de Corsicaanse den en de 
Amerikaanse eik. Al deze bomen hebben 
een rechte stam, waar mooie rechte plan-
ken van te zagen zijn. Je ziet op zo’n stuk 
bos ook weinig open plekken, en weinig  

onderbegroeiing, de opbrengst is maxi-
maal. De mijnbouw had vroeger veel hout 
nodig om te stutten, daar werd vooral Gro-
ve den voor gebruikt. Een geheugensteun-
tje om te weten of je nu met een den, met 
een spar, of met de lariks van doen hebt is 
het tellen van het aantal naalden. Bij spar-
ren staan de naalden afzonderlijk (spar = 
solo), bij dennen staan de naalden in twee-
tallen (den = duo), en bij de lariks staan de 
naalden in bosjes van 30 - 50 bijeen (lariks = 
legio). Het hout van de Douglasspar wordt 
verhandeld onder de naam ‘oregon pine’. 
Het hout is zoals al gezegd erg geschikt 
voor timmerhout door de rechte stam, 
maar ook omdat het hout bijna niet krimpt 
bij het drogen. De schors van jonge bo-
men is nog glad, maar wordt als de boom  
ouder is uiteindelijk gespleten en zwart-
bruin gekleurd. Zeer harsrijk. De naalden 
van de Douglasspar ruiken bij wrijven sterk 
naar sinaasappels of boenwas. De lariks 
krijgt in de herfst een mooie herfstkleur, 
verliest in de winter zijn naalden en in het 
voorjaar komen er weer nieuwe, lichtgroene, 
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bossen en landgoederen

zachte naalden. In de Stadsbossen staan 
ook nog andere naaldboomsoorten zoals de 
Fijnspar (de ‘echte’ kerstboom!), Westelijke 
hemlockspar (Tsuga) en Reuzenzilverspar.
De maatschappelijke functie van bos  
verschuift de laatste jaren van productie-
bos naar natuurbos. Natuurbeleving maar 
ook recreatie worden belangrijk gevonden. 
Het bos wordt weer meer loofbos dan pro-
ductiebos, dankzij de spontane opslag van  
inheemse soorten zoals Ruwe berk, Zomer-
eik, Sporkehout en Lijsterbes die niet meer 
wordt ‘geschoond’ zoals in vroeger tijden. 
Ook de dunning wordt terughoudender 
uitgevoerd dan vroeger. Dat is uiteraard 

ook een kwestie van kostenbesparing.  
Omgewaaide bomen, dood hout, het mag 
nu blijven liggen en zorgt daardoor voor 
een rijker dierenleven. Daarom spre-
ken we nu ook wel van ‘multifunctioneel 
bos’, waarin drie functies zijn verenigd,  
namelijk productie, natuur en recreatie. 
Helaas moet men de al te opdringerige 
groei van Amerikaanse vogelkers toch nog 
bestrijden maar dit gebeurt niet meer met 
herbicide zoals vroeger. Deze boom is eind 
19e eeuw geïntroduceerd om de humus-
laag in de naaldbossen te verbeteren maar 
werd al snel tot ‘bospest’ omgedoopt . Men 
vergat toen kennelijk dat er van nature  

genoeg inheemse loofhoutsoorten aan-
wezig zijn, maar deze werden via het  
schonen als een soort onkruid verwijderd….! 
Kijkend op de kaart zie je een wat vreemde 
rechte weg aangelegd in dit gebied. De 
Defensieweg. De naam klopt, want deze 
weg is ooit aangelegd ter ondersteuning 
van de aanvoer van de Grebbelinie. Er 
moest zwaar militair materieel over deze 
weg vervoerd kunnen worden. Dat stelde 
hogere eisen aan de bermen, die daarom 
zijn verstevigd met klei uit de rivier, uit 
de Palmerswaard. Het leuke is, dat dit 
nog steeds zichtbaar is in de planten die 
in deze bermen groeien. Zo vindt men er 

Gewone agrimonie, Pastinaak, Gewone 
klit en Gewone brunel. Dat zijn soorten 
die je in Nederland eigenlijk vooral nabij 
de rivieren vindt. 
Andere interessante kruidachtige soor-
ten die je in de bermen in het bos en 
langs bospaden kunt aantreffen zijn bij-
voorbeeld Bleeksporig bosviooltje, Brede 
wespenorchis, Muursla, Drienerfmuur en 
Bosklaverzuring. Langs bosranden en op 
plekken waar gekapt is kunnen Wilgen-
roosje en Vingerhoedskruid worden aan-
getroffen. De laatste is zwaar giftig, maar 
wordt in heel lage dosering gebruikt als 
medicijn tegen hartklachten.

1. Stammen van de grove den worden afgevoerd

2. Enkele van de vele paddestoelen die in de herfst in de   
 bossen kunnen worden aangetroffen. Vliegenzwam

3.  Boommarter

1. Op kapvlakten en langs bosranden komt  
 Vingerhoedskruid voor.

2. Op kapvlakten en langs bosranden komt  
 het Wilgenroosje voor.

3. Enkele van de vele paddestoelen die in de herfst  
 in de bossen kunnen worden aangetroffen.  
 Sponsz wam

1.

2. 

2. 
1.

3.
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bossen en landgoederen

vogEls
Wat betreft de vogelwereld in de Stadsbos-
sen en de Landgoederen is de aanwezigheid 
van veel naaldhoutsoorten zoals Douglas-
spar, Lariks en Grove en Corsicaanse den  
uiteraard van grote invloed op de aanwezige 
soorten. Allereerst betekent dit dat je Kruis-
bekken kunt zien of horen met hun ‘kiep-
kiep-kiep-kiep’geluid. Met hun gekruiste 
snavel kunnen ze de zaden uit de den- en 
sparappels peuteren. In de winter zijn er 
wintergasten uit het hoge noorden waar-
van er soms enkele blijven. Samen met de 
vaste populatie kunnen ze dan een broed-
poging doen. De Kruisbek begint erg vroeg 
met broeden, al in februari - maart worden 
de eieren gelegd. In Nederland is het een 
schaarse broedvogel maar in de Rhenense 
bossen is hij regelmatig aanwezig. Een  
interessante soort die men ook al vroeg in 

het voorjaar kan horen is de Raaf. Zijn luide 
‘krok-krok-krok’ trekt reeds je aandacht 
voordat je hem ziet. Deze grote zwarte  
vogel lijkt op een Zwarte kraai maar is groter 
en heeft een wigvormige staart. Ze broeden 
hoog in de bomen, al vroeg in het voor-
jaar, en houden zich dan heel stil. De balts 
is wel heel opvallend. De raaf verdedigt zijn  
territorium heel fanatiek en kan dan zelfs 
een Havik verjagen. De soort was in Neder-
land uitgestorven, maar is in de jaren ‘70 van 
de vorige eeuw door het toenmalige Rijks-
instituut voor Natuurbeheer weer uitgezet 
op de Veluwe en de Heuvelrug. Nog andere 
typische naaldbossoorten die men kan aan-
treffen zijn Goudhaan, Zwarte mees, Glans-
kop, Kuifmees, Sperwer en Havik. Zwarte 
specht en Bosuil geven een voorkeur aan 
oude beuken.

gEmEEntEbossEn
Een deel van de bossen op de heuvelrug 
is eigendom van de gemeente Rhenen. 
De Stadsbossen, Kerkebos en Lijstereng 
liggen ten noordwesten van Rhenen, op 
de stuwwal van de Utrechtse Heuvel-
rug, en beslaan een oppervlakte van 124 
ha. Het gebied wordt intensief gebruikt 
voor recreatie in de vorm van trimmen  
(trimbaan), hardlopen, mountainbiken, 
wandelen en de hond uitlaten. Er zijn in 
dit gebied nog waardevolle oude bosker-
nen terug te vinden. Zo’n oude boskern 
kan een bos zijn, een boom of zelfs een 
enkele struik. 

Een markant punt in de Rhenense Stads-
bossen is de Leemkuil die nabij de Autoweg 
ligt op een plek waar velen hun boswande-
ling starten. Het is geen natuurlijk gat maar 
een voormalige leemgroeve waar toege-
stroomd regenwater in blijft staan. Er is hier 
sprake van een wat dikkere ophoping van 
klei die men vroeger op twee manieren ex-
ploiteerde. De gemeente, maar vooral boe-
ren, haalden er met paard en wagen klei 
weg om er hun paden en wegen mee te 
verharden. Er was in Rhenen ook zelfs een 
aardewerkfabriekje dat er serviesgoed mee 
vervaardigde. In het gemeentemuseum 

Links: Kruisbek (mannetje). Foto: Wim Weenink
Rechts:  Grote bonte specht. Foto: Wim Weenink

Havik. Foto: Wim Weenink
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Het Rondeel zijn daarvan nog voorbeelden 
te zien. Vanuit hun overwintering in het  
omringende bos komen elk voorjaar in 
februari-maart de padden en salamanders 
naar het water van de Leemkuil om zich daar 

voort te planten. Door met het regenwater 
meegekomen zand en slib en plantengroei 
dreigt de Leemkuil na een aantal jaren dicht 
te slibben en daarom wordt hij wel eens  
opnieuw uitgediept.

landgoEdErEn
Ten noorden van de Stadsbossen ligt het 
landgoed Remmerstein. Het landgoed 
stamt al uit de 15e eeuw. Het bijbehorende 
kasteel lag aan de Cuneraweg ten oosten 
van het huidige landgoed. De plek van het 
vroegere kasteel wordt nog gemarkeerd 
door een duiventoren uit de 18e eeuw. 
Het oostelijk bosgebied is relatief oud, en 
staat op een topografische kaart uit 1790 al  
aangegeven als bosgebied.
Het bos is aangelegd als een zogenaamd 
‘sterrenbos’ met de Paasheuvel als cen-
trum en daarvandaan lopend een aantal  

beukenlanen. De naam sterrenbos vindt zijn 
oorsprong in de Engelse landschaps-archi-
tectuur ontstaan in de tweede helft van de 
18e eeuw. Een veelvuldig toegepaste land-
schapsvorm waarbij lange rechte paden  
elkaar in een stervorm kruisen. Hierdoor 
ontstaan zichtlijnen naar het centrum van 
de ster, in dit geval de Paasheuvel.
Het  sterrenbos wordt omringd door een 
aantal houtwallen, met daarop eveneens 
beuken, die werden aangelegd om verstui-
ving vanuit het aangrenzende heidegebied 
tegen te gaan. Rond 1907 werd het gebied 

aangekocht door de grootvader van de 
huidige eigenaars (de gezusters Bentinck), 
de heer Philipse. Als bosbouwer en rozen-
kweker heeft hij de nodige veranderingen 
doorgevoerd op het landgoed. Ook heeft 
hij het huidige landhuis laten bouwen.  Het 
landgoed is merendeels ontsloten voor pu-
bliek en toegankelijk op de paden. Het bos 
wordt beheerd volgens de principes van 
het zogenaamde ‘geïntegreerde bosbeheer’, 
hetgeen wil zeggen dat dunning selectief  
plaatsvindt en dood hout niet wordt  
verwijderd. 

Een bijzonderheid voor het gebied is 
het voorkomen van de Boommarter. De 
Boommarter is zo groot als een kat en 
heeft een kastanjebruine, zijdezachte 
pels, donkergele gekleurde bef en een 
zwarte neusspiegel. Boommarters wonen 
in oude holle bomen, verlaten nestkasten 
of eekhoornnesten. Hun voedsel bestaat 
uit kleine knaagdieren, vogels, eieren, 

reptielen, insecten, maar ook bessen en 
beukenootjes. 
Aan de andere (zuidwestelijke) kant van de 
bossen op de Heuvelrug vind je landgoed 
‘de Tangh’. Het vanaf de Utrechtsestraat-
weg zo opvallend zichtbare fraaie witte 
landhuis werd pas in 1927 gebouwd. Hier 
vind je nog een oude boskern in de vorm 
van waardevolle houtwallen en helling-
bosjes op de overgang van akkers naar bos. 
Aan de oostzijde van dit landgoed ligt nog 
een voormalig hakhoutbos wat nu voor 
een deel met Robinia is dichtgegroeid.
Nabij de Tangh liggen ook de gebouwen 
van de Hught. Nog enkele andere grote 
landgoederen die net als Remmerstein 
aan de noordoostzijde van de Heuvelrug 
liggen zijn de Dikkenberg en Prattenburg. 
De laatste heeft een fraai kasteel. Het  
voormalige Koetshuis, een hotel-restau-
rant langs de Veenendaalse Straatweg 
dat nu Residence Rhenen heet, bezit ook  
enkele percelen bos.

Boven: Oude beuken in de Stadsbossen
Rechts: Schoolkinderen vangen beestjes in de Leemkuil

Links: Landhuis Remmerstein
Rechts: Landgoed ‘De Tangh’
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Plantage  
Willem III
(en remmerdense Heide)

ligging En ontstaansgEscHiEdEnis
De Plantage Willem III en Remmerdense 
heide liggen op de zuidhelling van de 
Utrechtse Heuvelrug, net ten oosten van 
het dorp Elst (U). Sinds 1995 worden bei-
de gebieden als één geheel beheerd door 
Stichting Het Utrechts Landschap.
De Plantage Willem III heeft een duide-
lijk verschil in landschap. Het onderste 
deel van het gebied is (half )open, terwijl 
de hogere helft bestaat uit bospercelen, 
open delen en enkele heidevelden. Aan 
de voet van de Plantage Willem III liggen 
de uiterwaarden van de Nederrijn. Kortom 
een prachtig overgangsgebied van hoog 
naar laag, van droog naar nat en van 
schraal naar vruchtbaar, met van boven af 
een prachtig uitzicht richting Elst en zelfs 
Lienden in de Betuwe. Aan het grove zand 
is te herkenen dat we in het gebied te ma-
ken hebben met een zogenaamde sandr, 
een grote geleidelijk hellende uitspoelsel-
vlakte die vanuit het gletsjerijs van de voor-
laatste ijstijd ontstond. De aanwezigheid 

van een 7-tal grafheuvels in het gebied 
duidt op prehistorische bewoning, vooral 
vanaf de bronstijd. Niet onlogisch; op de 
heuvelrug woonde je “hoog en droog”, je 
kon er jagen, maar ook afdalen naar de 
vruchtbare omgeving van de Rijn of naar 
de Gelderse Vallei, om daar je gewassen te 
verbouwen.
Het noordelijk deel van het gebied wordt 
aangeduid als Remmerdense Heide. Vroe-
ger was dit een uitgestrekt heidegebied, 
maar het merendeel daarvan is momen-
teel bebost met Grove den, Spar en Lariks. 
Temidden van de bospercelen ligt nog 
een flink heideveld, dat een beeld geeft 
hoe de vegetatie er vroeger uitgezien 
moet hebben. In dit heideveld leven veel 
zandhagedissen en broeden roodborst-
tapuiten. ‘s Winters is de Klapekster er re-
gelmatig te zien. Ook reeën scharrelen in 
de schemer vaak over de heide. Op warme 
zomeravonden jaagt de Boomvalk er op 
libellen.
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plantage willem III (en remmerdense heide)

tabakstEElt
Het zuidelijk deel van het gebied, de  
Plantage Willem III was tot 1995 in land-
bouwkundig gebruik, vroeger voor de 
teelt van tabak en vrij recent voor zaadver-
edeling. De tabaksteelt ontstond tussen  
Rhenen en Amerongen in de 19e eeuw.  
Tegen de zuidelijke hellingen van de Heu-
velrug werd de tabak, vooral kleinschalig, 
verbouwd. In 1853 werd de Plantage Wil-
lem III door de gebroeders Ruijs in erfpacht  
genomen. Het gebied werd ontgonnen 
en in cultuur gebracht als tabaksplantage. 
De onderneming kreeg als naam Plantage  
Willem III. Het is niet helemaal duidelijk 
waarom juist die naam. Willem III was in 
1849 koning geworden en hij had veel 

belangstelling voor de ontwikkeling van  
ondernemingen, dus misschien was dat de 
reden. 
Rond 1856 stonden er zo’n 14 tabaksschuren 
(droogschuren), waaronder één zeer grote 
met een lengte van 60 meter. Voor de land-
arbeiders werden 16 huisjes gebouwd die 
later wel de Gribus werden genoemd. In de 
loop van de tijd wisselde het gebied nogal 
eens van eigenaar en werden er ook steeds 
meer andere gewassen verbouwd. Later 
raakte de tabaksteelt nog verder op de ach-
tergrond. De oorzaak daarvan was onder 
meer het feit dat het tabaksmozaïekvirus en 
ook de meeldauwschimmel steeds meer 
een verantwoorde teelt van tabak onmoge-

lijk maakte. Bovendien was de kwaliteit van 
de inlandse tabak slecht en eigenlijk alleen 
bruikbaar als binnengoed of kerftabak.
In 1964 werd de onderneming verkocht aan 
de Cebeco. Deze coöperatie heeft zich be-
ziggehouden met het veredelen van land-
bouwgewassen en het zoeken naar nieuwe 
rassen van granen en grassen vooral ge-
schikt voor schrale bodems. In 1995 vertrok 
de Cebeco en kwam het terrein in handen 
van de Stichting Het Utrechts Landschap. 
Na een aantal jaren van (onbemeste) rogge-

teelt, teneinde de grond weer te verarmen, 
is het gebied “teruggegeven aan de natuur” 
en ontwikkelt het zich tot een halfopen 
landschap met een afwisseling van gras-
land, struiken en bomen. Om te zorgen dat 
het gebied niet helemaal zal dichtgroeien 
wordt het gebied begraasd door een groep 
Galloway-runderen en een groep Konik-
paarden. De gevarieerde begroeiing is van 
grote betekenis voor vlinders, zandhage-
dissen, sprinkhanen, muizen, reeën en vele  
vogelsoorten.Remmerdense Heide, een van de laatste restjes van de heidevelden die vrijwel de hele Heuvelrug bedekte.

Foto: Piet van Klaveren
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plantage willem III (en remmerdense heide)

vogEls
In dit voor Nederland zeldzame land-
schapstype worden tal van zeldzame  
vogels waargenomen. Zo broeden er ieder 
jaar verschillende paartjes Roodborsttapuit, 
Boompieper, Gekraagde roodstaart en Geel-
gors. Het gebied is eveneens een geliefde 
pleisterplaats voor trekvogels zoals Tapui-
ten en Boompiepers. In de winter wordt 
regelmatig de Klapekster gesignaleerd en/
of een Blauwe Kiekendief, jagend laag over 
het terrein. Het gebied straalt veel rust uit 
en mede doordat honden in het gebied niet 
zijn toegestaan zijn ook overdag vaak reeën 
te zien. Door toeval zijn er in het gebied  
enkele damherten terecht gekomen, die zich 
inmiddels tot een behoorlijke groep hebben 
uitgebreid.

Links: Gallowayrunderen rusten in de schaduw van een bomerij
Rechts: Konikpaarden en Gallowayrunderen worden door Stichting Het Utrechts landschap ingezet om de 
vegetatie kort te houden

Roodborsttapuit. Boven mannetje, Onder vrouwtje. 
Foto: Wim Weenink

Ook  reeën kunnen op de Plantage vaak worden waargenomen. Foto: Wim Weenink
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achteruitgang op de zogenaamde Rode Lijst 
van bedreigde soorten staan. Op de Plan-
tage Willem III zijn dat onder andere Duits 
viltkruid, Dwergviltkruid, Bosdroogbloem, 
Kruipbrem en Blauwe bremraap. 
De drukke doorgaande provinciale weg 
N225 vormt voor veel dieren een onneem-

bare barrière tussen de Utrechtse Heuvel-
rug en de uiterwaarden van de Rijn. Daarom 
is men in 2007 gestart met de aanleg van 
een faunapassage, waarbij de natuur onder 
de provinciale weg door zal gaan. Allerlei 
kleine en grotere dieren kunnen hiervan 
profiteren.

plantage willem III (en remmerdense heide)

1. Detail Oranje havikskruid
2. Goudwesp op duivelsnaaigaren in de Remmerdense Heide
3.  De Bosdroogbloem. Een landelijk zeldzame soort die in de Plantage algemeen voorkomt
4. Jakobskruiskruid

plantEn
In de zomer is er een weelde aan bloei-
ende planten, met opvallend veel geel van 
soorten als Biggenkruid, Jakobskruiskruid, 
Sint-Janskruid, Guldenroede, Muizenoor en 
Brem, maar ook is er het wit van Duizendblad,  
Witte klaver en Margriet. Het Jakobskruis-
kruid was enkele jaren zeer overvloedig 
aanwezig maar is duidelijk in aantal afge-
nomen. Deze, voor zoogdieren giftige soort 
wordt door runderen en paarden gemeden, 
wat waarschijnlijk mede een oorzaak is 
van de sterke uitbreiding van deze soort in  
begraasde natuurgebieden. Vaak wordt de 
plant kaal gevreten door massaal aanwe-
zige rupsen van de Sint-Jakobsvlinder. Deze 
diertjes worden wel zebrarupsen genoemd 
omdat ze opvallend geelzwart dwars  
gestreept zijn. Het is een voorbeeld van wat 
in de natuur wel ‘’waarschuwingskleuren’’ 
worden genoemd want deze rupsen zijn net 
zo giftig als de plant daar ze dezelfde stof  
jacobine bevatten. Hetzelfde geldt voor de 

volwassen vlinders die eveneens heel opval-
lend gekleurd zijn, deze keer echter zwart 
met bloedrode streep en vlekjes. Vogels  
laten het wel uit hun hoofd er van te eten, 
van rups zowel als van vlinder!
De plantengroei in het gebied is nog steeds 
in ontwikkeling. Aanvankelijk groeiden er 
veel pioniersoorten zoals Canadese fijn-
straal, Schapenzuring en allerlei akker-
planten, maar intussen zijn grassen als 
Gestreepte witbol, Gewoon struisgras 
en Duinriet sterk toegenomen plus de al  
eerder genoemde kleurige bloemplanten. 
De verwachting is dat de vegetatie zich op 
lange termijn zal ontwikkelen tot een heide. 
Op een paar plekken zijn de eerste pollen 
struikhei al te vinden, als een voorloper op 
deze ontwikkeling.  Heel wonderlijk is de 
talrijke aanwezigheid en bloei (in mei-juni) 
van het Oranje havikskruid, een soort die je 
in de Nederlandse natuur weinig ziet en in 
feite een ontsnapte tuinplant is. Jarenlang 
waren hier nog meer ‘’vreemde’’ planten 
te zien zoals een uitheemse soort Vinger-
hoedskruid (Digitalis lanata) die gekweekt 
werd met het oog op een medicijn tegen 
hartritmestoornissen. Intussen is deze  
vrijwel verdwenen. In dit gebied komen 
veel planten voor die door hun landelijke  

De zebrarupsen van de Sint-Jakobsvlinder
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ligging En ontstaansgEscHiEdEnis

Han Runhaar en Piet van Klaveren

De Palmerswaard is het uiterwaard- 
gebied direct ten westen van Rhenen. 
Aan de noordzijde wordt het gebied  
begrensd door een steilrand die de over-
gang vormt naar de Utrechtse Heuvelrug. 
Tot in de jaren 70 was de Palmerswaard een  
weilandgebied waar koeien graasden. Met 
een zomerkade werd het gebied beschermd 
tegen zomerse overstromingen door de Rijn. 
Het oostelijke deel, de Veerwei, is nog steeds 
in gebruik als weiland en wordt in voor- 
komende gevallen gebruikt als feestterrein. 
In het westelijk deel werd vanaf de jaren 70 
tot eind vorige eeuw klei gewonnen voor 
de baksteenindustrie. Door de kleiwinning 
is het uiterlijk van het westelijk gebied sterk 
veranderd en zijn overal plassen ontstaan. 
Restanten van de vroegere structuur zijn bij 
goed kijken wel terug te vinden. Bijvoorbeeld 
in de vorm van een met meidoorns begroeid  
dwarsdijkje, en een nu vrijwel geheel door 
bomen en brandnetels overgroeid sluisje dat 
vroeger gebruikt werd om overtollig water te 
lozen op de rivier. 

Er waren plannen om na beëindiging van 
de kleiwinning de uiterwaard verder af te  
graven voor de winning van zand. Door  
bezwaren van de milieubeweging zijn 
deze plannen niet doorgegaan en is de  
Palmerswaard blijven bestaan. In 2001 is het 
westelijk deel van het gebied aangekocht  
door Stichting Het Utrechts Land-
schap. We zullen vooral ingaan op de  
natuur in dit deel van de Palmerswaard. Op dit  
moment is nog niet duidelijk hoe het natuur-
gebied verder ingericht en beheerd zal gaan 
worden. Er zijn onder meer plannen voor  
aanleg van een nevengeul. Een obstakel voor 
de verdere inrichting vormt de aanwezig-
heid van een slibstort, die eind jaren 70 werd  
aangelegd om vervuild baggerslib, afkomstig 
van de stuw bij Amerongen, op te slaan. 

Een half overwoekerd sluisje herinnert aan de   
tijd dat het gebied nog landbouwkundig werd   
gebruikt. Na een hoogwater kon overtollig water  
weer via het sluisje worden geloosd.

De  Palmerswaard
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1. De grote klis heeft stekelige vruchten die via de vacht van de koeien gemakkelijk verspreid worden

2. Om de verruiging tegen te gaan wordt het gebied begraasd met galloway-koeien die weinig verzor-  
 ging nodig hebben

De  Palmerswaard

plantEngroEi
Met het verdwijnen van de landbouw is de 
plantengroei sterk veranderd. Dank zij het 
intensieve landgebruik waren de weilanden 
tamelijk soortenarm. De zomerkade en het 
dwarsdijkje waren soortenrijker, en hier zijn 
nog steeds soorten van bloemrijk hooiland 
aan te treffen als Agrimonie, Kruisdistel en 
Grote bevernel. Meest in het oog vallend 
zijn echter de opgaande begroeiingen van 
wilgen en ruigteplanten die het gebied tot 
een ware wildernis maken. Na het wegvallen 
van de begrazing in de ontkleijngsperiode 
zijn in het gebied massaal wilgen opgeko-

men, vooral Schietwilg en Katwilg. In klei-
nere aantallen hebben zich ook andere  
inheemse bomen en struiken gevestigd,  
waaronder de Rode kornoelje, Meidoorn, Es. 
Ook Peer en Walnoot zijn spontaan opge-
komen. Het plotseling wegvallen van beheer 
in combinatie met de voedselrijkdom van 
de bodem hebben in de voormalige gras- 
landen geleid tot een sterke verruiging van de  
vegetatie. Naast inheemse ruigteplanten als 
Brandnetel, Grote klis, Grote kaardebol en 
Kruldistel komen veel exoten voor als Late 
guldenroede, Reuzenbalsemien, Zomerfijn-

De  Palmerswaard

straal en Smalle aster. Dat zijn soorten die in  
Europa ooit als tuinplant begonnen zijn, 
maar nu massaal voorkomen in de uiterwaar-
den van de grote rivieren. Een opvallende  
ruigteplant is de Grote engelwortel die 
hier aan de oevers van de Rijn groeit. In de  
ondiepe kleiplassen komt een kleurrijke  
moerasvegetatie voor met daarin soorten  
als Zwanebloem en Kattenstaart. 
De steilrand aan de noordkant van de  
Palmerswaard is van oudsher begroeid met 
eiken, essen en iepen. Dit is het zogenaamde 
hardhoutooibos, zo genoemd omdat in ver-
gelijking met wilgen en populieren (soorten 
van het zachthoutooibos) de bomen langza-
mer groeien en dus harder hout hebben. De 
iepen zijn helaas bijna geheel verdwenen 
als gevolg van de iepenziekte die deze soort  

landelijk bedreigt. Hier en daar steken 
nog dode iepenstaken omhoog tussen de  
sleedoorns en de bramen, die de open- 
gevallen plekken hebben gekoloniseerd. 
Ook zijn er heel veel jonge iepen die opslaan 
vanuit de wortels van de voormalige iepen- 
bomen. Hardhoutooibos is in Nederland,  
en ook in de rest van Europa, zeer zeldzaam.  
Daarom is de steilrand aangewezen als  
beschermd natuurgebied. Een bijzondere 
situatie omdat de steilrand geen eigendom 
is van de overheid of van een natuur- 
organisatie, maar van de bewoners 
van de woningen langs de Utrechtse  
Straatweg. Dat levert soms wel spanningen 
op, omdat de bewoners graag een 
ongestoord uitzicht willen op de uiterwaard 
en de Rijn. 
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Uitzicht vanuit de Cuneratoren op de Palmerswaard in de jaren 80 van de vorige eeuw. Het merendeel van het 
gebied is nog in gebruik als weiland. En de ontkleiing is nog maar net begonnen.



De  PalmerswaardDe  Palmerswaard

Door de vele plassen en rijke begroei-
ing is de Palmerswaard een ideaal broed-
gebied voor moerasvogels. Eén van de 
mooiste soorten is de IJsvogel. Meestal 
hoor je ze voordat je ze laag over het 
water voorbij ziet flitsen. De roep is een 
korte scherpe fluittoon. Er wordt genes-
teld in een steile oever waarin een ca.  
1 meter lange gang wordt gegraven  
met aan het einde een nestholte.  

Aangezien de IJsvogel alleen vis eet en in 
de winter niet wegtrekt, is de sterfte bij 
een strenge winter met ijsvorming hoog.  
Dankzij de zachte winters van de laatste  
jaren gaat het momenteel in Nederland 
goed met deze soort. Ook de Blauw-
borst mag er wezen met zijn blauw  
gekleurde borst. Hier in Nederland zit  
midden in het blauw een witte stip, meer 
naar het noorden van Europa is de stip 

vogEls

De ijsvogel is een vaste bewoner van de Palmerswaard. Hij maakt zijn nesthol in de steile kanten van 
de kleiputten. Foto: Wim Weenink.

1. Reuzenbalsemien uit de Himalaya 

2. Op het dwarsdijkje staat nog Agrimonie.

3. De Smalle aster uit N-Amerika

oranje. Met zijn mooie welluidende zang en  
korte baltsvluchten is het een opvallende  
verschijning. Hij begint laag in een struik  
te zingen en gaat steeds verder omhoog, 
vaak eindigend in een baltsvlucht. 
Andere zangvogels die hier voorkomen  

zijn de Kneu, Bosrietzanger, Grasmus,  
Kleine Karekiet, Braamsluiper en Sprink- 
haanzanger. Dankzij de aanwezigheid 
van de plassen broeden hier ook 
veel watervogels, waaronder Krakeend, 
Kuifeend, Grauwe Gans en Nijlgans. 
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ovErigE diErEn

De  Palmerswaard

Door de ligging aan de voet van de heu-
velrug is de Palmerswaard een belangrijk  
voortplantingsgebied voor amfibieën. Jaar-
lijks worden tussen de 600 en 1000 padden 
overgezet over de drukke Utrechtse Straat-
weg die de Palmerswaard scheidt van de 
Heuvelrug.

Vroeger kwam hier ook de Kamsalaman-
der voor in een inmiddels dichtgegroeide 
sloot. Net als bij de planten komen in de  
uiterwaard opvallend veel exoten voor. In  
de plassen leven honderden rivierkreeften, 

die hun holletjes graven in de ondiepe 
oevers van de plassen. Omdat ze vooral 
s’nachts actief zijn vallen ze weinig op. Het 
gaat om de Gevlekte rivierkreeft, één van 
de uit Amerika geïmporteerde kreeften- 
soorten die onze inheemse Europese rivier-
kreeft vrijwel geheel hebben verdrongen. De  
Europese rivierkreeft is zeer gevoelig voor 
een schimmelziekte die door de Ameri-
kaanse familieleden is meegenomen, en 
de soort is dan ook vrijwel uitgestorven. 
Een andere exoot is de uit China geïm-
porteerde Wolhandkrab, een grote krab 

met imposante scharen die aan de rivier-
oevers leeft. Voortplanting vindt plaats in 
de zee. Tijdens de najaarstrek (september,  
oktober) komt de Wolhandkrab regel- 
matig aan land en kan dan ook in de  
Palmerswaard worden waargenomen. 
De dichte begroeiing vormt een geschikt  
milieu voor kevers, sprinkhanen en rupsen 
die zich te goed doen aan de planten, en zich 
daarbij van stekels en doornen vaak weinig 

aantrekken. De in de nazomer rijk bloeien-
de Guldenroede en Aster worden druk  
bezocht door bijen, hommels en vlinders. 
 Wie goed oplet, kan hier ook de Bijenwolf 
 zien, een graafwesp die leeft van bijen. De  
in de uiterwaard gevangen bijen worden 
meegenomen naar het holletje dat gegra-
ven wordt in het zand van de Heuvelrug. 
Daar dienen ze dan als voedsel voor de  
wespenlarven. 

1. Chinese wolhandkrab

2. Een paartje padden op weg naar de  
 voortplantingsplekken in de Palmerswaard

3. Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft

1.  De Grote groene sabelsprinkhaan

2.  Bijenwolf met net gevangen Bij op Late   

 guldenroede.

3. Rupsen van Dagpauwoog op Brandnetel

4. Dagpauwoog

5.  De Grote goudhaan komt voor op  

 lipbloemen als Munt en Wolfspoot

1.  

2.  

3.  

4. 

5. 
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Het  
Binnenveld
ligging En ontstaansgEscHiEdEnis
Het binnenveld vormt het zuidelijkste  
gedeelte van de Gelderse Vallei. Het ligt  
ingeklemd tussen de stuwwal van de 
Utrechtse Heuvelrug en die van de Veluwe. 
Deze laagte ontstond tijdens een ijstijd, 
toen een gletsjertong zich een weg baan-
de van noord naar zuid, en daarbij links en 
rechts het zand omhoogduwde tot stuw-
wallen. Daarna werd het dal opgevuld met 
zand. Westelijke winden bliezen het vanaf 
de Utrechtse Heuvelrug de Vallei in. Door 
verdere verstuiving vormde zich een aantal 
dwarsliggende dekzandruggen. Deze zijn 
nu nog steeds in het landschap te zien aan 
de kronkelige wegen, die veel later, hierop 
aangelegd zijn. 

Toen het steeds warmer, maar ook vochti-
ger werd, belemmerden deze - soms maar 
minieme - verhogingen in het landschap, de 
afvoer van water, waardoor er verschillende 
ondiepe plassen en meertjes ontstonden. 
In dit stilstaand water, waarin veel Riet en 
Grote Zeggen voorkwamen, trad veenvor-
ming op, die zich traag ontwikkelde tot een 

uitgestrekt hoogveenpakket. Dit hoogveen 
bestond voornamelijk uit Veenmos (Sphag-
num) met Wollegras, (Dop)heide en Veen-
bes. Verder kwamen er uitgestrekte bossen 
in de Vallei voor met boomsoorten als Els, 
Wilg en Es.

De mens vestigde zich na de laatste ijstijd 
vooral op de flanken van de heuvelrug, op 
de overgangen naar de rivier. Maar ook 
de dekzandruggen in het Binnenveld, die  
boven het veen uitstaken, werden al vroeg 
in cultuur genomen. Hier was echter geen 
plaats voor grote akkercomplexen en von-
den de ontginningen voornamelijk indivi-
dueel en verspreid plaats, in de vorm van 
kampen. De ‘kamp’ was de akker die toebe-
hoorde aan één boerderij en werd omgeven 
door een houtwal. Dit kampenlandschap is 
nu nog herkenbaar bij de Snijdersteeg, even 
ten noorden van Achterberg. 
Achterberg zelf ligt op een hoge uitloper 
van de Utrechtse Heuvelrug en is ontstaan 
uit het gehucht De Dijk. De gelijknamige 
straat ‘De Dijk’, die van de Cuneraweg in Populieren langs de Grift. Foto: Bert de Ruiter
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het binnenveld

Achterberg oostwaarts het Binnenveld  
inloopt, herinnert nog aan de Dijkers,  
zoals de bewoners aan deze weg eertijds 
genoemd werden. 
In de 15e eeuw werd begonnen met de ont-
ginning van het veen in het Binnenveld. Om 
de turf te kunnen afvoeren en het gebied te 
ontwateren, werd de Bisschop Davids Grift 
gegraven.
Na de vervening is het als grasland in ge-
bruik genomen en op twee manieren benut. 
Dicht bij de boerderij als extensief beweide 
graslanden en verder weg - langs de Grift 
- als hooilanden. Deze lagen meestal lager 
en waren dus vochtiger, waardoor ze onge-
schikt waren als weiland.
Op deze hooilanden kwam, in tegenstelling 

tot de begraasde weilanden, in het geheel 
geen mest. Hierdoor verschraalden ze lang-
zaam. Dit resulteerde uiteindelijk in de nog 
steeds door natuurliefhebbers zo geroemde 
‘blauwgraslanden’. Deze staan bekend om 
hun grote orchideeënpracht met soorten 
als Gevlekte orchis, Rietorchis en Welrie-
kende nachtorchis, met daarnaast planten 
als Blauwe knoop, Moeraskartelblad en 
Spaanse Ruiter. Schitterende planten die nu 
erg zeldzaam zijn. De naam ‘blauwgrasland’ 
ontlenen deze natte schraalgraslanden 
aan de blauwe kleur van de zeggen die in 
deze vegetatie massaal voorkomen. Het zijn 
grasachtige planten waarvan veel soorten 
voorkomen die alleen door specialisten uit 
elkaar te houden zijn. 

plantEngroEi
Wat is er nu nog over van die bloemen-
weelde van weleer, waarvan de Wageningse  
bioloog Ir. Bijhouwer in 1931 nog schreef: “In 
de zomer spreidt het Binnenveld een bloe-
menweelde ten toon, zoals men die op niet 
veel plaatsen in Nederland zal aantreffen.”?
Helaas nog maar bitter weinig. Van de vele 
blauwgraslanden zijn slechts twee restan-
ten over: de Bennekomse Meent, gelegen 
ten oosten van de Grift, en De Hel bij Veen-
endaal. In het Rhenens Binnenveld, ten wes-
ten van de Grift, zijn ze geheel verdwenen. 

De belangrijkste oorzaak voor het verdwij-
nen van de blauwgraslanden is de intensi-
vering van de landbouw. Door de goedkope 
kunstmest konden schrale graslanden wor-
den omgezet in vruchtbare weilanden. En 
door de inzet van machines kon het land 
intensiever worden bewerkt. Voorwaarde 

om vroeg in het jaar het land op te kun-
nen was wel dat het gebied beter moest  
worden ontwaterd. In een goed ontwaterd 
en bemest weilandgebied is er voor soorten 
van schraalgrasland geen plek meer. Maar 
ook de weidevogels hebben sterk onder de 
landbouwintensivering geleden, De eens zo 
talrijke weidevogels Grutto en Tureluur, zijn 
uit het Rhenense Binnenveld verdwenen en 
de Kievit is met nog slechts enkele paartjes 
aanwezig. 

Gelukkig hebben de Provincie en de plaat-
selijke overheden de bedreiging onderkend. 
Samen met alle andere belanghebbenden 
- Landbouw, Waterschappen, Natuur- en  
Milieuorganisaties – zijn plannen ontwik-
keld om de bedreigingen het hoofd te bie-
den. De plannen die inmiddels voor een 
deel al tot uitvoering worden gebracht, Zo zou het moeten worden: blauwgrasland met Spaanse ruiter

Links: Grutto. Foto Wim Weenink
Rechts: Tureluur. Foto Wim Weenink
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het binnenveld

moeten enerzijds zorgen voor versterking 
van de natuur en behoud van het land-
schap, anderzijds moet ook recht worden 
gedaan aan de belangen van de landbouw. 
Zo wordt o.a. bio-industrie gescheiden van 
kwetsbare natuur, de verdroging wordt  
teruggedrongen en aan beide zijden van 
de Grift worden weer blauwgraslanden 
nagestreefd. Hierdoor zal De Hel weer met 
de Bennekomse Meent verbonden worden 
en zal een groot deel van de Achterbergse 
Hooilanden straks weer echt hooiland zijn. 
Het zal wel even duren voordat op Rhenens 
grondgebied weer orchideeën en zeggen te 
bewonderen zijn. Het duurt tientallen jaren 
voordat de bodem voldoende is verschraald 
dat deze soorten weer kunnen groeien. 

Echter, er valt ook op dit moment nog 
steeds veel te genieten in het Binnenveld. 

Een fietstocht of wandeling langs de Grift 
is meer dan de moeite waard. Zo zijn de  
oevers soms paarsrood gekleurd van de Kat-
tenstaart en dan weer geel van de Gele lis 
of Grote wederik. De Gewone engelwortel, 
de Grote valeriaan en de Moerasspirea zor-
gen voor de witte en roze tinten. Deze laat-
ste plant heeft een pluimachtige bloeiwijze 
en kan een heerlijke geur verspreiden. De  
bloemen trekken veel insekten aan. 
In het water komen we de Gele plomp te-
gen met zijn grote drijvende bladeren en 
de veel kleinere bladeren van de  Kikker-
beet. De vrij kleine witte bloemen van deze 
waterplant steken net iets boven zijn dicht 
opeen drijvende bladeren uit. De naam Kik-
kerbeet schijnt te maken te hebben met 
de diepe insnijding van de kleine blaadjes.  
Kikkers zouden de blaadjes eten.
Elders langs de sloten, in het vroege voorjaar 

zien we hier en daar de prachtig helder gele 
bloemen van de Dotterbloem en steken op 
enkele plaatsen nog de witte tot bleek lila 
getinte bloeistengels van de Waterviolier 
boven het water uit. Deze plant komt vooral 
voor op plekken waar het water vanuit de 
Heuvelrug omhoog komt. En, wat dacht u 
van de in vele variaties wit, paars, violet of 
lila bloeiende Pinksterbloem die in tegen 
stelling tot zijn naam vaak al met Pasen 
bloeit. Samen met het geel van de Paarde-
bloem en Scherpe boterbloem weten zij de 
wat minder intensief beheerde weilanden 
prachtig op te vrolijken.

Ten slotte dan nog de bermen. In mei  
kleuren deze massaal wit door het Fluite-
kruid die daardoor niet voor niets ‘Hollands 
kant’ genoemd wordt.  Door een meer op 
variatie gericht bermbeheer krijgen op 
meerdere plaatsen in het Binnenveld ook 
veel ‘oude’ bermplanten weer een kans. Op 
die plekken, waar slechts eenmaal per jaar 
gemaaid en het maaisel afgevoerd wordt, 
verschijnen weer de fraaie gele bloemen 
van het Boerenwormkruid,  Rolklaver en 
Schermhavikskruid naast het wit van het in 
een scherm bloeiend Duizendblad, Beren-
klauw en Wilde bertram.

Links: Jonge Kievit. Foto: Wim Weenink
Rechts: Kievit. Foto: Wim Weenink 1: Dotterbloemen

2: Waterviolier

2. 

1.
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het binnenveld

vogEls
Bent u vogelliefhebber, dan komt u in de 
winter helemaal aan uw trekken in het 
Binnenveld. Verschillende soorten ganzen, 
de Kleine zwaan en Grote zaagbek, het 
zijn maar enkele van de vele soorten die 
in de koude maanden het Binnenveld  
bevolken. De IJsvogel, Fuut, Dodaars, 
Meerkoet en het Waterhoen kunnen het 
hele jaar door worden gespot. Daarnaast 
gaat het in het Binnenveld relatief goed 
met de Steenuil, een soort met een voor-

keur voor kleinschalig boerenlandschap, 
die broedt in oude knotwilgen en verval-
len schuurtjes. Een andere soort die weer 
helemaal terug is van weggeweest, is de 
Ooievaar. Hij broedt op verschillende 
plekken in het gebied. Laten we hopen 
dat de terugkomst van deze oer-Holland-
se uiver, het symbool van nieuw menselijk 
leven, de ommekeer gaat markeren naar 
een nieuwe toekomst voor flora en fauna 
in een herboren Binnenveld.

Fietsers in het Binnenveld

De Steenuil komt nog vrij veel voor in het Binnenveld. Foto: Wim Weenink
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Vogelenzang en de Grebbeberg vanuit de lucht

Dirk Prins en Han Runhaar

Grebbeberg, 
Laarschenberg  
en Vogelenzang

gEscHiEdEnis van dE grEbbEbErg
De Grebbeberg is hartje Nederland en bij 
velen bekend door de herinneringen aan 
de Tweede Wereldoorlog. Maar ook bekend 
door de steile helling, het fietspad onder-
langs, wandelpaden, vergezichten over 
Rijn en Betuwe, Ouwehands dierenpark, 
enz. Deze heuvel is op zijn hoogste punt 
iets meer dan 50 meter hoog en lijkt wat  
geïsoleerd te liggen maar is toch het meest 
oostelijke stukje van de Utrechtse Heuvel-
rug. Die schijnbare afzondering is er door 
zijn wat lagere deel aan de westzijde richting 
Rhenen-stad. Dit nog geaccentueerd door 
de doorgraving ten behoeve van de spoor-
lijnaanleg in de 19e eeuw en nu de drukke 
provinciale weg Veenendaal-Kesteren, de 
zandafgraving van Vogelenzang en de  
bebouwing van Rhenen. Ooit was er trou-
wens ook een verbinding met de Veluwe via 
een hoefijzervormige bodemopstuwing tot 
aan Druten aan de Waal door een gletsjer in 
de voorlaatste ijstijd (Saalien) 150.000 jaar 
geleden. De Rijn werd (net als de Maas) tot 

een westelijke afbuiging gedwongen maar 
wist later weer terrein terug te winnen waar-
bij de genoemde verbinding verdween. Als 
gevolg van de erosie ontstond een steile 
zuidhelling met van bovenaf een weids 
uitzicht over de Rijn en zijn oevers met de  
Blauwe Kamer, de Betuwe met allerlei stad-
jes en kerktorens, Nijmegen en bij helder 
weer tot in Noord-Brabant. De Grebbeberg 
werd tot het eerste aardkundig monument 
van de provincie Utrecht benoemd. 
Net als de gehele Heuvelrug en andere hoge 
(zand)gronden is de Grebbeberg eeuwen 
lang intensief gebruikt in de vorm van heide 
en akkers (potstalsysteem), met voornamelijk 
langs de randen (hellingen) wat eikenhak-
hout. Het oogsten van de eikenschors of 
eek ten behoeve van de leerlooierij is circa 
100 jaar geleden gestopt, later werd er ook 
nog wel voor brandhout gehakt. Sinds de 
19e eeuw is het nu grotendeels bebost met 
soorten als Grove den, Douglasspar, Zomer-
eik, Amerikaanse eik en Beuk. Alleen de 

56 57



GREBBEBERG, lAARSCHENBERG EN vogelenzang

stukjes bos met zogenaamde eikenspaar- 
telgen en bovenaan de helling nog wat oude 
knoteiken vormen een herinnering aan het 
vroegere landgebruik. Baron von Knobels-
dorff, de adjudant van koning Willem III, liet 
rond 1850 ook enkele nu nog opvallende 
beukenlanen aanleggen. 
Een heel interessant aspect is de aanwe-
zigheid bovenop de Grebbeberg van een 
ringwal. Dit is de Koningstafel, zo genoemd 
naar Frederik van der Palts, de naar Neder-
land gevluchte ‘winterkoning’ die hier in de 
17e eeuw een jachtverblijf had waarvan nu 
een deel is herbouwd. Maar er regeerden 
hier al veel eerder koningen waaronder 
de vroegmiddeleeuwse vorst Heimo naar 
wie de Grebbeberg tot 1940 Heimenberg 
heette. De dubbele ringwal is waarschijnlijk  
in de vroege Middeleeuwen aangelegd 
vanwege de strategische ligging. Door een 
treurig stuk recentere geschiedenis, de 
Tweede Wereldoorlog, is de Grebbeberg  
uiteraard nog het meest bekend geworden. 
Er werd toen enkele dagen zwaar gevoch-
ten want hier was de belangrijkste verdedi-
gingslinie tegen de binnenvallende Duitsers.  
Sporen hiervan zijn op verschillende plekken 
op de Grebbeberg terug te vinden, niet al-
leen de erebegraafplaats en het herdenkings- 

monument maar ook enkele kazematten en 
de opnieuw aangelegde ‘stoplinie’ aan de 
westzijde van de akker op de Laarschenberg.
Sinds 1974 is de Stichting Het Utrechts Land-
schap de beheerder van de Grebbeberg. 
Een van de eerste voor de natuur en natuur- 
recreatie gunstige veranderingen was het 
verdwijnen van de Rhenense hemelvaarts-
dag motorcross naar elders (nu al weer 
sinds jaren in zandgroeve Kwintelooijen). 
Een andere ingreep was het kappen van 
enig sparrenbos omdat gestreefd wordt 
naar meer natuurlijk loofbos met vooral 
Eik, Berk en Beuk. Door een verbinding 
nabij de Grebbesluis kunnen sinds enkele  
jaren de Konikpaarden en Gallowayrunderen 
van de Blauwe Kamer via de fortificaties op 
de Grebbeberg komen grazen. De paarden 
kan men nu wel eens boven op de Greb-
beberg tegenkomen, de koeien blijven  
kennelijk liever beneden. 

flora En fauna grEbbEbErg
De natuurwaarden van de Grebbeberg zijn 
hoog, met name wat betreft de avifauna en 
de flora, maar ook de Ringslang komt hier 
graag overwinteren en zich op de zuidhel-
ling opwarmen in de voorjaarszon. Bij de 
jaarlijkse inventarisatie van de zangvogels 
worden ongeveer 50 soorten aangetrof-
fen op een totaal oppervlak van ruim 60 ha 
overwegend bebost terrein. In de loop der 
jaren hebben er tot nu toe in totaal 65 soor-
ten gebroed. De talrijkste zijn wel ‘gewone’ 
soorten als Vink, Roodborst en Koolmees 
maar er broeden bijvoorbeeld ook Bosuil, 
Bonte en Grauwe vliegenvanger, Fluiter,  
Appelvink en Putter. Jammer dat soorten 
als de Nachtegaal (de laatste in 1991), Tor-
telduif, Spotvogel en Wielewaal al sinds 
meerdere jaren zijn verdwenen, maar de 
laatstgenoemde lijkt wel pogingen te doen 
terug te keren.
Er is een gunstige situatie voor de flora 
door de interessante overgang (gradiënt) 

met steile helling op het zuiden en vlakke 
oeverdelen van het Griftkanaal dat hier als 
grens met de fortificaties en Blauwe Kamer 
onder langs loopt. In de omgeving van het 
fiets- en wandelpad onderlangs is er vooral 
in het voorjaar een uitbundige bloei van  
bomen en struiken zoals Hazelaar, Zoete 
kers, Kerspruim, Sleedoorn, Trosvlier, Gewo-
ne vlier, Eenstijlige meidoorn, Hondsroos 
en Robinia. Onder de kruidachtige soorten 
zijn Vingerhelmbloem, Wilde marjolein en 
Gewone agrimonie interessant, maar de 
meest bijzondere noemen we onderstaand 
bij Vogelenzang. Door veranderingen in 
het beheer is er de laatste jaren een sterke 
verruiging met Grote brandnetel, Bramen, 
Grote klit en opslag van bomen en struiken 
opgetreden. Stichting Het Utrechts Land-
schap heeft het voornemen hier weer een 
maaibeheer te laten terugkeren, de begra-
zing heeft onvoldoende effect tegen het 
dichtgroeien. 

Oude loopgraaf (de stoplinie) uit de Tweede  
Wereldoorlog

5958
Langs het fietspad in Vogelzang groeien veel stroomdalplanten, Links: Kruisbladwalstro, Rechts: Cichorei



GREBBEBERG, lAARSCHENBERG EN vogelenzang

dE laarscHEnbErg
De noordzijde van de Grebbeberg heeft 
een eigen naam, Laarschenberg, welke 
taalkundig teruggaat op het Oudgermaanse 
hlari (laar) dat stond voor ‘open plek in het 
bos geschikt voor bewoning’. Bovenop is 
gemengd bos met enkele fraaie lanen met 
beuken (Levendaalseweg) of Amerikaanse 
eiken (Heimersteinselaan) en er zijn ook 
enkele stukjes eikenhakhout die nog als 
zodanig worden beheerd. Op de noordhel-
ling liggen akkers die een prachtig uitzicht 
verschaffen richting Achterberg en Binnen-
veld. Kenmerkend voor deze akkers zijn de 
graften, dat zijn met bomen en struiken 
aangeplante wallen dwars op de helling, 
bedoeld om erosie tegen te gaan. Deze 
graften komen behalve in Limburg alleen 
hier voor. Soms zijn ze bijna weggeploegd 
en deels zijn ze achterstallig in beheer 
maar in beide gevallen wordt gepoogd ze 
te herstellen. Ook de manier van ploegen 
heeft invloed op de mate van erosie, ploe-
gen volgens de hoogtelijnen is daarbij het 
gunstigst.
Een deel van de akkers op de Laarschen-
berg wordt ecologisch beheerd door de 
Stichting Het Utrechts Landschap, met als 
resultaat de groei van tal van akkeronkrui-
den die vroeger algemeen voorkwamen 
in de roggeakkers maar nu zeer zeldzaam 
zijn geworden en veelal op de Rode Lijst 
van bedreigde plantensoorten staan zoals  

Korenbloem, Korensla, Eenjarige hard-
bloem en Akkerleeuwenbek.
Op de Laarschenberg bevinden zich het  
bekende Ouwehands dierenpark en aan-
sluitend aan de Rhenense woonwijk Greb-
bekwartier het Candia Sportcomplex. 
Voorts de Erebegraafplaats en museum 
Tweede Wereldoorlog; de naastliggende 
akker ontstond toen het bos daar al vóór 
de oorlog gekapt werd om te dienen als 
schootsveld tegenover vanuit oostelijke 
richting oprukkende vijand. Een loopgraaf, 
de ‘stoplinie’, is gereconstrueerd.

 In de door Stichting Het Utrechts Landschap  
beheerde graanakkers op de Laarschenberg komen 
tal van ouderwetse akkeronkruiden voor: 

1. Korenbloem

2. Korensla

3. Akkerleeuwebek

1. 

2. 

3.
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vogElEnzang
In de zuidwesthoek van de Grebbeberg is 
een deel afgegraven ten behoeve van de 
twee steenfabrieken die hier tot voor en-
kele jaren stonden. Het gebied heet hier al 
vanouds Vogelenzang, waarschijnlijk omdat 
hier ooit veel zangvogels zoals de Nachte-
gaal zongen. Tijdens het afgraven deed men 

vele bijzondere vondsten van fossielen uit 
een soms ver verleden zoals van koralen, 
sponzen, belemnieten, schelpen, zee-egels, 
zegelboom, skeletdelen van Neushoorn,  
Olifant, Mammoet, Reuzenhert, Grotten-
beer, Paard, Bizon, Haai, Varaan, enz. naast 
vuursteen, klapperstenen en versteend Uitzicht vanaf de Grebbeberg op  

Vogelenzang
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hout. Aan de randen van deze afgraving en 
langs het fietspad dat hier loopt staan veel 
bijzondere plantensoorten, met name veel 
stroomdalplanten. Dat zijn Midden-Europe-
se soorten die hier langs de grote rivieren 
een noordelijke voorpost hebben. Het zijn 
warmteminnende soorten die op de zuid-
helling van de Grebbeberg een geschikt 
plekje hebben gevonden. Daaronder: 
Borstelkrans, een aan de Dovenetel ver-
wante lipbloemige met harige kransen van 
paarse bloemetjes. Voorts de Pijpbloem die 

ooit door de Romeinen is ingevoerd vanwege 
zijn medicinale werking en nu nog in het 
wild voorkomt in Vogelenzang en lokaal in 
de duinen. De naam verwijst naar de pijp-
vormige bloemen die zo gebouwd zijn om 
insecten te lokken en tijdelijk gevangen te 
houden om de bloem te bestuiven. Helaas 
praktisch altijd zonder effect omdat op deze 
geïsoleerde noordelijke voorpost zelden 
zaad wordt gevormd. De Besanjelier is hier 
pas enkele jaren geleden verschenen, hij is 
verwant aan de Koekoeksbloem maar afwij-

1. Langs het fietspad in Vogelenzang groeien   
 veel  stroomdalplanten: Borstelkrans, één   
 van de stroomdalplanten die langs het   
 fietspad groeien

2. De pijpbloem, een medicinale plant uit   
 Zuid-Europa die op verschillende plekken in   
 het Rijndal is ingeburgerd

Langs de oevers van de Rijn groeien twee  
soorten warkruid:
1. Groot warkruid  op brandnetel
2. Hopwarkruid op dauwbraam

1. 6362

kend van zijn familieleden door de vorming 
van opvallend zwarte bessen. Hij staat als 
zoomplant nu al veel langs het fietspad en 
gebruikt struiken (en hekken) om met zijn 
vele lange stengels tegenop te groeien. In 
de oeverruigten staan in een kleurig palet 
van wit, geel en paars planten zoals Dui-
zendblad, Wilde bertram, Berenklauw, Late 
guldenroede, Honingklaver, Grote wederik, 
Zwarte mosterd en Kruldistel. Bovendien 
twee verschillende soorten warkruiden, dit 
zijn parasitaire planten die alleen bestaan 
uit woekerende stengels met bloemen, met 
zuignapjes zuigen ze hun gastheer (Brand-
netel, Braam, Hop) leeg. Op het talud ver-
der veel fraai bloeiende soorten als Teunis-
bloem, Toorts en Slangenkruid.

In het hart van de afgraving is een plas met 
glashelder water, die eerder doet denken 
aan een bergmeer dan aan een gemiddelde 
Hollandse plas. Deze wordt gevoed door 
schoon grondwater uit de Grebbeberg en 
kenmerkend voor dit voedselarme en hel-
dere water zijn de Kranswiervelden die tot 
op enkele meters diepte de bodem bedek-
ken. In de plas veel kikkers die een dankbare 
prooi vormen voor de Ringslangen die hier 
jagen. De Grebbeberg is een geschikte plek 
voor deze soort, op de warme zuidhellingen 
kunnen ze geschikte plekjes vinden om de 
eieren te laten uitkomen, en vlakbij is vol-
doende water om prooi te kunnen vinden. 
In het voorjaar kunnen Ringslangen regel-

1.

2. 

2. 



1. De warme zuidhellingen van de Grebbeberg in  
 combinatie met het vele water in de omgeving  
 maken dit een ideaal broed- en fourageergebied  
 voor de Ringslang. Foto: Bert de Ruiter

De zandhellingen in Vogelenzang worden ook door 
allerlei insecten gebruikt om nestholten te maken: 

2. Een Wespbij die op de Zandbij parasiteert

3. Zandbijtje

1. 

2. 
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matig zonnend worden aangetroffen op het 
fietspad, helaas niet altijd met een goede af-
loop voor het dier. Het dier is overigens vol-
strekt onschuldig, hij heeft wel tanden maar 
die bevatten geen gif. Op de steile hellingen 
langs de plas staat veel Tripmadam, een 
vetplant die zeer zeldzaam is geworden en 
hier met honderden of mogelijk duizenden 
exemplaren de grootste populatie in Ne-
derland heeft. De warme zuidhellingen zijn 

ook een uitgelezen plek voor graafbijtjes en 
zandhagedissen. Een deel van de afgraving 
(het voormalige fabrieksterrein) zal worden 
gebruikt voor woningbouw, maar de mili-
euwerkgroep zet zich in om de rest van het 
gebied met zijn bijzondere flora en fauna 
zoveel als mogelijk te beschermen. Op het 
moment dat u dit leest heeft bebouwing 
mogelijk al plaatsgevonden en kunt u zelf 
oordelen of wij in deze opzet geslaagd zijn.

Uitzicht vanaf de Grebbeberg op Vogelenzang



De Blauwe  
Kamer

Dirk Prins

ligging En ontstaansgEscHiEdEnis
Gelegen aan de Neder-Rijn tussen Grebbe-
berg en Wageningen is het natuurreservaat 
de Blauwe Kamer bij velen bekend. Jong 
en oud wandelt graag in dit avontuurlijke, 
ruige stukje natuur met zijn landschappe-
lijke variatie, ook al is het er na regen hier 
en daar wat glibberig ….! Dit wandelen kan 
ook in een groep met een gids en/of na 
het bekijken van een serie dia’s met com-
mentaar, dan wel via een wandelboekje of 
folder. In de ontvangstruimte kun je een 
fototentoonstelling bekijken, ‘s middags 
inlichtingen verkrijgen of iets kopen uit het 
‘winkeltje van Oostbroek’ van de Stichting 
Het Utrechts Landschap, de beheerder van 
het gebied. Met de excursieboot ‘De Blau-
we Bever’ kun je varen op de Rijn plus een  
wandeling maken in de Blauwe Kamer  
onder leiding van een gids. Dus ‘voor elck 
wat wils’!

Maar eerst een stukje historie. De naam van 
het gebied verwijst naar een al sinds lang 
verdwenen landhuis of boerderij met mu-
ren van blauwachtige steen. Er werd daar 

ook rechtgesproken. Vanaf 1881 werden 
er stenen gebakken met klei uit de uiter-
waard, eerst in twee zogenaamde (open) 
veldovens, vanaf 1918 in een ringoven met 
een topcapaciteit van 500.000 stenen per 
week. In 1975 kwam hieraan een eind, er 
werden toen veel steenfabrieken gesloten 
door fusies en modernisering. Het onder-
ste deel van de fabriek met zijn dikke mu-
ren is er nog. Het is nu na opbrengen van 
grond overgroeid met planten en struiken. 
Opgenomen in de natuur, net als een aantal  
andere half afgebroken gebouwen. De 
hoge schoorsteen is gehalveerd tot 27  
meter. In 1984 kocht Stichting Het Utrechts 
Landschap de uiterwaard, later kwamen de 
fortificaties en het steenoventerrein er bij, in 
totaal 120 hectare groot. Daarvoor werd het 
agrarisch gebruikt waarbij tot maximaal 250 
stuks jongvee werd ingeschaard en hooi  
geoogst. 
In 1991/1992 werd het gebied op de schop 
genomen bij de uitvoering van het zoge-
naamde ‘Plan Ooievaar’ dat op veel plaatsen 
langs de Nederlandse rivieren heeft gezorgd 
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vogEls
Via een houten plankier over het water - 
waar een grote peilpaal aangeeft dat in 
1993 en 1995 het water wel bijna 4,5 m.  
hoger was dan de normale 6 m. + N.A.P. 
in de rivier….! - loopt men naar de voge-
lobservatiehut ‘De blauwe kijk’. Door alle 
seizoenen heen kan men vanuit die hut 
of gewoon in het terrein zelf zeer interes-
sante vogelwaarnemingen doen. IJsvogel, 
Visarend (niet broedend maar alleen op 
doortrek), Lepelaar (sinds enkele jaren hier 
broedend!), Kleine en Grote zilverreiger, Aal-
scholver, Witte ooievaar, enz. zijn toch niet 

voor natuurontwikkeling in combinatie 
met een vergrote veiligheid voor hoog wa-
ter via het plan ‘Ruimte voor de Rivier’. Er is 
nu door een strang in de westhoek van de 
Blauwe Kamer een directe verbinding met 
de rivier, wel alleen stroomafwaarts aan 
één zijde zodat er geen doorstroming via 
de rivier is. Bij hoog water kan het water 
nu snel vanuit de westzijde binnenkomen, 
wat bovendien bevorderd wordt door het 
verwijderen van een deel van de zomerka-
de tussen waardsmanshuis (waar ooit de 
waardsman ofwel toezichthouder van het 
gebied woonde) en restaurant. Dit alles 
betekent herstel van een stukje ‘natuur-
lijke dynamiek’. 

Wat maakt het gebied zo interessant of 
bijzonder? Dat ligt ongetwijfeld in een 
combinatie van allerlei hoogteverschillen, 
veel ruigteplanten die ‘s zomers uitbundig 
bloeien in geel, wit en paarsrood, wilgen 
en meidoorns in de uiterwaard, op het 
steenoventerrein en langs de zomerdijk, 
met fraai uitzicht op de Nederrijn. Voorts 
kijkt men uit op enkele plassen, 2 grote 
oude kleiputten (IJsbaan en Eendenplas), 
en enkele in 1991-’92 nieuw gegraven 
strangen. Maar vooral het panorama in de 
richting van de beboste steilrand van de 
Grebbeberg is uniek! Zelfs de Rhenense 
Cuneratoren kun je aan de horizon in het 
westen zien.

Links: De steenfabriek nog in zijn oorspronkelijke staat
Rechts: Met het openen van de zomerkade in 1992 kreeg de rivier weer vrije toegang tot het gebied.

Links: Een regelmatige gast in de nazomer: de Visarend. Foto: Wim Weenink
Rechts: Sinds enkele jaren broeden in de Blauwe Kamer ook Lepelaars. Foto: Wim Weenink.
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iets alledaags en bovendien zeer interessant 
in hun gedrag. Zelfs de Zwarte ooievaar is 
wel eens waargenomen! Meermalen per jaar 
worden er vogeltellingen verricht, zowel aan 
de broedvogels en de wintergasten als de  
passerende trekvogels. Er broeden maar liefst 
circa 70 verschillende vogelsoorten en dat is 
het dubbele van het aantal dat er broedde 
rond 1980 toen het gebied nog agrarisch 
in gebruik was. Er zitten daar landelijk  
bedreigde zogenaamde Rode Lijstsoor-
ten bij zoals Kwartelkoning, Porseleinhoen, 
Kluut, Dodaars, Watersnip en Tureluur.



de blauwe kamer

galloways En koniks
Erg leuk is ook de ontmoeting met (een deel 
van) de kudden runderen en paarden, de 
Galloways en de Koniks. Deze ‘grote grazers’ 
helpen het gebied door hun jaarrondbegra-
zing open te houden. Het terrein is voor de 
dieren in feite nog groter dan de vermel-
de 120 ha daar deze nabij de Grebbesluis 
kunnen doorlopen tot op de Grebbeberg.  
Alleen het oostelijke gedeelte is voor bezoe-
kers toegankelijk want in de zomer broeden 
er vele voor verstoring gevoelige vogelsoor-
ten en in de winter zijn er veel ganzen en 
smienten die wegvliegen als je in de buurt 
komt en vooral de ganzen verliezen dan 
heel veel energie. 
Het kuddegedrag verschilt tussen rund 
en paard, bij de eerste zijn het de koeien 
en het jongvee die een grote hoofdgroep  
vormen terwijl de stieren als een soort klui-
zenaar vaak op een verwijderd eigen plekje 

grazen of liggen. Als de voortplanting aan 
bod komt dan kun je op een strategische 
plek een stier al loeiend zijn hoef over de 
grond zien bewegen zodat er een kuil ont-
staat (er liggen al verschillende kuilen in het 
terrein….!). De Galloways komen oorspron-
kelijk uit Z.W.Schotland en zijn een zwart- 
harig en hoornloos ras, maar maken toch  
een imposante indruk. 
De paarden - Konik is Pools voor paardje, 
het stamt af van de Tarpan, het wilde bos-
paard dat als soort is uitgestorven - gaan 
weer geheel anders met elkaar om. Er is een 
hoofdgroep die bestaat uit een dominante 
hengst met een harem van 4 of 5 merries 
plus een aantal jonge dieren. Na 1 à 2 jaar 
moeten zoon of dochter echter weg uit de 
groep, een instinct tegen inteelt wekt dat 
op, en als het jong volwassen dier niet zelf 
vertrekt dan wordt dat hem of haar fysiek 
wel duidelijk gemaakt. Hengsten die geen 
harem hebben lopen meestal in een vrijge-
zellengroepje rond en proberen wel eens 
de harem van een tophengst over te nemen 
of een deel er van, vandaar dat er wel eens  
stevig wordt gevochten met trappen en  
bijten. Ook de geuren spelen een rol: 
nieuwe uitwerpselen worden vaak op een 

oude mesthoop gedeponeerd want ook 
daarmee proberen de hengsten elkaar te 
overtroeven….! Voor het publiek geldt: 
kom niet te dicht bij rund of paard want 
ook al betreft het dieren die wel aan men-
sen gewend zijn, dan nog kunnen ze een 
onverwachte reactie geven. In elk geval 
ook geen dieren voeren want we zijn hier 
niet in een dierentuin (waar het personeel 
trouwens voert). 
Optimaal denkt men aan een aantal die-
ren van ongeveer 25 van zowel Galloway 
als Konik zodat er circa 1 volwassen dier 

per 3 ha aanwezig is waarvoor jaarrond 
voldoende vegetatie is. Als door een over-
stroming van de Nederrijn langdurig geen 
voedsel beschikbaar is - de dieren eten 
in de winter graag ook de bast van de  
bomen - dan wordt er wel eens wat hooi 
bij gevoerd, want Stichting Het Utrechts 
Landschap laat de dieren niet door hon-
ger sterven. Na enkele jaren wordt telkens 
een te veel aan dieren weggehaald en  
elders in een natuurgebied onderge-
bracht, maar tegenwoordig gaan ze ook 
wel naar de slacht. 

Om te voorkomen dat het gebied dichtgroeit worden 
grote grazers ingezet: Galloway-runderen Links: Om te voorkomen dat het gebied dichtgroeit worden grote grazers ingezet: Konikspaarden

Rechts: Gevecht tussen twee hengsten 7170



Het vlooienkruid. Een kenmerkende pionier van  
drooggevallen bodems in de uiterwaard 

plantEn
Met de begrazing hoopt men niet alleen 
het gebied (half ) open te houden, maar 
ook een gunstige invloed uit te oefenen op 
de plantengroei waarbij een zogenaamd  
mozaiekvormig vegetatiepatroon ontstaat. 
Ruigtekruiden zoals Grote brandnetel en  
Akkerdistel blijven wel talrijk aanwezig want 
bij elke overstroming is er aanvoer van stik-
stofrijk rivierwater terwijl de klei uiteraard 
ook voedselrijk is. Toch zien we op begraas-
de plekken een minder hoog plantendek 
met bijvoorbeeld veel klaversoorten zoals 
Witte en Rode klaver, Aardbei- en Kleine 
klaver, Rol- en Sikkelklaver en Hopklaver. 
Brandnetel en Distel hebben trouwens een 
hoge natuurwaarde. Zij bieden zowel in blad 
als bloem voedsel en bescherming aan een 

scala aan uiteenlopende insecten zoals vlin-
der, bij, hommel en (Sabel)sprinkhaan maar 
ook aan broedvogels die hun nest er tussen 
kunnen verbergen. De Vos zal hier beslist af 
en toe een vogel verschalken, maar bijvoor-
beeld de Fazant horen en zien we er vaak dus 
kennelijk is er genoeg schuilgelegenheid! 
De lila bloemen van de Akkerdistel bevat-
ten veel nectar en verspreiden daarmee een 
heerlijk zoete geur. Een andere opvallende 
plant is de Grote klit waarvan de stekelige 
vruchten zich elk najaar in grote aantallen 
hechten aan de vachten en manen van 
de grote grazers en zich zo gemakkelijk  
weten te verspreiden. 
De meest dominante bloemenkleur is in 
juni-juli het geel van de Zwarte mosterd 
die zich hier dankzij de jaarlijkse over-
stromingen door de rivier de laatste jaren 
over de gehele uiterwaard heeft weten te 
verspreiden. Als je in september wat za-
den tussen je tanden fijnmaakt proef je 
inderdaad de typische smaak. In najaar en  
winter vallen de hoge mosterdplanten nog 
steeds op maar nu door de vele grijswitte 
plantenskeletten. Op hogere plaatsen is 
het echter ‘s zomers vooral geel door de 
bloemen van het Boerenwormkruid en  
Jacobskruiskruid, Gele honingklaver en 
naar de Rijn toe Grote wederik en Late gul-
denroede, en wit door Peen, Duizendblad 
en Wilde bertram. Het meeste paarsrood 

de blauwe kamer

wordt op vochtige plaatsen veroorzaakt 
door de Kattenstaart, maar ook Moerasan-
doorn en andere soorten dragen daar aan 
bij. Op heel veel plekken zien we al wat 
eerder de bleekroze bloemschermen van 
de Echte valeriaan.
Toch is het niet in de eerste plaats deze 
ruigteflora waarom de Blauwe Kamer in 
vegetatiekundig opzicht zo interessant en 
belangrijk is. Eerder is dat vanwege de aan-
wezigheid van de stroomdalflora, dat zijn 
planten die zich ooit vanuit Midden Europa 
via Rijn (en Maas) naar Nederland hebben 
verspreid en specifiek groeien nabij de ri-
vieren. Ze hebben vaak een voorkeur voor  

zomer- en winterdijken waar op de hel-
lingen de instraling van de zon voor een 
wat warmer klimaat zorgt. Hierbij moet je  
denken aan bijvoorbeeld Kattendoorn, 
Kruisdistel, Karwijvarkenskervel, Sikkelkla-
ver en Kleine pimpernel. Deze planten vin-
den we hier inderdaad op de zomerkade. In 
het water van de strangen valt de groei van 
planten wat tegen, het water is meestal nog-
al troebel door de invloed van bodem foera-
gerende vissen zoals Brasem en Karper en 
watervogels. Maar langs de strangen groeit 
nog een aantal bijzondere moerassoorten 
zoals Klein vlooienkruid, Slijkgroen, Fraai 
duizendguldenkruid en Naaldwaterbies.

Op de vroeger zomerkade komen veel zogenaamde 
stroomdalsoorten voor.  
1. Sikkelklaver 
2. Kruisdistel
3. Kattedoorn

1.

2. 

3.
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