
 NEDERLAND BOTANISCHE SPEURTOCHT

’H
ier naderen we het
botanisch hoogte-
punt van de wande-
ling’, zegt Ton Den-
ters. Behoedzaam

laverend langs de uitwerpselen
van schotse Hooglanders en ko-
nikspaarden, wijst de ecoloog op
zijn GPS-ontvanger. ‘100.440-
487.250’ staat op het schermpje.
Deze Amersfoortcoördinaten, be-
kend van elke topografische kaart
van Nederland, wijzen de gebrui-
ker feilloos naar een botanische at-
tractie in een speelweide in na-
tuurgebied Zuid-Kennemerland
bij Haarlem.

De speelweide ligt in een be-
schutte kom van het Noord-Hol-
landse duinlandschap op land-
goed Koningshof. Het blijkt een
ideale biotoop voor de kleine ere-
prijs. ‘Dit minuscule plantje, oor-
spronkelijk afkomstig van de Kas-
pische zoutsteppen, moet het heb-
ben van extreme droogte en hitte
en vindt het heerlijk om flink be-
treden te worden’, zegt Denters.

Hij staat bij één van 560 speciale
‘kijkpunten’ die Denters heeft op-
genomen in de Planten kijk|wandel-
gids die volgende week verschijnt.

De kijkpunten zijn voor het me-
rendeel voorzien van gps-coördi -
naten die de wandelaar of fietser
tijdens een van de 25 botanische
tochten naar trekpleisters als de
kleine ereprijs voert. Wie over een
speciaal mobieltje beschikt, kan
de bijzonderheden ook per tele-
foon opsporen.

Een eeuw na de legendarische
gidsen van Jac P. Thijsse en Frede-
rik van Eeden komt Ton Denters
met een kloek boekwerk dat be-
ginnende en gevorderde natuur-
liefhebbers met moderne geo-in-
formatieve hulpmiddelen weg-
wijs biedt in de natuur.

Want zelf zien en kijken is Den-
ters’ doel. ‘Er is in Nederland veel
meer zeldzame natuur dan menig-
een denkt’, stelt de ecoloog. ‘Laag -
veen, polderlandschap en zoals
hier de duinen vormen unieke sys-
temen in de wereld. Ik wil met de
gids mensen op het spoor zetten
van bijzondere planten die door-
gaans buiten beeld blijven’, aldus
Denters, die met een team van vrij-
willigers meer dan twee jaar aan
de 25 wandelingen werkte.

De tochten zijn uitgezet in
twaalf ‘floradistricten’ in Neder-

land, van de Wadden tot de rijke
urbane natuur in Amsterdam (ge-
zegend met 800 van de 1.600 Ne-
derlandse plantensoorten), en van
Zeeland tot de noordelijke klei in
Groningen.

Elke route telt circa twintig kijk-
punten die in de gids uitvoerig
worden besproken. De tochten va-
riëren in zwaarte en lengte. Ze

kunnen desgewenst worden opge-
deeld in meerdere dagen of via af-
stekertjes worden ingekort. Vrij-
wel elke tocht begint bij een trein-
station. De gids bevat honderden
foto’s van de flora en hun samen-
hang in het landschap en ver-
meldt wat de optimale tijd is om
zeldzaamheden op de kijkpunten
te spotten.

Na de strenge winter laat het
voorjaar op zich wachten, maar tij-
dens de rondgang in het Haarlem-
se duinlandschap ontwaren we de
boerenkrokus met zijn zachtpaar-
se bloem. ‘De Haarlemse binnen-
duinrand is een Mekka van stin-
senplanten’, vertelt Ton Denters.
‘Deze natuurlijke bolgewassen ra-
ken vanaf het einde van de zestien-
de eeuw in zwang op landgoede-
ren waar in de Engelse landschap-
stijl het ‘wild tuinieren’ opkomt.
De adel plantte stinsen als wilde
hyacinten, bostulpen en boeren-
krokussen rond hun landhuizen.’

De bolletjes delen door natuur-
lijke vermeerdering en hebben
zich al die eeuwen weten te hand-
haven op de gradiënt tussen de
hoge duinen en de lager gelegen
landgoederen met hun zandafgra-
vingen. Deze zanderijen, ontstaan
als gevolg van de woningbouw in
Amsterdam en Haarlem vanaf de
Gouden Eeuw, zorgen nog voor ex-
tra reliëf.

Over enkele weken zijn er ook
bijzondere looksoorten als drie-
kantig look, armbloemig look en
slangenlook te bewonderen. ‘Spe -
cifiek Haarlems is ook de trosglid-

kruid’, wijst Denters op een lang-
stengelig uitgebloeid exemplaar.

Ook een leek kan in dit verlate
voorjaar van alles ontdekken. Ton
Denters lijkt met zijn gids dwars in
te gaan tegen het vaak somber
stemmende pessimisme dat veel
natuurbeheerders aan de dag leg-
gen. ‘Natuurlijk is er de laatste de-
cennia veel natuurrijkdom ver-
dwenen door verstedelijking en
landbouw’, zegt hij. ‘Gedegen na-
tuurbeleid zoals de Ecologische
Hoofdstructuur laat echter zien
dat veel soorten snel kunnen te-
rugkeren. Verloren gewaande
planten als waterlobelia en vet-
blad zien we terug. Niet door klei-
ne perceeltjes te conserveren,
maar door robuuste ingrepen en
het herstellen van de waterhuis-
houding.

Op de wandeling in de binnen-
duinrand bij Haarlem belanden
we in een duingrasland. Er groeien
allerlei soorten duinviooltjes, zo-
als het ruig viooltje en het honds-
viooltje. Op de koele noordhellin-
kjes nabij de gps-coördinaten
100.000-487.320 bevindt zich ook
het bijzondere zandviooltje. Al-
thans, later dit voorjaar.

Ton Denters: Planten kijk|wandelgids
van Nederland €24,95, ISBN 978 90
5956 294 4. Speciaal voor lezers van
de Volkskrant is de Haarlemse
wandeling plus vier andere
wandelingen gratis te downloaden
op www.fontaineuitgevers.nl/
w a n d e l k a a r t e n g i d s.
(inlogcodes negeren).

Met gps op plantenjacht
Ton Denters met gps-apparaat op zoek naar bijzondere planten. Fo t o ’s Marcel van den Bergh/de Volkskrant

Voor het eerst verschijnt een wandelgids
die met gps-coördinaten aangeeft waar
bijzondere planten te vinden zijn.
René Didde zoekt met de auteur het
zandviooltje, op 100.000-487.320.
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