VAN OORSPRONG

Tekst en fotografie: Arie Dwarswaard
Tussen de wegrand en het prikkeldraad staat Brunsvigia radulosa volop te bloeien
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Zuid-Afrika
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Bermtoerisme
Nederland, bollenland. Maar de meeste bloembol-

2

gewassen komen helemaal niet uit Nederland. In de
serie Van Oorsprong belichten Peter Knippels en Arie
Dwarswaard een aantal gebieden waar menig bolgewas te vinden is. In deze laatste aflevering de Oostkaap in Zuid-Afrika.
We rijden met plantenkenner Cameron McMaster door de
Zuid-Afrikaanse Oostkaap. Het is eind januari en dan is het hier volop zomer. Mcmaster kan twee dingen tegelijk: auto rijden en in de
wegberm kijken. Onderweg van Cradock naar Tarkastad gebeurt
het. Plotseling stopt hij, springt de auto uit en roept iets over een
Nerine. Wij hadden nog niks gezien, hij wel. Wat blijkt? Nerine laticoma ssp huttoniae staat volop in bloei in de berm. Een zeldzaamheid die we dankzij de arendsogen van onze begeleider toch maar
mooi gezien hebben.
Tijdens onze reis, die we in 2013 maken, gebeurt het vaker dat
we plotseling stoppen omdat ergens in de berm iets moois staat
te bloeien. Dat maakt deze reis zo bijzonder. Ogenschijnlijk is de
Oostkaap in de zomer een droog gebied. Wie van Cradock naar
Tarkastad rijdt, ziet de Karoo in al zijn uitgestrektheid en ogenschijnlijke saaiheid. Wie beter kijkt, ziet meer, zo blijkt telkens weer.
Bij Somerset West is het de witte vorm van Haemanthus humilis die ergens aan de rand van wat struikgewas opduikt, en langs
een weggetje de bergen in staan Drimiopsis en Kniphofia. Het
geeft maar aan dat niet alleen het voorjaar een goede tijd is om
Zuid-Afrika te bezoeken, maar ook de zomer. Het is allemaal wat
minder massaal in de zomer, maar variatie is er genoeg. Alleen is in
die periode een goede gids met kennis van deze regio en een paar
goede ogen wel aan te raden.
De regio heeft overigens meer dan alleen de Karoo te bieden. Op
een relatief kleine oppervlakte komt een groot aantal vegetatietypen voor. Langs de kust is grasland met Watsonia te vinden, aan de
oevers van de Keirivier slingert Gloriosa de bomen en bij Hogsbag
staat volop Agapanthus te bloeien. En in de berm naar Hogsbag?
Lilium formosanum, een genaturaliseerde vreemdeling. Genoeg te
zien, zo langs de weg in de Oostkaap.
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1. Bij Hogsback groeit Dierama pulcherimma, bijgenaamd the hairbell of South Africa.
2. Langs de Keirivier slingert Gloriosa rotchschildiana een weg door
de begroeiing.
3. Een van de vele soorten Haemanthus die in dit deel van
Zuid-Afrika is te vinden, is Haemanthus carneus. Deze komt
maar op enkele plaatsen voor,
waaronder de Boschberg.
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4. Schizocarpus nervosus is nauw
verwant aan Scilla.
5. In de omgeving van Cradock
staat Nerine laticoma var huttoniaea, een echte zeldzaamheid.
6. De zomer is een prima periode om Kniphofia te vinden in de
Oostkaap. Dit is K. rooperi.
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