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Tekst: Michel Zwarts Het oudste verhaal over goudveil 

staat in het Cruydeboeck van Do-

doens dat in 1644 werd gedrukt:

“De Gulde Steenbreeck groeyt in 

sommighe broeckachtighe oft poel-

achtighe / waterachtighe / onder-

loopende plaetsen van Brabandt 

ende Vlaenderen / op sandachtig-

hen ende onvruchtbaeren magheren 

grond.

Gulde Steenbreeck is op haer beste 

met haer bloemen ende saedt in den 

April ende Mey. Aerd, Kracht ende 

Werckinghe Gulde Steenbreeck en 

wordt nerghens in ghebruyckt; ende 

wat kracht dat het heeft van eenige 

sonderlinghe sieckte te ghenesen / 

is ons noch ter tijdt onbekent / ae-

nghesien dat het toch noch niet van 

iemanden ondersocht en is.”

Het is nog steeds een goed verhaal. 

Gulde Steenbreeck, zoals goud-

veil toen heette, is een soort uit de 

steenbreekfamilie en dus verwant 

met kandelaartje en knolsteenbreek. 

Dodoens heeft ook de groeiplaats 

goed gekarakteriseerd: het houdt 

van water en broekbossen zijn nog 

steeds een goede plaats om naar 

goudveil uit te kijken. Dat het in een 

kruidboek uit de 17e eeuw wordt be-

schreven, hoewel het geen enkel nut 

heeft, geeft aan dat het ook toen een 

opvallend plantje was.

  schoonheid  van tien centimeter hoog

Paarbladig goudveil

Op diverse plaatsen 
in en rond Arnhem 
groeit het zeldzame 
paarbladig goudveil, 
dankzij de aanwezig-
heid van bronnetjes 
met zuurstofrijk wa-
ter. In heemtuin de 
Zomp in Oosterbeek 
vormt het zelfs dikke 
tapijten. 
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Er zijn twee soorten goudveil: paar-

bladig en verspreidbladig goudveil. 

Het verschil zit dus vooral in de 

bladstand: verspreid langs de sten-

gel of tegenover elkaar staand. De 

bloempjes zijn hetzelfde: vier ver-

groeide goudgroene blaadjes met 

daarop acht heldergele meeldraden. 

De blaadjes zijn de kelk, een kroon 

ontbreekt. Ze staan in groepjes bij 

elkaar, omringd door een krans 

van opvallende gelige schutbladen. 

Dat verklaart het ‘goud’. Het ‘veil’ 

heeft te maken met de vorm van 

de blaadjes: ze lijken wel wat op 

klimop en een oude naam daarvoor 

is ‘veil’.  

Een ander verhaal vertelt de ver-

spreiding van goudveil. Tegenwoor-

dig kun je met een paar muisklik-

ken op www.verspreidingsatlas.nl 

zien waar in Nederland goudveil 

voorkomt. Duidelijk is te zien dat 

het soorten zijn voor Oost Neder-

land: de Veluwezoom, het noord-

oosten van de Achterhoek, de 

Hondsrug, Zuid en Midden Lim-

burg. Uiteraard is dat niet toevallig, 

het zijn de gebieden waar in Ne-

derland nog bosbeekjes te vinden 

zijn. Heukels’ flora van Nederland 

noemt als biotoop dan ook: voed-

selarme, beschaduwde grond, voor-

al in bronbossen en aan de oevers 

van beekjes. De bronbossen en de 

oevers zorgen voor de schaduw en 

het zuurstofrijke water dat goudveil 

nodig heeft.

Goudveil heeft een interessante 

manier om de zaden te versprei-

den. Als de vruchten rijp zijn, gaan 

ze van boven open en vormen een 

schoteltje waarin de zaden liggen. 

Een druppel die in het schoteltje 

valt, zorgt er voor dat de zaden 

weggeslingerd worden. Meestal zal 

dat geen rechtstreekse regendruppel 

zijn, maar druppels die van de ho-

gere vegetatie afdruipen. Omdat dat 

meestal grotere druppels zijn, zijn 

die ook nog effectiever.

Paarbladig goudveil is op diverse 

plaatsen in de Arnhemse parken 

te vinden. Op vijf minuten van het 

station ligt park Sonsbeek en nog 

eens vijf minuten het park in ligt 

een bronnetje met aan de rand een 

mooie vegetatie van goudveil. Om 

de planten van dichtbij te zien, is 

heemtuin de Zomp in Oosterbeek 

echter het meest geschikt. Hier 

groeit een dichte vegetatie links en 

rechts, en soms over, het knuppel-

pad dat er doorheen loopt. Dit is een 

prachtige plek om zonder beschadi-

ging deze planten uitgebreid en van 

zeer dichtbij te bekijken.

Heemtuin de Zomp
Ingang aan de Fang-
manweg, Oosterbeek
Open: tussen 15 maart 
en 1 november van 10-
21 uur.
Website: http://
home.kpn.nl/jovazo/
zomp1.html

Kommetjes met rijpe zaden 

(Foto: Machteld Klees)

De ideale groeiplaats: schaduw en schoon zuurstofrijk water (Foto: Michel Zwarts) Dit pad in Heemtuin de Zomp wordt bijna overgroeid door paarbladig goudveil 

(Foto: Machteld Klees)
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