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Fraaie planten in een druk 
national park 
Trendwatcher Adjiedj Bakas hield tijdens de bijeenkomst ter 

gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de KAVB in mei 2010 

een inspirerende en stimulerende lezing. Zo riep hij de sector 

op niet alleen bollen te verkopen, maar dit te ondersteunen met 

verhalen. Er moesten toch mooie verhalen te vertellen zijn over 

bloembollen. 'Verhalen verkopen' was zijn credo. Reden om 

mijn plaatjescollecties na te lopen op planten met een mooi of 

persoonlijk verhaal. In de komende afleveringen van De Wereld-

bol bloembollen waar zo'n verhaal bij hoort. 
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yosemite National Park ligt in het oosten 
van Californië en maakt onderdeel uit 
van de Sierra Nevada bergketen. Dank- 

zij de inspanningen van John Muir en Galen 
Clark, die de bijzonderheid van liet gebied 
met zijn sequoia's, meadows en kale bergtop-
pen inzagen, werd het op 1 oktober 1890 een 
nationaal park. Yosemite NP is sinds 1984 een 
Werelderfgoed. Het park is nu 3.080 km2  groot 
en is een unieke verzameling van vegetatie-
typen. Het dal, The Village, ligt op 700 meter 
boven zeeniveau. De Tuolumne Meadows lig-
gen op 3.300 meter en reiken de in het oosten 
gelegen bergtoppen tot een hoogte van 4.300 
meter. Je hebt verscheidene dagen nodig om 
een goede indruk te krijgen van al het moois 
in het park en daarvoor moet je uit de auto, de 
wandelpaden op. 

TWEEBAANS RONDWEG 
In 2009 bezochten 3,7 miljoen mensen Yose-
mite NP. Het merendeel hiervan bezoekt The 
Village, een valleigebied tussen de steile rot-
sen met als trekkers El Capitan, verschillende 
watervallen en Glacier Point. Wij hadden al ver-
schillende nationale en staatsparken bezocht 
en dachten wel wat gewend te zijn. Het op de 
grens van North Carolina en Tennessee liggen-
de Great Smolgr Mountains schijnt liet drukst 
bezochte nationale park van de VS te zijn met 
jaarlijks meer dan 9 miljoen bezoekers. Hier 
was het druk toen wij er waren, maar viel het 
in liet niet bij wat we meemaakten in Yosemi-
te NP. Je rijdt vanuit El Portal het westelijk deel 

van het park in en komt al snel in The Village. 
Voor de vallei verandert de infrastructuur en 
verandert de tweebaansweg in een rondweg 
niet eenrichtingsverkeer. Deze eenrichtings-
weg is tweebaans. 

MOOI GEMIST 
We waren voorbereid op drukte, dus vertrok-
ken we op tijd vanuit ons hotel in El Portal, niet 
als doel voor 10 uur in The Village area te zijn. 
Het was al druk in het park en er waren veel 
parkeerplaatsen bezet. Later die dag zagen we 
rond 1 uur 's middags dat de parkeerplaatsen 
bij het bezoekerscentrum vol waren. Eén van 
de plaatsen die wij wilden bezoeken was de 
meadow in The Village, daar was het groen en 
bloeide er het een en ander. De meest dicht-
bij zijnde parkeerplaats was vol, dus een stukje 
verder langs de kant van de weg parkeren. We 
hadden bijna de laatste vrije plek. De meadow 
ligt direct aan de doorgaande weg en er loopt 

Calochortus leichtlinii 

Brodiaea elegans 

en een pad doorheen. We waren bijna de eni-
gen die door de meadow liepen. Ondanks de 
venijnig stekende kleine muggen was het mooi: 
veel bloeiende planten en prachtig uitzicht op 
The Village. Onze route door de meadow ein-
digde bij een overvolle parkeerplaats met pick-
nickplaatsen, waar families en andere groepen 
aan het barbecueën waren. Eén van het bloei-
ende moois dat deze mensen hebben gemist 
is Brodiaea elegans. Tussen het heuphoge gras 
van de meadow vielen de blauwpaarse bloe-
men direct op. In Yosemite NP komt B. elegans 
voor op met gras begroeide hellingen en in de 
meadows, tussen 700 en 2.300 meter. 

Boven de 2.000 meter is in Yosemite NP meer 
sprake van een alpiene vegetatie. Eén van de 
bolgewassen die in de alpiene omgeving groeit 
is Calochortus leichtlinii. Op de weg van The 
Village naar Tuolumne Meadows ligt op zo'n 
2.700 meter hoogte Lake Luken. Ik had hier 
een trail gelopen en wilde ik de weg oversteken 
terug naar de auto, maar moest even wachten 
op passerende auto's. Uit mijn ooghoek zag ik 
een wit bloemetje, wat Calochortus leichtlinii 
bleek te zijn. De drie bloembladen zijn wit van 
kleur. Aan de basis zijn de bloembladen aan 
de binnenzijde geel van kleur niet een rode 
tot paarse stip. Deze naar de Duitse botanicus 
Max Leichtlin genoemde plant groeit in Yose-
mite NP op berghellingen en de meer droge 
bossen. 
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