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Begrippenlijst
De redactie
Veel van de in deze Daucallium+ opgenomen arti-
kelen zijn verslagen van inventarisaties en monito-
ring van vaatplanten ("hogere" planten). Het leek
ons daarom zinnig om de betekenis van enkele al-
gemene begrippen en termen, die gehanteerd
worden bij de verslaglegging, in een apart artikeltje
uit te leggen. Dan hoeft dat niet steeds herhaald te
worden.
Inventarisatie: Alle (in het wild) voorkomende
plantensoorten in een bepaald gebied opsporen.
Monitoring: Het systematisch vastleggen van een
aantal gegevens (groeiplaats, abundantie) van
zeldzame planten, die een hoge indicatiewaarde
hebben voor milieuomstandigheden. Hiertoe wordt
een bepaalde route in een gebied uitgezet, die na
een aantal jaren opnieuw gelopen wordt.
Presentie: Het eigenlijke ‘strepen’ is het aangeven
welke soorten er in het kilometerhok voorkomen.
Abundantie (talrijkheid): Naast informatie over de
aanwezigheid van soorten (presentie) is er op de
FLORON-streeplijst ook de mogelijkheid om aan te
geven hoeveel exemplaren zijn aangetroffen in het
bezochte kilometerhok (abundantie). Het opnemen
van abundantiegegevens geeft de mogelijkheid om
op landelijke schaal beter inzicht te krijgen in de
voor- en achteruitgang van soorten.
Op de FLORON-streeplijst worden abundantiegege-
vens voor een deel van de soorten genoteerd. Dit
worden de abundantiesoorten genoemd. Hiervoor
worden de volgende categorieën onderscheiden:
• De soorten van de Europese habitatrichtlijn. Deze
zijn internationaal zwaar beschermd. Hiervan
komen er in ons land maar 3 voor.
• De Rode Lijstsoorten (bedreigde en kwetsbare
vaatplanten in Nederland).
• De Doelsoorten. Dit zijn de soorten waar het na-
tuurbeleid in Nederland zich voornamelijk op richt.

• De Aandachtssoorten (overige abundantiesoor-
ten). Buiten bovengenoemde 3 groepen soorten uit
het natuurbeleid zijn er ook andere soorten waarvan
het verzamelen van de abundantiegegevens om
diverse redenen zinvol is. Het zijn de soorten die
een belangrijke indicatiewaarde vertegenwoordi-
gen, die wettelijk strenger beschermd zijn of die
mogelijk op termijn op de Rode Lijst moeten worden
bijgevoegd en waarvan het aantal bovendien telbaar
is.
De abundantieklasse wordt weergegeven met de
lettercodes:
A = 1 exx
B = 2-5 exx
C = 6-25 exx
D = 26-50 exx
E = 51-500 exx
F = 501-5000 exx
G = >5000 exx
- = geen (of geen meer).
Ook kan de oppervlakte van de groeiplaats in m²
worden aangegeven, als het tellen van losse exem-
plaren of bloeistengels niet mogelijk is.
Met een cijfer wordt aangegeven of de planten
verwilderd (8) of uitgezaaid, aangeplant of adventief 
(9) zijn.
Plantnummer:
SL = Standaardlijstnummer
FB = Florbasenummer
De gegevens komen o.a. uit de "Handleiding voor
inventarisatieprojecten" van FLORON (Stichting
Floristisch Onderzoek Nederland), de landelijke
organisatie die met vrijwilligers de verspreidingsge-
gevens van de wilde flora in Nederland verzamelt
en op de kaart te zet.
De basiseenheid voor FLORON-inventarisaties is het
kilometerhok.
In een paar artikelen wordt ook voorzichtig een
tendens aangegeven:
+ is vooruitgang (in abundantie),
- is achteruitgang.
Aan deze gegevens mag geen algemene betekenis
worden toegekend.
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Van de voorzitter

Verantwoording foto's zonder bijvermelde bron:
- voorblad: Grasmus, in z'n eentje, zo weinig mo-
  gelijk buitenshuis (foto: Jan Westgeest)
- foto's blz. 4, 6, 8, 12 en 13: Koen van Zoest
- foto's blz. 14 t/m 17: Joop Vlieg
- foto's blz.9, 11, 14, 15 en achterblad:
  Jan Westgeest

In dit nummer van Daucallium+ is het misschien
nog niet zo duidelijk te merken, maar toch kunnen
we er niet omheen. Momenteel heerst het Covid-19-
virus, dat wellicht de geschiedenis in gaat als het
Coronavirus. Genieten van de natuur ziet er plotse-
ling anders uit. Op de fiets of lopend naar en tussen
de bloembollenvelden kan nu ineens betekenen:
ingaan tegen de richtlijnen van overheidswege
(geen grote samenkomsten, voldoende afstand tot
elkaar bewaren en überhaupt je zo weinig mogelijk
onnodig buitenshuis begeven).
Formeel is het niet verplicht om de hele dag in huis
door te brengen maar het is zeker ook niet de be-
doeling om met veel personen tegelijk grote pu-
bliekstrekkers te gaan opzoeken onder het motto:
een frisse neus halen.
Er in groepsverband op uit gaan is voor zelfs ruime
natuurgebieden beslist niet de bedoeling. Voor onze
KNNV-afdeling betekent dit dat tijdelijk (en voor hoe
lang is nog de vraag) alle excursies gecanceld zijn
en dat de voor 2020 voorgenomen planteninventa-
risaties in groepsverband evenmin doorgaan.
Dit kan er zelfs toe leiden dat er in 2021 geen editie
van Daucallium+ verschijnt omdat er dan te weinig
kopij voorhanden is.
In deze uitgave staan volop resultaten van vooral
plantenonderzoek gedaan in 2019.
Toch zijn er meer zaken wereldwijde aandacht
waard. Als ik alleen maar de term klimaatverande-
ring noem, dan gaat er al een enorme wereld open.
In het dagelijkse nieuws lijkt deze nu even ietwat
ondergesneeuwd door de problematiek die de ‘co-
ronacrisis’ teweeg brengt, maar laten we er toch
maar echt aandacht voor blijven houden. (Er zijn
zelfs al denkers die deze beide typen wereldproble-

matiek met elkaar combineren, in de hoop en ver-
wachting ze op die manier eenvoudiger richting op-
lossing kunnen bewegen.)
Binnen onze KNNV-afdeling zijn we hard op zoek
naar leden die zich willen inzetten voor natuurbe-
scherming. Aan onderdelen van die bescherming
wordt gelukkig al wel iets extra’s gedaan: er is nu
bijv. een paddenpatrouille die overigens ook helpen-
de handen van andere leden kan gebruiken. Hope-
lijk staat er spoedig ook iemand op die extra inspan-
ningen voor insecten wil gaan organiseren. Die
beestjes hebben nooit grote populariteit gekregen,
maar ze konden voor de mensheid wel eens belang-
rijker blijken te zijn dan zelfs de Reuzenpanda.
Tot slot is Daucallium+ dit keer ‘ter leering ende
vermaeck’ eens opgeluisterd met een boeiend fictief
historisch artikel. Dit verslag van een vogelexcursie
is dermate onderhoudend bevonden dat de redactie
heeft besloten het op te nemen om de lezer(es) in
deze periode van pandemiegedwongen thuisblijven
als extraatje een vrolijke noot op te dienen. Boven-
dien is Daucallium+ een periodiek dat doorgaans
door veel leden voor langere tijd wordt bewaard en
ook dit werkstuk lijkt zonder twijfel dat bewaren
waard.
Graag wens ik iedere lezer(es) veel leesplezier toe.
                                                         Ineke Laroo
 

Inhoudsopgave
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Monitoren van planten in Berkheide (tussen Katwijk en Wassenaar), Jaarverslag 2019
Koen van Zoest, Plantenwerkgroep KNNV Leiden

Hierbij de rapportage van inmiddels het twintigste
jaar monitoren in de duinen; een jubileum.
In 2019 gaat het om de gebieden (zie ook figuur 1):
A. Ganzenhoek, gemonitord door de Plantenwerk-
groep van de KNNV
B. Wassenaarseslag, gemonitord door Corrie van
Kralingen en Maya de Veer
C. Zeewindeslag, gemonitord door Koen van Zoest
D. Hittewei, gemonitord door Koen van Zoest
De resultaten worden per route weergegeven.
Centraal staat steeds de tabel met ook de gegevens
langs die route in de eerdere onderzoeksjaren. Voor
toelichting op de abundantieklasse zie de begrip-
penlijst voor in deze Daucallium+. Als aanvulling op
de tabel volgen nadere toelichting, bijkomende in-
formatie en voorzichtige conclusies.
 
A. Ganzenhoek (km-hok 84-463)
Koen van Zoest
De route in De Ganzenhoek is kort (minder dan 500
meter), maar vergt elke keer toch heel wat tijd.
Vooral het eerste deel door een boomrijk laag gebied
leidt ondanks goede hulpmiddelen keer op keer tot
twijfel over het juiste paadje. Het verder dichtgroei-
en van dit stuk met Amerikaanse vogelkers maakt
het er niet makkelijker op (zie foto hieronder).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het laatste deel van de route loopt door open duin,
deels met verstuivingen die ook heroriëntatie ver-
gen. Het in februari voorlopen van de route met
Harrie van der Hagen, ecoloog bij Dunea en onze
‘opdrachtgever’, zorgde dat we weer redelijk weg-
wijs waren, toegerust voor onze taak.
We hebben het traject driemaal met de Planten-
werkgroep gemonitord: op 2 mei, 11 juni en 20 juli;
met respectievelijk 7, 5 en 8 personen. Ver buiten
de route monitoren we ook een aparte plek in ver-
band met Ruw gierstgras. Dat gebeurde alleen op
2 mei.

  Figuur 1 Berkheide met monitorroutes in 2019

    Dichte begroeiing met Amerikaanse vogelkers

Dit jaar registreerden we twaalf soorten langs de
route, twee minder dan in 2015 en 2011, evenveel
als bij de eerste keer in 2003; zie tabel 1. In 2019
zijn geen nieuwe soorten langs de route aangetrof-
fen. Maar na afwezigheid in 2015 hervonden we ge-
lukkig wel Kleine steentijm: slechts 8 exemplaren.
Alle overige gevonden aandachtssoorten zagen we
ook in 2015; voor een deel in (nagenoeg) dezelfde
abundantie. Het gaat dan om Liggende asperge,
Kleverige reigersbek, Bosaardbei, Welriekende sa-
lomonszegel, Hondsviooltje, Ruig viooltje en Zand-
viooltje. De viooltjes stonden er dit jaar weer goed
bij. Vanwege het ook ruim aanwezige Duinviooltje
vormt dit stukje duin echt een viooltjesgebied: een
mooi oefengebied voor de beginnende florist.
Over alle jaren bekeken is Gewone vleugeltjesbloem
met 28 exemplaren duidelijk aan het achteruitgaan.
In 2003 telden we ongeveer 1000 planten.
 
Vijf aandachtssoorten die bij een of meer van de
eerdere ronden geregistreerd zijn, hebben we niet
teruggevonden. Welke zijn dat?
Allereerst de toevalstreffer uit 2015: Kuifhyacint.
We vonden toen een klein rozet dat slechts met hulp
vanuit de Hortus Botanicus op naam te brengen was.
Het plantje was al heel snel verdwenen vanwege
vraat. Het was niet eerder of daarna nog gezien in
dit hok. Dit bolgewasje is een relict uit de tijd dat
de fazanten gevoerd werden.
In 2003 zagen we één exemplaar van Bitterkruid-
bremraap, daarna nooit meer. Jammer want er staat
genoeg Bitterkruid. Deze bremraap past echter in
het Zeedorpenlandschap en daarvan is hier in de
Ganzenhoek geen sprake.
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Een derde niet meer geziene aandachtssoort is
Nachtsilene. Ook in 2015 vonden we deze plant al
niet meer terug op de betreffende helling; de plek
is waarschijnlijk ongeschikt geraakt. En ondanks
extra goed zoeken konden we ook al geen Gelobde
maanvaren meer vinden terwijl er in 2015 nog 14
planten stonden. Een conclusie trekken over verlo-
ren gaan is nog niet mogelijk want 2019 was voor
zover bekend in het hele duingebied een slecht jaar
voor dit zeldzame duinvarentje. Wel echt verdwenen
voor deze route tenslotte is Rond wintergroen. We
zagen de groeiplaats gaandeweg verkommeren; in
2015 waren er al geen bloeiende exemplaren meer.
Terugkeer hier is niet te verwachten gezien ook de
verruiging ter plekke onder de dennenboom.
Van Walstrobremraap en Driedistel vonden we maar
één plant. Bij de eerste is dit wellicht niet zorgelijk.
Deze bremraap kan jaarlijks qua aantal nogal wis-
selen. Zijn waardplant (walstro) is nog goed be-
schikbaar. De ontwikkeling van Driedistel over de
jaren heen in dit gebied duidt wel op dreigende
verdwijning: van meer dan 50 in 2003 naar één
(laatste?) exemplaar nu.
Tot slot nog Ruw gierstgras, waarvoor we een extra
eind naar de aparte plek moesten lopen. De groei-
plek, een passage tussen twee plassen, was in 2014
rigoureus op de schop genomen en slechts een klein

Tabel 1: Ganzenhoek

deel van de populatie bleef toen ongemoeid. In 2015
vonden we nog maar 28 planten. Gelukkig is er goed
herstel: in 2019 stonden er meer dan 500 planten.
Dit duingrasje houdt er wel van als er wat gerom-
meld is en vertoont graag pioniergedrag.
Samenvattend valt deze route in de Ganzenhoek
opnieuw te kenschetsen als lastig te vinden in het
eerste deel. Over het geheel is het aantal aandachts-
soorten iets teruggelopen. Weliswaar blijft een
aantal droge duinsoorten tamelijk stabiel, maar er
zijn toch ook wel tekenen dat de waarde iets terug-
loopt. Het monitoren in 2023 zal ons leren of deze
zorg terecht is.
B- Wassenaarseslag (km-hok 83-464)
Maya de Veer en Corrie van Kralingen
Een lastig hok, dit puntje bij de Wassenaarseslag.
De oorspronkelijk uitgezette route is nauwelijks
goed te volgen vanwege de Duindoornvegetatie die
zich al jaren sterk uitbreidt.
De negatieve trend van vier jaar geleden heeft zich
voortgezet. Minder aandachtssoorten (nog maar
zes) en van wat resteert minder exemplaren. Tabel
2 geeft een duidelijk overzicht van de verslechtering.

Tabel 2: Wassenaarseslag
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De oorzaken zijn nog dezelfde: de sterke uitbreiding
van de Duindoorn en opnieuw een droog voorjaar.
Op de plekken waar Staatsbosbeheer heeft gegra-
ven om de vleermuisbunkers te restaureren heeft
de begroeiing zich nog niet hersteld. Een groeiplaats
van Zeewinde is verdwenen, mogelijk overstoven
door het zand dat is vrijgekomen bij de restauratie
van de bunkers. Er groeit nu alleen nog Zeewinde
tussen de hokjes van het zeebad, dat een verwaar-
loosde indruk maakt.
Een route dus die in toenemende mate aan kwaliteit
inboet. De vraag is of over vier jaar herstel intreedt.
We verwachten die hooguit op de plekken waar
Staatsbosbeheer de graafwerkzaamheden heeft
verricht.
C- Zeewindeslag (km-hok 85-467)
Koen van Zoest

Dit kilometerhok bestaat vooral uit zee. Het duin-
gebied is een klein puntje zeereep met het slag, dat
een halve kilometer ten zuiden van de Camping
Zuidduinen Katwijk ligt, bij een bankje. Het hok is
genoemd naar de grote groeiplaats van Zeewinde
(foto hieronder) direct langs het slag, maar de offi-
ciële naam is Slag Katwijk A (zie het boek ‘Bijzonder
Berkheide’). De monitorroute loopt aan beide zijden
van de strandovergang door het droge duingebied
met enkele duingraslandjes.

De afgelopen 20 jaar is er - zoals op zoveel plaatsen
in het duin - sprake van vergrassing en dichtgroei-
en. Duindoorn is op twee plaatsen in de route fors
uitgebreid en verspert zelfs enkele stukjes van de
route. Bij het slag zelf is er nog steeds veel dynamiek
met uit- en overstuiving.
Tabel 3 toont dat er in 2019 negen aandachtssoor-
ten gevonden zijn, een licht herstel na de zeven
soorten in 2015 maar niet erg afwijkend van het
langjarige gemiddelde van 8,5. Meest opvallend is
het vinden van een nieuw soort voor deze route:
Kleverige reigersbek. Hij staat precies waar het
hoort: een inmiddels tot rust komende stuifplek. Dat
past in de zeereep met zijn dynamiek. Zo blijkt
bijvoorbeeld ook Zeewinde weer voorzichtig de kop
op te steken op plekken ten noorden van de strand-
overgang, die 4 en 8 jaar geleden fors overstoven
waren geraakt. Dat is zeer welkom want ten zuiden
ervan krijgt deze fraaie plant met zijn vlezige,
niervormige bladen het moeilijker tussen de toene-
mende vergrassing en verstruiking. Gemiddeld blijft
de abundantie van deze soort hoog.
Een stabiel en rijkelijk voorkomen geldt ook voor
Welriekende salomonszegel en Ruw gierstgras.
Deze laatste soort vind ik voornamelijk op plaatsen
waar de dynamiek minder sterk is geworden. Hij
houdt vervolgens net zo lang stand als de successie
hem plek gunt. Bijzonder dat dit zeldzame gierst-
grasje zijn plek vindt in de buitenste zeereep maar
ook veel dieper ‘duininwaarts’.

Tabel 3: Zeewindeslag
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Dat verspreidingsgegeven geldt ook voor Echt bit-
terkruid. Dit jaar stond deze composiet, waardplant
voor de Bitterkruidbremraap, overvloedig in de
zeereep. Hopelijk leidt dat de komende jaren weer
tot toename van de parasitaire plant, met mogelijk
een evenaring van abundantie F in 2011. Dit jaar
vond ik slechts twee kleine exemplaren van deze
bremraap.
De Walstrobremraap had juist een uitstekend jaar.
Langs de route vond ik meer dan 500 exemplaren,
net als in 2003. In de tussenliggende monitorjaren
kwam het aantal niet boven de 50 uit. Ook deze
plant kent blijkbaar golfbewegingen, die pas zicht-
baar worden bij langjarig onderzoek.
Liggende asperge liet verstek gaan in 2015. Toen
was het idee dat de plant was verdwenen vanwege
successie van de vegetatie, net als de toen ook
verdwenen en nu opnieuw niet gevonden Wondkla-
ver. Maar deze duinasperge is nu toch weer met drie
exemplaren present, op een plek die ogenschijnlijk
niet is veranderd. Toen mogelijk over het hoofd
gezien?
In 2015 leek nachtsilene met nog maar zes exem-
plaren te zullen gaan verdwijnen, maar dit jaar is
hij in hetzelfde dalletje aanwezig met ruim 70
exemplaren. De groeiplaats is, ook gezien de
spreiding, robuuster geworden en lijkt meer besten-
dig.

(advertentie)
 

Zo laten de resultaten van dit jaar zien dat veel
soorten een wisselend voorkomen kennen. Naast
(nog) ongekende aspecten speelt in ieder geval de
dynamiek een belangrijke rol; eigen aan de zeereep.
Het open karakter van de zeereep dreigt her en der
echter onder druk te komen staan vanwege vergras-
sing en verstruiking.
D- Hittewei (km-hok 88-467)
Koen van Zoest
 
De route loopt door het uiterste oostelijk strookje
van (Noord-)Berkheide, vlak langs de Cantineweg.
De naam voor dit hok (treffend op mooie zomerda-
gen) heb ik in 2003 ontleend aan een kaartje met
oude Katwijkse namen van delen in de Zuidduinen.
In het verslag over het hier monitoren in 2015 is
zorg geuit over enkele landschappelijke ontwikke-
lingen met mogelijk ernstige gevolgen voor de ve-
getatie. Door overstuiving verdween een groeiplaats
van Liggend bergvlas en de op veel plaatsen dichter
wordende vegetatie met vooral Duinroos bood
minder plek voor soorten als Gewone vleugeltjes-
bloem en Driedistel. Ook Bleek schildzaad stond
onder druk. Hoe is de situatie in 2019?
Tabel 4 laat de resultaten zien en daaruit blijkt het
aantal aandachtssoorten na vier jaar zeer stabiel
geweest te zijn (13) met 12 soorten iets verminderd.
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                        Tabel 4: Hittewei

Dit is toe te schrijven aan Kleverige reigersbek. Deze
soort dook in 2015 voor het eerst met slechts en-
kele plantjes op maar heeft geen stand gehouden.
Niet onverwacht gezien de groeiplaats die inmiddels
door hoog opgaand Duinroosje gekenmerkt wordt.
Naast dit verdwijnen zijn de overige soorten van
2015 alle weer teruggevonden. De in 2015 al ver-
dwenen Ruige scheefkelk blijft afwezig, ook hier
vanwege overwoekering door Duinroosje.
Een aantal soorten houdt ook qua aantal stabiel
stand. Zo blijft in de noordoosthoek van de route
Nachtsilene zeer goed vertegenwoordigd. Dit is
wellicht de rijkste groeiplaats in heel Berkheide. Het
aanpalende rommelveldje (naast de scouting) was
dit jaar echter vanwege een kapot hek nogal mak-
kelijk toegankelijk en dat was te ruiken: er lagen
veel hondendrollen! Dat lijkt mij te veel van het
goede om de Duindorpensoorten hier te behouden
en komt de Nachtsilene dus ook niet ten goede.
Welriekende salomonszegel, Ruw gierstgras, Lig-
gende asperge, Walstrobremraap en Bitterkruid-
bremraap stonden er langs de route dit jaar vol-
doende goed bij en lijken momenteel geen nadere
aandacht te vragen, al is het zaak om goed te blijven
letten op het qua aantal, verspreiding en grootte
oprukken van Duinroosje.
Dat geldt momenteel niet voor Stinkende ballote,
ruim aanwezig langs het schelpenpad vanaf de
fietsenstalling aan de Cantineweg. De grote voed-
selrijkdom daar (ook weer mede vanwege de hon-
den!) kan deze soort blijkbaar goed verdragen.

Met de Wondklaver gaat het niet goed: dit jaar
slechts 7 exemplaren, na stabiele jaren van ruim
50. Mogelijk te herleiden tot de warme zomer van
2018? Langs de monitorroute in Noord-Coepelduy-
nen was 2019 ook een slecht Wondklaverjaar.
Serieuzere zorg is echter op zijn plaats voor Bleek
schildzaad, sowieso al een zeer zeldzame plant die
maar een beperkte verspreiding in Nederland kent.
De groeiplaats aan deze route liep al gaandeweg
terug en dit jaar zet die ontwikkeling zich voort:
slechts 16 exemplaren. In 2003 was de groeiplaats
groter en lag het aantal ruim boven de 500 exem-
plaren en in 2015 waren er nog 36 planten. Elders
in Noord-Berkheide doet zich dezelfde ontwikkeling
voor. Alle reden om actie te ondernemen middels
onderzoek en gericht beheer.
Ten aanzien van Liggend bergvlas is de afgelopen
jaren al actie ondernomen. Mede op basis van de
eerdere monitorgegevens vindt (populatie)onder-
zoek plaats en wordt ook gekeken naar de relatie
met (toegenomen) verstuiving. Definitieve conclu-
sies zijn nog niet getrokken, maar de extra aandacht
van SBB en ook van de gemeente Katwijk biedt
hopelijk voldoende basis om te komen tot een
aanpak die deze enige Nederlandse groeiplaats
borgt. Het aantal planten langs de route is weliswaar
over de jaren min of meer gelijk gebleven, maar
enkele groeiplaatsen zijn verloren gegaan. Vorig
jaar (droog en warm) zag de situatie er dramatisch
uit: slechts weinig en ook nog eens niet bloeiende
en onderkomen, kwarrende planten. Gelukkig is
2019 een aanzienlijk beter jaar; de planten staan
er goed bij, bloeien goed en er zijn ook zaailingen
te zien. Enkele exemplaren zijn zelfs on-Nederlands
groot met een doorsnede van meer dan 30 cm. Als
dat maar geen laatste stuiptrekking is zoals in 2004
op de zeer grote groeiplaats iets westelijker, die
vrijwel geheel verdwenen is.

                        Liggend bergvlas
Te hopen is dat (al dan niet met verantwoorde hulp)
nieuwe vestigingsplaatsen ontstaan. Het onderzoek
leert mogelijk welke in de nabijheid gelegen plekjes
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daarvoor kansrijk kunnen zijn. Het niet doorgaan
van de lang door Katwijk bepleite verlengde Wes-
terbaan betekent godzijdank het wegvallen van een
evidente bedreiging voor deze plant, maar alertheid
en actie blijven geboden. Gelukkig mag Liggend
bergvlas zich verzekerd weten van welwillendheid,
bezorgdheid en groeiende expertise bij de voor zijn
welzijn verantwoordelijken.
 
Tot slot
Ook dit jaar is gekeken naar de zogenaamde typi-
sche soorten. Ze horen niet tot de oorspronkelijke
doelgroep van het monitoren maar zijn later toege-
voegd omdat het voorkomen van deze - soms meer
algemene - soorten duidt op een typisch duinhabitat.
Tabel 5 laat zien welke soorten gevonden zijn, langs
welke route en in welke abundantie.

Langs de route in Wassenaarseslag zijn alleen Ruw
vergeet-mij-nietje, Zeemelkdistel en Egelantier
gevonden. De andere routes waren rijker, vooral die
in de Hittewei waar het massaal groeiend Duinroos-
je gelukkig nog ruimte laat aan andere duinsoorten.
 
Tot zover de rapportage van het monitoren in de
Katwijkse en Wassenaarse duinen. We hebben het
voor de twintigste keer gedaan en daarmee de
vijfde vierjaarlijkse cyclus afgerond. Het belang van
dit langjarig volgen van de vegetatieontwikkeling is
groot voor beleid, beheer en wetenschap. Harrie van
der Hagen (Dunea) ziet graag dat de inspanningen
worden voortgezet. Hij heeft in 2019 al een plan-
tenklasje opgezet zodat verse vrijwilligers ooit in de
toekomst voor continuïteit in het monitoren kunnen
zorgdragen.

                                                  Tabel 5: Habitat typische soorten
 

          Gezicht op Pompstation Dunea te Katwijk, grenzend aan Hittewei (foto vanaf Vlaggeduin)
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Rhijngeest: Stinsenplanten en overige bijzondere planten; vervolg-inventarisatie 2019
 Vooraf

In 2018 is op verzoek van Zuid-Hollands Landschap
(ZHL) het landgoed Rhijngeest geïnventariseerd op
bijzondere planten, in het bijzonder op stinsenplan-
ten. Het verslag daarvan geeft aan dat met het
voorkomen van 22 stinsenplanten en 22 bijzondere
planten Rhijngeest een bijzondere botanische
waarde heeft. Dat geldt met name voor het bosge-
deelte. Zie verder de betreffende rapportage met
bijlagen, zoals uitgebracht aan ZHL en ook versche-
nen in Daucallium+, mei 2019.
In 2018 betrof het  een eerste inven-
tarisatie.  Afgesproken is  dit in 2019
(en nadien volgende jaren) te herha-
len  om te komen tot  een zo volledig
mogelijk beeld.
Het onderzoeksgebied heeft  intussen
een iets ander aanzien gekregen. Het
plan  om meer openheid  in het dicht-
groeiende  bos  te bewerkstelligen  is
gerealiseerd  door onderbegroeiing te
verwijderen.  Er is op tal van plaatsen
aanzienlijk gedund in de (hout)opslag
(braam,  hulst,  esdoorn,  taxus): een
aantal zichtlijnen en de bosbodem zijn
nu her en der weer beter herkenbaar.
Verder  zijn  door ZHL  vier gedeelten
gemarkeerd die ‘s winters opengehou-
den blijven worden om stinsenplanten
betere kansen te geven.
 
Aanpak
Voor de herinventarisatie is het bosge-
deelte  elf keer  bezocht  in de periode
februari-juni 2019; het weilandgedeel-
te is eenmaal bekeken. De vergunning
van ZHL maakte het mogelijk  het bos
volledig  te  doorzoeken.  De bevindin-
gen van 2018 zijn als uitgangspunt ge-
nomen en gecheckt.  Nieuwe vondsten
zijn vastgelegd.  In dit verslag worden
alleen de aanvullingen  gerapporteerd;
dat van 2018 blijft de basistekst even-
als de bijbehorende bijlagen.
 
Resultaten
In de tabel hiernaast  staan de bijzon-
dere planten  die in 2018 en 2019  op
Rhijngeest zijn aangetroffen; in totaal
55 soorten. Daarvan zijn 11 soorten in
2019 voor het eerst genoteerd.
In 2019 is één soort van 2018 niet te-
ruggevonden, namelijk Bulgaarse ui.
Deze  groeide  op de plaats  waar  de
bewoners van de woningen  tuinafval

deponeren.
Alle overige soorten van 2018 zijn opnieuw gezien.
Qua groeiplaats en abundantie zijn geen wezenlijke
veranderingen te melden.
De elf voor 2019 ‘nieuwe’ soorten staan in de tabel
met een # gemarkeerd.
Deze uitbreiding heeft deels te maken met het over
het hoofd zien van de soort in 2018, mogelijk van-
wege het missen van de bloei (Boerenkrokus).
Grotendeels echter betreft het (verwilderingen van)

Tabel: Stinsenplanten en overige bijzondere
planten op Rhijngeest, 2018 en 2019
#    aan lijst toegevoegd voor 2019
 *    St: door Londo als stinsenplant genoemd
**    N: abundantie (betekenis lettercodes zie blz. 2)
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cultuurplanten, die nu toch maar toegevoegd zijn
vanwege de mogelijkheid dat zij op eigen kracht
zullen standhouden en mogelijk vermeerderen.
Sommige groeien net op/buiten de grens van het
eigendom van ZHL. Zo staat Gele kornoelje bv. in
de voortuin van de woningen en staan Mahonie en
Oosterse sterhyacint bij het pad naar de kringloop-
winkel. Deze genoemde drie soorten worden door
Londo als stinsenplant gezien.
 
Beschouwing; beheer en beleid
Rhijngeest, vooral het bos, blijft met nu 27 stinsen-
planten en 27 overige bijzondere planten in floris-
tisch opzicht een belangrijk gebied.
De ingrepen van afgelopen winter zien er veelbelo-
vend uit voor deze plantengroep: er komt meer licht
op de bodem en er is minder concurrerende onder-
begroeiing. Het stabiliseren van deze situatie is van
belang.
Sommige bosgedeelten kunnen nog wat extra
aandacht krijgen, al moet gewaakt worden voor een
te homogeen en strak omlijnd parkbos. Dat zou de
biodiversiteit ook weer schade kunnen toebrengen
omdat beschutting en rust dan te weinig ruimte
krijgen.
Heel specifiek nog zou het gecreëerde vak 2 (daar
waar in de winter van 2018 de eiken verwijderd zijn)
een grotere oppervlak kunnen krijgen; nu wordt een
deel van de Gele anemoonpopulatie nog overwoe-
kerd. In vak 1, dat speciaal is gericht op de Blauwe
anemoon, is deze plant in 2019 duidelijk rijker te-
ruggekomen.
Het beheer heeft dus duidelijk zin.

Het gebruik van het landgoed is vrij intensief. Veel
mensen komen er graag en de meeste betonen zich
goede gasten. Het hanteren van toegangsregels is
onvermijdelijk waarbij de hondenuitlaat een punt
van zorg blijft. Los daarvan zal tegen incidenten,
zoals dit jaar het uitgraven van Gevuld sneeuwklok-
je, waarschijnlijk weinig te doen zijn,.
In grote lijnen een mooi gebied, een juweeltje van
het ZHL.
Het ingezette beheer ziet er goed uit en lijkt consis-
tent. Met de boswachter is overlegd hoe de waarde
van het gebied zo goed mogelijk geborgd blijft. Het
inbrengen van nieuwe (stinsen)planten is daarbij
een overweging.
Ik blijf als ZHL-vrijwilliger Rhijngeest en de ontwik-
keling ervan graag volgen.
                    Koen van Zoest, vanzoest@planet.nl

                          Gele anemoon 

Klassiek strepen van een kilometerhok in de Stevenshofjespolder
Op verzoek van Floron heb ik in 2019 kilometerhok
90-462 geïnventariseerd op planten. Dit hok (zie de
kaart hiernaast) ligt in de Stevenshofjespolder en
beslaat voor de helft Leidse Stevenshof-bebouwing
van de jaren ’80-’90. De zuidwestelijke helft is pol-
derland (de Papenwegse Polder) die voor een deel
doorsneden wordt door de Rijnlandroute in aanleg.
De inventarisatie gebeurde volgens het ‘klassiek
strepen’: een jaar lang wordt vastgelegd welke wilde
of verwilderde planten groeien in het hok. Daarbij
worden zoveel mogelijk plekken bezocht liefst
meerdere keren in het jaar. Op de kaart is met rood
aangegeven op welke plaatsen soorten gestreept
zijn. Evident is dat nooit elke plek bezocht kon
worden, deels vanwege onbereikbaarheid.
In totaal ben ik 15 keer op pad geweest, gemiddeld
2,5 uur per keer. Op 22 mei en 20 augustus heeft
de Plantenwerkgroep meegeholpen; fijn want ‘tig’
ogen zien natuurlijk meer dan twee.
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Tabel 1: Zeldzame soorten in km-hok 90-462 (bron:
Verspreidingsatlas.nl)

       Gouden ribzaad lijkt sterk op Fluitenkruid
Analyse van de 33 aangetroffen zeldzame soorten
laat al snel zien dat het bij de meeste om aange-
voerde en verwilderde soorten gaat. Vooral in de
bebouwde omgeving komt dit vaak voor. Ik vermoed
dat slechts drie zeldzame soorten zich min of meer
spontaan hebben gevestigd: Hoge dravik, Paar-
dengras en Baardgras. Toevallig (!) alle drie een
grassoort.

Enkele soorten toegelicht
Het gaat te ver om alle aangetroffen planten te
behandelen. Ik beperk me tot een zestal soorten ter
illustratie van de grote verscheidenheid.
• Gouden ribzaad (Chaerophyllum aureum)
Een zeldzame vaste bewoner van de ecologisch
beheerde bermen langs sloten in woonwijken.
Verspreidingsatlas.nl zegt over deze plant uit het
middengebergte van Midden Europa dat hij in het
westen van ons land hoogstwaarschijnlijk onbewust
via zaadmengsels is ingevoerd; waarschijnlijk hier
ook. In bloei wordt Gouden ribzaad door de meeste
mensen voor Fluitenkruid versleten; daar lijkt hij
ook erg op maar hij bloeit iets later en er zijn
(kleine) verschillen bij kroonbladen, omwindsel-
blaadjes en vruchten. Verder is de stengel ongeribd
en paars gevlekt terwijl Fluitenkruid geribd en niet
gevlekt is. Kijk er komend seizoen maar eens naar.

Op 2 september heb ik, begeleid door een stagiaire
van de hoofdaannemer en voorzien van bouwhelm,
oranje hesje en veiligheidsschoenen, een deel van
de Rijnlandroute mogen bekijken. Opvallend is
steeds weer dat deze hobby heel makkelijk leidt tot
contact met de meest uiteenlopende mensen.
Vooral in het bebouwde deel heb je regelmatig een
praatje over wat je aan het doen bent. Bijna ieder-
een heeft wel iets met planten, al is het soms louter
uit weerzin tegen onkruid en een daaraan gekop-
pelde klacht over de gemeente!
Resultaten
In totaal zijn 404 plantensoorten gevonden. Daar-
mee heeft Floron weer een actueel overzicht van de
planten in dit kilometerhok. Dat een update hard
nodig was, blijkt wel uit het feit dat 230 soorten voor
het eerst in dit hok gevonden zijn. Blijkbaar is er
nooit systematisch geïnventariseerd want anders
zouden planten als Zachte dravik, Kleine veldkers,
Stinkende gouwe, Canadese fijnstraal, Europese
hanenpoot, Robertskruid, Moerasvergeet-mij-nie-
tje, Bitterzoet en Veldereprijs natuurlijk al lang
bekend zijn van dit hok. Maar daarnaast speelt bij
dit hoog aantal ongetwijfeld ook een rol dat het hok
vroeger louter uit polderland bestond en daarmee
een homogenere vegetatie kende. Met de 30-jarige
nieuwbouwwijk en het recente grootschalig grond-
verzet voor de Rijnlandroute zijn er nieuwe biotopen
gecreëerd waar ook andere plantensoorten zich
thuis konden voelen. De totaallijst met de aange-
troffen soorten is bij mij op te vragen.
Zeldzame soorten
Meestal wordt ook gekeken welke soorten bijzonder
zijn in de zin van zeldzaamheid. Tabel 1 geeft hier-
van een overzicht.
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• Blaasjeskuid (Utricularia)
Een in het water zwevende
plant  met blaasjes  waarin
via onderdruk kleine water-
insecten  worden  gezogen
en daarna verteerd.
De plant  bloeit geel  en hij
komt nog in een aantal pol-
dersloten  voor.  Mij is niet
duidelijk  of  het  Groot  of
Loos blaasjeskruid - Utricu-
laria australis resp.vulgaris
(foto rechts) betreft.  Deze
soorten lijken erg op elkaar.
• Hemelboom (Ailanthus altissima)
Door de gemeente geplant aan de Marie Jungius-
straat en inmiddels uitgegroeid tot een robuuste
solitaire boom. De soort is tweehuizig en hier gaat
het om een vrouwelijk exemplaar. En dat is goed te
merken want in een straal van minstens 100 meter
zijn talrijke kiemplanten te vinden. Indammen wordt
nog een hele klus: niet voor niets is de soort in 2019
op de lijst van Invasieve exoten geplaatst en moet
dus bestreden worden. Foto hieronder.

 

• Klein kaasjeskruid (Malva neglecta)
Plaatsen die onderhevig zijn aan menselijke versto-
ring noemen we ruderaal. Vaak doen honden daar
ook hun plasje. En juist op zulke stikstofrijke plekken
heeft Klein kaasjeskruid het naar zijn zin. Het is een
laagblijvende plant met vrijwel ronde bladeren en
lichtroze bloemen die goed opvallen.… totdat de
gemeentelijke grasmaaier er weer overheen gaat!
• Oeverbies (Bolboschoenus laticarpus)
Een plant die nogal eens van naam verandert: eerst
heette hij Zeebies en daarna leerden de meesten
van ons hem kennen als Heen. Hij groeit aan de
slootrand. Maar taxonomen zitten nooit stil en heb-
ben nader gesplitst. De nieuwe Heen is een stuk
zeldzamer geworden en staat vooral op plekken
waar het een beetje brak is. De zoetwatervorm, die
bij ons voorkomt, heet nu Oeverbies: een passende

naam die hopelijk lang standhoudt. (Foto onder.)

Tot slot
Bij inventarisatie van een kilometerhok in de Ste-
venshofjespolder zijn 404 plantensoorten aange-
troffen. Een aantal dat een hok in een natuurgebied
meestal niet weet te halen. In de stedelijke omge-
ving biedt de variatie aan biotopen en de voortdu-
rende menselijke beïnvloeding veel soorten een
kans en dat is in dit kilometerhok zeker het geval
omdat een deel ervan ook nog bestaat uit polder-
land. De inventarisatie zorgt voor een actueel beeld
van de vegetatie. Eerdere gegevens waren onvolle-
dig en gedateerd. Zo dient een hobby ook nog de
wetenschap.
                    Koen van Zoest, vanzoest@planet.nl

• Groot heksenkruid (Circaea lutetiana)
Kenmerkend altijd weer is dat in de stedelijke om-
geving nogal wat bosplanten voorkomen. Zij groei-
en op beschaduwde grond en houden van een hu-
musrijke vochtige bodem, precies het biotoop in de
gemeentelijke plantsoenen met bomen en struiken
waar niet geschoffeld wordt. In het vroege voorjaar
staan daar geliefde stinsenplanten, maar later in het
jaar treffen we er Groot heksenkruid aan, o.a. in het
Stevenshofpark. Het is een teer plantje met witte
bloempjes en stekelige vruchtjes, die makkelijk
blijven aanhangen en zo zich verspreiden (zie foto
hieronder).
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       Mossen en lichenen Endegeest, begin 2020
Jeannette Teunissen en Joop Kortselius
Op basis van signalen over mogelijke ontwikkelin-
gen op het terrein van kasteel Endegeest te Oegst-
geest is er de behoefte ontstaan meer inzicht te
verkrijgen in de bestaande biodiversiteit van dit
landgoed. Dit terrein staat al geruime tijd bekend
om de vele bijzondere paddenstoelen die er te
vinden zijn, maar er is ook belangstelling om het
bestaande inzicht uit te breiden met de mossen en
lichenen (korstmossen) die er voorkomen. Bij de
coördinator van de mossenwerkgroep Hollands
Duin, Jeannette Teunissen, was al de vraag opge-
komen om op zo’n plek ook eens een inventarisatie
van deze groepen levende have te organiseren. Dit
resulteerde in een samenwerkingsverband met
enkele andere belangstellenden: Joop Kortselius,
Thijs van Trigt en Joop Vlieg die graag een inventa-
risatie als deze voor hun rekening nemen.
 
De inventarisatiebezoeken hebben plaats gevonden
op 16 en 23 januari en op 3 maart 2020.  Helaas
moest de inventarisatie van mossen en lichenen
enigszins vervolgens voortijdig worden afgebroken
vanwege de maatregelen met betrekking tot de
Covid-19-pandemie.
Het doel was dus om een bijdrage leveren aan de
kennis van de biodiversiteit op het landgoed Ende-
geest. Tot nu toe waren er 52 meldingen van     Iets bijzonders te zien (foto: Hermien Okker)

          Lindeschildmos - Parmelina tiliacea
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korstmossen afkomstig uit het km-hok 91-465, 
waar Endegeest in ligt (gegevens nationale BLWG--
database). Onbekend is welke van deze meldingen
precies betrekking hebben op het terrein van Ende-
geest, dat een veel kleinere oppervlakte heeft dan
het genoemde km-hok.
 
Tijdens de genoemde drie inventarisatiedagen
werden in totaal 67 soorten korstmossen waarge-
nomen. Dat zijn er meer dan er bekend waren in
het gehele km-hok waar het terrein in ligt. Dit waren
er 38. Van deze soorten zijn er 14 door ons niet
teruggevonden. Daar staat tegenover dat we 29
soorten gevonden hebben die niet eerder gemeld
waren.
Van de in totaal 67 soorten die wij gevonden hebben,
zijn er 47 vooral of uitsluitend op vrijstaande park-
bomen gevonden. In de soortenlijst (tabel rechts)
staat bij hun naam “epifyt” vermeld.
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Opvallend was de weelderige korstmosbegroeiing
van de monumentale parkbomen op het veld tussen
het poortgebouw en het kasteel. We vonden zo naast
de 47 korstmossoorten 12 soorten Schildmos voor-
al of uitsluitend op vrijstaande parkbomen. Meerde-
re bomen waren dicht begroeid met Sierlijk schild-
mos (Melanohalea elegantula). Deze soort is in
West-Nederland zeldzaam. Op verschillende stam-
men zagen we zelfs talrijke apotheciën die in NL
zeer zeldzaam zijn (zie foto's).
Bijzonder zijn ook de in West-Nederland zeldzame
soorten als Stoffig schorssteeltje en Lindeschildmos.
De inventarisatieresultaten voor de mossen en de
lichenen tot de voortijdige beëindiging staan ver-
meld in de afzonderlijke tabellen.

                          Sierlijk schildmos - Melanohalea elegantula (foto: Hermien Okker)
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Ondanks het feit dat we de inventarisatie niet vol-
ledig hebben kunnen doen zijn, kan al met al worden
gesteld dat Endegeest qua korstmossen een zeer
grote biodiversiteit kent, met enkele zeldzame
soorten als kroonjuweel.

 Lindeschildmos - Parmelina tiliacea, detailopname
 

            Muurzonnetje - Athallia holocarpa
 

 Kastanjebruine Schotelkorst - Lecanora campestris
 

           Kauwgommos - Diploicia canescens
 

        Kerkcitroenkorst - Flavoplaca ruderum
 

    Berijpte kroontjeskorst - Sarcogyne regularis
 

17



    HNS-inventarisaties (2019) door Sjef van Beek
                                                             Het Nieuwe Strepen
Km-hok 102-462 Koudekerk a/d Rijn,
Het Km-hok 102-462 is gelegen even ten noorden
van buurtschap Lagenwaard in Koudekerk aan de
Rijn tussen de Gnephoekpolder en de aangrenzende
Lagenwaardse polder.
Rond 1400 werden in deze omgeving de akkerbouw-
gronden afgegraven en begon het veen steken en
het inpolderen. Bij het inpolderen ontstonden lang-
gerekte kavels, weteringen, tochten en sloten. De
meeste van de kavels in deze polders worden ge-
bruikt als hooi- en weilanden. Er zijn geen gerief-
houtbosjes en windselsingels aanwezig.
Er is in het km-hok maar één weg, de Batelaan, met
hieraan liggend een kleine boerderij en enkele hier
en daar verspreid liggende boerenschuren.
De Batelaan is de verbindingsweg (fietspad) tussen
de buurtschappen Ofwegen (Woubrugge) en Lagen-
waard (Koudekerk aan de Rijn).
Rond boerderij, schuren en erf bestond de beplan-
ting aan houtige gewassen uit enkele fruitbomen,
elzen, essen, Italiaanse populieren, meidoorns,
Spaanse aken en vlieren. Naast deze begroeiing
groeiden er onder andere Grote brandnetel - Urtica
dioica, Gewone braam - Rubus fruticosus, Hondsdraf
- Glechoma hederacea, Kleefkruid - Galium aparine,
Look zonder look - Alliaria petiolata, Melganzenvoet
- Chenopodium album, Paarse dovenetel - Lamium
purpureum, Raapzaad - Brassica rapa en Stinkende
gouwe - Chelidonium majus.
Wij gaan over het fietspad in zuidelijke richting, met
aan weerszijden bermen (beplant met knotwilgen)
en sloten. Enkele bermplanten: Akkerdistel - Cirsi-
um arvense, Duizendblad - Achillea millefolium,
Echte koekoeksbloem - Silene flos-cuculi,  Gevleu-
geld hertshooi - Hypericum tetrapterum, Grote
wederik - Lysimachia vulgaris, Gewoon biggenkruid
- Hypochaeris radicata, Oeverzegge - Carex riparia
en Veldzuring - Rumex acetosa.
Bij een grote roestige watertank verlaat ik de Ba-
telaan en vervolg mijn route over boerenlandwegen
naar de grote weteringen en hun oeverbeplantingen.
De beplanting was de Grote egelskop - Sparganium
erectum, Grote lisdodde - Typha latifolia, Haagwin-
de - Convolvulus sepium, Harig wilgenroosje -
Epilobium hirsutum, Oeverbies - Bolboschoenus
laticarpus en Riet - Phragmites australis.
Terug op de Batelaan zijn er vele opritten naar
weilanden en enkele boerenschuren. Deze zijn be-
groeid met o.a. Gewoon varkensgras - Polygonum
aviculare, Grote weegbree - Plantago major, Made-
liefje - Bellis perennis, Schijfkamille - Matricaria
discoidea, Zilverschoon - Potentilla anserina en

Zwarte nachtschade - Solanum nigrum. Ook zagen
we de Echte kamille - Matricaria chamomilla en
Reukloze kamille – Tripleurospermum maritimum.
De plantengroei van de oevers en sloten en vaarten
bestaat uit: Gele lis - Iris pseudacorus, Gewone
waterbies - Eleocharis palustris, Grote kattenstaart
- Lythrum salicaria, Kalmoes - Acorus calamus,
Moerasrolklaver - Lotus pedunculatus, Moeraszegge
- Carex acutiformis, Slanke waterkers - Nasturtium
microphyllum, Veenwortel - Persicaria amphibia en
Zwanenbloem - Butomus umbellatus (foto onder).

De drijvende waterplanten waren: Kikkerbeet -
Hydrocharis morsus-ranae, Watergentiaan - Nymp-
hoides peltata, Waterlelie - Nympheae alba, Gele
plomp - Nuphar lutea en kroossoorten.
Midden in het zuidelijke deel van het km-hok bevindt
zich een aantal half verlande “modderslootjes” met
hun specifieke begroeiing zoals o.a. Kleine waterep-
pe - Berula erecta, Zwart tandzaad - Bidens frond-
osa, Kruipende boterbloem - Ranunculus repens,
Moerasvergeet-mij-nietje - Myosotis scorpioides ssp
scorpioides, Moeraswalsto - Galium palustre, Pad-
denrus - Juncus subnodulosus, Penningkruid - Lysi-
machia nummularia, Pijptorkruid - Oenanthe fistu-
losa en Waterpeper - Persicaria hydropiper.
Als pioniersplant in deze milieus komt soms het
Knikkend tandzaad - Bidens frondosa voor.
In een van deze modderslootjes groeiden de abu-
dantiesoorten: Wateraardbei - Comarum palustre
en het Waterdrieblad - Menyanthus trifoliata, plan-
ten die waarschijnlijk vroeger aangeplant en verwil-
derd waren; in feite dus niet echt wild te noemen!
In het km-hok werden in totaal 186 plantensoorten
geteld. In de maand juli werden in 4 uur tijd 152
plantensoorten geteld door Sjef van Beek en in de
maand augustus werden door Niko Buiten 115
planten geteld in 4 uur tijd.
Abundantiesoorten in km-hok 102-462:
Equisetum fluviatile - Holpijp
Hydrocharis morsus-ranae - Kikkerbeet
Lysimachia vulgaris - Grote wederik
Nymphoides peltata - Watergentiaan
Sagittaria sagittifolia - Pijlkruid
Silene flos-cuculi - Echte koekoeksbloem
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Langevelderslag, km-hok 093-479
Gelegen in Noordwijk aan de Langevelderslag kent
dit km-hok aangrenzende delen van de natuurge-
bieden Luchter Zeeduinen, Amsterdamse Waterlei-
ding Duinen (AW-duinen) en Langevelderduin/De
Blink. Dit zijn Natura-2000-gebieden. In het km-hok
ligt het parkeerterrein Langevelderslag en erbuiten
de gebouwen van Nedervelt
Het km-hok 93-479 werd ervaren als een woest en
ruig gebied met een duinslag erdoorheen, de Lan-
gevelderslag. Aan het eind ervan, bij de zee, stond
tot in begin 14e eeuw de kleine Kapel van Langhe-
velt. Het hieromheen gevormde landschap bestond
uit vaaggronden en verstuivingen. De bodem be-
stond alleen maar uit aangevoerd zand met kalk en
zout, waarop bijna geen plantengroei mogelijk was.
Op den duur vormde zich op het schrale duinzand
een duinvegetatie met natte, vochtige plekken en
valleien, struwelen en duinbosjes.
Omstreeks 1853 begon in deze duinen de waterwin-
ning voor de gemeente Amsterdam met alle gevol-
gen van dien. Alleen het zuidelijkste deel is bijna
niet vergraven. In de oorlogsjaren heeft gebied te
lijden gehad van de aanleg van een vliegveldje en
de bouw van grote bunkers.
De grootste aanslag op dit zo belangrijke natuurge-
bied, later N 2000-gebied, geschiedde in 1958 met
de aanleg van de nieuwe Langervelderslag, een zeer
brede, geasfalteerde weg met een groot parkeer-
terrein naar zee.
Vanaf de Ruigenhoek loop ik langs het terrein van
de AW-duinen naar het Zweefvliegveld Langeveld;
daarna rechtsaf de Halfwegseslag op en aan het
einde linksaf naar paddenstoel no. 25225.
Voor mij ligt een bijna vlak duingebied met lage
duinen erin en in noordelijke richting enkele bosjes
met grove den, eik, berk, abelen en ratelpopulieren.
Enkele kruiden in die omgeving waren naast Valse
salie: Bosaardbei - Fragaria vesca, Geel nagelkruid
- Geum urbanum, Hondsdraf - Glechoma hederacea
en Kleefkruid - Galium aparine.
Bij een splitsing rechtsaf, langs een nietig plasje met
onder meer Parnassia, Waternavel, Heelblaadjes,
Moeraswespenorchis en Duizendguldenkruidsoor-
ten, Geelhartje - Linum catharticum, Moeraswalsto
- Galium palustris, Paddenrus - Juncus subnodulo-
sus, Watermunt - Mentha aquatica en Zompver-
geet-mij-nietje - Myosotis laxa ssp cespitosa.
Verderop wordt het terrein anders. Ik verlaat het
open duinterrein, via enkele weinig begaanbare
paadjes met behalve de abundantiesoorten Slan-
genkruid, Rood guichelheil en Kruipend stalkruid de
Driebloemige nachtschade - Solanum triflorum. Na
over een steile duinhelling te zijn gegaan kwam ik
in een gebied vol met Dauwbramen - Rubus caesius,

Grote brandnetels - Urtica dioica en duindoorn- en
ligusterstruwelen. Het doel op deze dag was: een
bezoek brengen aan de Luchter Zeeduinen met zijn
stuifkuilen en het fietspad naar Zandvoort naar
Nedervelt. In de Luchter Zeeduinen en De Zeereep
waren Biestarwegras, Buntgras (foto hieronder),

Duinaveruit, Doornappel (foto hieronder), Noordse

 
 
 
 
 
 
 
helm en verder Smal vlieszaad - Corispermum
pallasii en Zeekweek - Elymus athericus.
Hierna volgde een bezoek aan het deel ten noorden
van De Blink, een gebied waar de natuur regeert;
een gebied van enkele duingronden, veel zandver-
stuivingen en heel veel duindoorn, meidoorn en li-
gusterstruwelen. Je bent daar niet alleen, je wordt
vergezeld door reeën en damherten. Veel bijzonders
aan planten was er niet te vinden: Stinkende ballo-
te, Ruw vergeet-mij-nietje, Gewone brunel - Pru-
nella vulgaris, Mannetjesereprijs - Veronica offici-
nalis en Muurpeper - Sedum acre.  
Over het wandelpad langs de Langevelderslag ga ik
naar de dienstingang van de AW-duinen, bij pad-
denstoel 23339, en volg de Houtweg terug naar
paddenstoel 25225, het beginpunt.
Hier waren plantensoorten als Driedistel, Duinroos,
Duinviooltje, Kleverige reigersbek, Welriekende
salomonszegel, Geel walstro - Galium verum, Ge-
woon muizenoortje – Myosotella myosotis, Gewone
veldbies - Luzula campestris, Vijfvingerkruid - Po-
tentilla reptans en Zachte ooievaarsbek - Geranium
molle.
In dit km-hok is ook het Mosbloempje - Crassula
tillaea aangetroffen, een van de kleinste bloem-
plantjes, ook door Bert van der Kruis gevonden.
In km-hok 93-479 Langevelderslag-Noordwijk zijn
door Bert van der Kruis in de maand juli in 9 uur
169 plantensoorten geteld en door mij zelf in au-
gustus in 8 uur 185 plantensoorten.
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Abundantiesoorten Langevelderslag:
Agrimonia eupatoria - Gewone agrimonie
Anagallis arvensis ssp arvensis - Rood guichelheil
Artemisia campestris ssp maritima - Duinaveruit
Asparagus officinalis ssp officinalis - Asperge
Asparagus officinalis ssp prostratus - Liggende as-
perge
Ballota nigra ssp meridionalis - Stinkende ballote
Blackstonia perfoliata ssp serotina - Herfstbitterling
Calamagrostis × calammophila - Noordse helm
Carlina vulgaris - Driedistel
Centaurium littorale - Strandduizendguldenkruid
Centaurium pulchellum - Fraai duizendguldenkruid
Clinopodium acinos - Kleine steentijm
Corynephorus canescens - Buntgras
Cynoglossum officinale - Veldhondstong
Datura stramonium - Doornappel
Echium vulgare - Slangenkruid
Elymus farctus ssp boreoatlantica - Biestarwegras
Epipactis palustris - Moeraswespenorchis
Erodium lebelii - Kleverige reigersbek
Euphrasia stricta - Stijve ogentroost
Gentiana cruciata - Kruisbladgentiaan
Gnaphalium luteoalbum - Bleekgele droogbloem
Hydrocotyle vulgaris - Gewone waternavel
Jasione montana - Zandblauwtje
Milium vernale - Ruw gierstgras
Myosotis ramosissima - Ruw vergeet-mij-nietje
Ononis spinosa ssp procurrens - Kruipend stalkruid
Parnassia palustris - Parnassia
Phleum arenarium - Zanddoddegras
Picris hieracioides - Echt bitterkruid
Plantago coronopus - Hertshoornweegbree
Polygala vulgaris - Gewone vleugeltjesbloem
Polygonatum odoratum - Welriekende salomonsze-
gel
Pulicaria dysenterica - Heelblaadjes
Rosa spinosissima - Duinroos
Teucrium scorodonia - Valse salie
Sagina nodosa - Sierlijke vetmuur
Thymus pulegioides - Grote tijm
Viola tricolor ssp curtisii - Duinviooltje

Helmduinen, km-hok 082-462
 
Km hok 82-462 is deels gelegen in de Noordzee en
deels in de zeereep en de Helmduinen (125 ha)
waaraan sinds enige jaren het deelgebied Kikker-
valleien (30 ha) is toegevoegd.
In deze gebieden zijn duinherstelprojecten uitge-
voerd binnen de zeereep. Het herstelproces hield in
dat de te voedselrijke en te droge bovenste laag
grond, begroeid met struiken, kruiden en grassen
is afgegraven en afgevoerd. Hierdoor ontstonden
open, voedselarme, natte en soortenrijke duinvlak-

ten en door de dynamiek en de verstuiving van het
zand door de wind ontstonden nieuwe kalkrijke
duinen. Het beheer in deze terreinen gebeurt door
begrazing (vee) en ook door maaien en het afvoeren
van het maaisel. Op een bepaalde plek zijn de
buitenste duinenrijen enigszins doorgraven en stuift
het kalkrijke zand naar binnen om weer nieuwe
grijze duinen te laten ontstaan.
Een van de eerste duinherstelprojecten in Meijendel
geschiedde in de Libellenvallei in 1975, hierna
volgden de Kikkervalleien in 1997 en de Helmduinen
in 2012 en 2013. De aangetroffen abundantie- en
doelsoorten zijn in de tabellen achteraan genoemd
en blijven hier achterwege.
Met mijn inventarisatie begin ik op het Wassenaar-
se strand in de embryonale duinen, die door kust-
afslag, kustaangroei en verstuiving van het zand en
zandsuppleties zijn ontstaan, met soms als enige
begroeiing enkele polletjes helm. Op enkele plaat-
sen groeiden het Biestarwegras en het Stekend
loogkruid - Salsoda kali. De eerste duinenrijen, de
kalkrijke witte duinen, waren begroeid met Helm,
duinstruwelen van Duindoorn, Liguster, Meidoorn
en verder met de Zeemelkdistel - Sonchus arvensis
var maritimus en Dauwbraam - Rubus ceasius. In
noordelijke richting ligt de plek waar de duinen op
een aantal plaatsen doorgraven zijn. Er zijn trech-
tervormige gleuven ontstaan door wind en dyna-
miek om nieuwe grijze duinen te vormen. De duinen
zijn hier ongeveer 18 meter hoog. Buiten de Helm
om beginnen de eenjarige Zeeraket - Cakile mari-
tima en Blauwe zeedistel - Eryngium maritimum zich
hierop te vestigen. Meer landinwaarts ontstaan
nieuwe kalkrijke en kalkarme grijze duinen. De
vegetatie bestaat uit algen en korstmossen, later
volgen Ruw vergeet-mij-nietje, Zandzegge - Carex
arenaria, Muurpeper - Sedum acre en Kromhals -
Anchusa arvensis. Op de wat minder open kalkrijke
plekken staan het Buntgras, Duinviooltje, Doornap-
pel - en Rood guichelheil.  
In de kalkrijke duinen met een bijna gesloten vege-
tatie komen onder meer voor de prachtige Kruis-
bladgentiaan en Driedistel, Grote tijm, Kruipend
stalkruid, Ruig viooltje en Gewone rolklaver - Lotus
corniculatus var corniculatus.   
Waar ongeveer acht jaar geleden een duinherstel-
project heeft plaatsgevonden, is nu een vochtige en
natte kalkrijke duinvallei ontstaan, met veel bijzon-
dere en zeldzame plantensoorten zoals Egelboter-
bloem, Rietorchis, Stijve moerasweegbree, Stijve
ogentroost, Strandduizendguldenkruid, Waterpun-
ge, Carex oederi en Zeegroene zegge - Carex flacca,
Gewone waternavel - Hydrocotyle vulgaris, Grote
ratelaar - Rhinanthus angustifolius, Grote katten-
staart - Lythrum salicaria, Parnassia, Vleeskleurige
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orchis - Dactylorhiza incarnata en Watermunt -
Mentha aquatica. Bij het verlaten van deze prachti-
ge natte vallei ging ik in oostelijke richting naar een
gebied met donkergroene gekleurde noordhellin-
gen. De zuidhellingen zijn licht gekleurde, open en
weinig begroeide zandhellingen. Hiertussen liggen
de duinpannen, met veel open water en ruig be-
groeide oevers. De randvegetatie bestond onder
meer uit Bitterzoet - Solanum dulcamara, Echte
valeriaan -Valeriana officinalis, Gele lis - Iris pseu-
dacorus, Harig wilgenroosje - Epilobium hirsutum.
Koninginnekruid – Eupatorium cannabinum, Oever-
zegge - Carex riparia, Riet - Phragmites australis,
Rietgras - Phalaris arundinacea, Ruwe bies -
Schoenoplectus tabernaemontani, Gewone smeer-
wortel - Symphytum officinale, Waterzuring -
Rumex hydrolapathum en enkele wilgensoorten -
Salix spec. En in het water staat Drijvend fontein-
kruid - Potamogeton natans.
Enkele planten en struiken van de noordhellingen
waren onder andere Duinviooltje, Kleverige reigers-
bek, Zanddoddegras, Bromus hordeaceus ssp tho-
minei en Zandzegge - Carex arenaria. De zuidhel-
lingen van de duinen zijn meestal vochtig en scha-
duwrijk tot zonnig; toch is de begroeiing van de
hellingen erg variabel, met onder andere Kruipend
zenegroen, Lelietje-van-dalen, Welriekende salo-
monszegel, Gewone eikvaren - Polypodium vulgare,
Geel nagelkruid - Geum urbanum, Hondsdraf -
Glechoma hederacea en Look zonder look - Alliaria
petiolata. De duinbossen zijn begroeid met onder
meer: Eiken, Berken, Abelen, Vlieren, Kardinaals-
muts en soms is er een onderbegroeiing van varens:
Brede stekelvaren - Dryopteris dilatata, Mannetjes-
varen - Dryopteris filex-mas en Smalle Stekelvaren
- Dryopteris carthusiana.
In het totaal werden in het km-hok 82-462 Helm-
duinen Wassenaar 299 plantensoorten geteld. In de
maand juni bezocht Koen van Zoest de Helmduinen;
hij telde er 217 soorten in 7 uur en in de maand
augustus telde ik er 185 in 8 uur.
Abundantiesoorten Helmduinen:
Agrimonia eupatoria    - Gewone agrimonie
Ajuga reptans     - Kruipend zenegroen
Alisma lanceolatum - Slanke water weegbree
Anagalis arvensis ssp arvensis - Rood guichelheil
Arabis hisuta ssp hirsuta - Ruige scheefkelk
Artemisia campestris ssp maritima - Duinaveruit
Asparagus officinalis ssp officinalis - Asperge
Asparagus officinalis ssp prostatus - Liggende as-
perge
Calamagrostis xcalammophila - Noordse helm
Carlina vulgaris - Driedistel
Centaurium littorale - Strandduizendguldenkruid

Centaurium pulchellum - Fraai duizendguldenkruid
Cochlearia danica - Deens lepelblad
Convalliaria majalis - Lelietje-van-dalen
Corynephorus canescens - Buntgras
Crepis biennis     - Groot streepzaad
Cynoglossum officinale - Veldhondstong
Dactylorhiza praetermissa - Rietorchis
Danthonia decumbens - Tandjesgras
Datura stramonium - Doornappel
Echium vulgare - Slangenkruid
Elymus farctus ssp boreoatlantica - Biestarwegras
Erigeron acer - Scherpe fijnstraal
Erodium lebelii - Kleverige reigersbek
Eryngium campestre - Kruisdistel
Euphrasia stricta - Stijve ogentroost
Gnaphalium luteoalbum - Bleekgele droogbloem
Hippuris vulgaris - Lidsteng
Jasione montana - Zandblauwtje
Juncus alpinoarticulatus - Rechte rus
Linum catharticum - Geelhartje
Lithospermum offcinale - Glad parelzaad
Myosotis ramosissima - Ruw vergeet-mij-nietje
Oenothera oakesiana - Duinteunisbloem
Ononis spinosa ssp procurrens - Kruipend stalkruid
Ophioglossum vulgatum - Addertong
Orobanche caryophyllacea - Walstrobremraap
Phleum arenarium - Zanddoddegras
Picris hieracioides - Echt bitterkruid
Plantago coronopus - Hertshoornweegbree
Polygonatum odoratum - Welriekende salomonsze-
gel
Pulicaria dysenterica - Heelblaadjes
Ranunculus flammula - Egelboterbloem
Rosa rubiginosa s.l. - Egelantier
Rosa spinosissima - Duinroos
Sagina nodosa - Sierlijke vetmuur
Samolus valerandi - Waterpunge
Silene nutans - Nachtsilene
Teucrium scorodonia - Valse salie
Thymus pulegioides - Grote tijm
Tragopogon pratensis ssp pratensis - Gele morgen-
ster
Veronica anagallis-aquatica - Blauwe waterereprijs
Viola curtisii - Duinviooltje
 
Doelsoorten:
Baldellia ranunculoides ssp ranunculoides - Stijve
moerasweegbree
Clinopodium acinos - Kleine steentijm
Dactylorhiza incarnata - Vleeskleurige orchis
Eryngiym maritimum - Blauwe zeedistel
Gentiane cruciata - Kruisbladgentiaan
Ophrys apifera - Bijenorchis
Parnassia palustris - Parnassia
Viola hirta - Ruig viooltje    
Viola rupestris - Zandviooltje
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Planteninventarisatie Ommedijkse Bos; 2019 Koen van Zoest, coördinator Plantenwerkgroep KNNV, afdeling Leiden
Aanleiding
Na 30 jaar hakhoutbeheer wil de Werkgroep Agra-
risch Natuurbeheer (WAN) van de Leidse IVN een
actueel beeld krijgen van de biodiversiteit in het
Ommedijkse Bos. Johan Kieft, coördinator WAN en
trekker vanaf het eerste uur, heeft de Plantenwerk-
groep van KNNV Leiden gevraagd de plantengroei
te inventariseren. Daarnaast zullen ook andere
groepen organismen in kaart worden gebracht, zoals
de mossen en korstmossen.
 
Het gebied
Het Ommedijkse Bos maakt deel uit van de Omme-
dijkse Polder in Wassenaar (1). Het beslaat 1,2
hectare met een afmeting van 43 bij 285 meter. In
het midden ligt in de lengterichting een (zeer) on-
diepe sloot, een restant van een voormalige kreek.
Aan alle zijden is het bos omgeven door intensief
beheerd weiland, begrensd door een smalle sloot.
Het gebied ligt in het estuarium van de Rijn, die ooit
bij Katwijk in zee uitmondde maar vanaf de 12e
eeuw verzandde. Het was een breed deltagebied
waar zowel rivier- als zee-invloeden terug te vinden
zijn: een kalkrijke en voedselrijke kleibodem, met
her en der wat veen. In 1876 is het bos voor het
eerst op een kaart weergegeven. Het had de functie
van geriefhoutbos. Het hout werd in het boerenbe-
drijf op verschillende manier gebruikt voor gereed-
schap, voor afscheidingen, als bouwmateriaal en als
brandhout. Deze functie verviel in de loop van de
20e eeuw.
De WAN nam vanaf 1989 het hakhoutbeheer van
dit boerengeriefhoutbos ter hand. Volgens een
meerjarenplan werd elk jaar in vaste volgorde één
van de acht vakken behandeld (terugzetten, dun-
nen, aanplanten) en na twee jaar rust herbegint
deze tien-jaarcyclus. Het noordelijkste deel wordt
niet behandeld waardoor daar opgaand bos staat.
Vroeger gebruik door een jager heeft her en der
geleid tot inbreng van planten, zoals Kleine maag-
denpalm.
Het bos is te kenschetsen als een Essen-Iepenbos,
een plantengemeenschap die in verschillende ge-
daanten veel voorkomt op voedselrijke en vochtige
kleigronden. Ze wordt gekenmerkt door een zeer
goed ontwikkelde en soortenrijke boom-, struik- en
kruidlaag. Ze komt vaak voor op landgoederen met
hun kenmerkende stinsenflora.
 
Methode
De Plantenwerkgroep heeft viermaal op een zater-
dag van 10 tot 13 uur het bos en de omringende

sloot op planten geïnventariseerd. Data: 20 april, 1
juni, 6 juli en 31 augustus. Aantal deelnemers: 10,
8, 4, resp. 8 personen. Tussendoor namen we een
pauze samen met de tegelijkertijd aanwezige be-
heermedewerkers.
De gevonden soorten zijn ter plekke aangetekend
op de Floron-streeplijst en uiteindelijk ingevoerd in
Verspreidingsatlas.nl. Daarmee worden zij - na va-
lidering - opgenomen in de Nationale Databank voor
Flora en Fauna (NDFF).
 
Bevindingen
De voedselrijkdom van het bos is af te lezen aan de
plantengroei; een aantal algemeen voorkomende
ruigtesoorten die het aspect bepalen: brandnetel,
braam, distel en klit. De beheerploeg hield gelukkig
de paden vrij, anders was er geen doorkomen aan.
Het is een uiterst sfeervol bos: vele tinten groen,
prachtige lichtinval, vanwege het hakhoutbeheer
variatie in hoogte van de bomen en in openheid en
doorkijkjes naar het open polderland. Een genoegen
om hier te kunnen inventariseren.
In totaal zijn 117 verschillende soorten in het on-
derzoeksgebied aangetroffen. Voor een volledig
overzicht van de wetenschappelijke en Nederlandse
namen zie de tabel op pagina 20 en 21.
In het Beheerplan 2009-2019 staat een weergave
van de in 2006 aangetroffen soorten, in totaal 55
soorten (zie de tabel, 4e kolom). Ongetwijfeld is dit
toen geen uitputtende inventarisatie geweest gezien
het ontbreken van soorten als bijvoorbeeld Zomer-
eik, Appel, Mannetjesvaren, Gewone esdoorn, Ge-
wone klit. Bovendien zijn toen de waterplanten
helemaal niet en de oeverplanten nauwelijks mee-
genomen.
Een vergelijking van het aantal van 2006 met dat
van 2019 heeft dan ook weinig zin. Mogelijk is de
situatie niet wezenlijk anders omdat het beheer 30
jaar gelijk is geweest. Het enige relevante verschil
in omstandigheden lijkt de essentaksterfte waar-
door veel bomen verwijderd zijn en nadien een
aantal soorten (nieuw) is ingebracht. Enkele daar-
van zijn een cultivar zoals de Goudiep. Mogelijk
worden die weer verwijderd omdat ze niet in een
hakhoutbos passen (mededeling J. Kieft).
Interessanter dan het tellen van het aantal soorten
lijkt het om de kwaliteit van de hier voorkomende
plantengemeenschap Essen-Iepenbos in te schat-
ten. Is na jaren van verwaarlozing met het hervat-
te hakhoutbeheer deze gemeenschap herkenbaar
en in welke mate?
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Om hier een indruk van te krijgen is gebruik gemaakt
van de lijst van soorten die voorkomen in het Essen-
Iepenbos, zoals aangegeven op ‘Flora van Neder-
land’ (2). Van deze lijst staan er 72 in het Omme-
dijkse Bos; de 5e kolom van de tabel toont welke
dat zijn. Wanneer bedacht wordt dat de water- en
oeverplanten daar niet bij horen, dan blijkt dat een
groot aantal van overige planten passen in genoem-
de plantengemeenschap. Er is blijkbaar sprake van
een homogene en samenhangende soortengroep.
Vervolgens is gekeken welke soorten (meer) speci-
fiek te koppelen zijn aan het Essen-Iepenbos. Het
gaat dan om zogenoemde ‘kensoorten’ van deze
gemeenschap. Een kensoort is een soort die in een
bepaalde plantengemeenschap duidelijk algemener
is dan in alle andere plantengemeenschappen. Ze
wordt als kenmerkend voor die gemeenschap be-
schouwd. Hierbij is gebruik gemaakt van Schaminée
et al., die 24 kensoorten opsommen voor het Essen-
Iepenbos (3).
Daarvan zijn er 16 aangetroffen in het Ommedijkse
Bos (6e kolom in de tabel).
Deze soorten zijn bijna alle een boom of struik, te
weten: Gewone vogelkers, Gewone esdoorn, Es,
Eenstijlige meidoorn, Zomereik, Gewone vlier,
Gladde iep, Aalbes, Zwarte els, Witte paardenkas-
tanje, Hazelaar en Klimop. Dit zijn alle houtige
kensoorten voor het Essen-iepenbos, op twee na:
Beuk en Wilde kardinaalsmuts.
Naast ‘het hout’ kent het Ommedijkse Bos ook en-
kele kruiden die kensoort zijn, te weten: Bloedzu-
ring, Dagkoekoeksbloem, Reuzenzwenkgras en
Gewoon speenkruid.
Er is met andere woorden sprake van een zeer goed
ontwikkelde plantengemeenschap die voldoet aan
de beschrijving van het type Essen-Iepenbos.
Behalve Beuk en Wilde kardinaalsmuts ontbreken
als kensoorten: Hondstarwegras, Donkere ooie-
vaarsbek, Bosandoorn, Groot heksenkruid en Ge-
vlekte aronskelk. Die zijn ook niet snel te verwach-
ten omdat ze nogal zeldzaam zijn en/of in de dich-
te ruigte nauwelijks een (licht)plek kunnen vinden.
De omringende sloten herbergen een weinig bijzon-
dere vegetatie. Kikkerbeet is een leuke soort en
komt gelukkig in ruime mate voor. De vele krozen
wijzen op grote voedselrijkdom. Er is sprake van
inspoelen van mest (en bestrijdingsmiddelen?).
Hierop heeft het hakhoutbeheer geen invloed. De
sloot vormt een buffer tussen het bos en het om-
ringend intensief beheerd agrarisch land.
Van een ander belang is de voormalige kreek, de
binnensloot in de lengterichting. Deze is afgesloten
van de omringende sloten en minder gevoelig voor
externe beïnvloeding. Tijdens de inventarisatie
stond hij overwegend droog en was het aantal
waterplanten zeer beperkt: voornamelijk Gewoon

sterrenkroos.
Samenvatting en conclusie
De Plantenwerkgroep van de Leidse KNNV heeft op
verzoek van de Leidse IVN Werkgroep Agrarisch
Natuurbeheer in 2019 het geriefhoutbos ‘Het Om-
medijkse Bos’ te Wassenaar geïnventariseerd op
planten. Naast het bos zijn ook de omringende
sloten daarbij betrokken. In totaal zijn 117 planten-
soorten aangetroffen, bijna alle (vrij) algemeen
voorkomend. De waterplanten wijzen op voedselrijk
water. Ook de planten in het bos wijzen op grote
voedselrijkdom. Zij vormen een samenhangend
geheel dat past bij de kenmerken van het Essen-
Iepenbos; een plantengemeenschap van vochtige
kleigrond. Deze gemeenschap is hier zeer goed
vertegenwoordigd vooral in de bomen en struiken.
 
Aanbeveling
Het hakhoutbeheer van 30 jaar heeft geleid tot een
bos dat een plantengemeenschap herbergt die past
bij deze plek. Er is geen reden om qua uitgangspunt
en methode het beheer te veranderen.
Mogelijk kan de biodiversiteit nog toenemen door
op onderdelen iets gedifferentieerder te werk te
gaan.
Daarbij kan gedacht worden aan het creëren van
een permanent meer open en licht deel in het bos.
Door de bomen en struiken grotendeels blijvend weg
te houden is er meer lichtinval en door de bramen
te verwijderen is de bodem meer open voor de
kruidlaag. Bijkomend voordeel hiervan is dat er open
en beschutte plaatsen ontstaan die voor insecten
zeer gunstig zijn.
Om die reden zou ook in de bosrand aan de buiten-
zijde her en der meer openheid aangebracht kunnen
worden.
Ook de binnensloot kan tot een ‘rijker’ milieu uit-
groeien wanneer er door plaatselijk verder uit te
diepen delen met permanent water (van enige
diepte) worden gecreëerd. Zeker in combinatie met
meer lichtinval (na dunning van het hout) kan de
biodiversiteit daar toenemen.
 
Bronnen:
1. Kieft J, & H van Daalen (2007). Beheersplan
Ommedijkse Bos Wassenaar 2009-2019; https://-
groepwan.blogspot.com/p/blog-page_28.html
2. http://www.floravannederland.nl/associaties/
essen-iepenbos
3. Schaminée J, K Sykora, N Smits & M Horsthuis
(2010). Veldgids Plantengemeenschappen van Ne-
derland. KNNV Uitgeverij, Zeist (blz.392).
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Tabel: Totaallijst Planten 2019, Ommedijkse Bos – Maaldrift, Wassenaar, 117 soorten
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(advertentie)
 

Naar de Zuiderzee
Verslag der Vogelwerkgroep Leiden van de Koninklijke Natuurhistorische
Vereeniging K.N.N.V. van de excursie op Zondag 23 April 1922.
 

Vanmorgen liepen twee dames en drie heeren door
de mooie Leidsche binnenstad naar het spoorweg-
station van Leiden. De locomotief van den trein naar
Utrecht stond al te stomen. De excursie was geor-
ganiseerd door Mej. Dra. A.M.M. Burgers, tot niet
zo heel lang geleden leerares biologie aan een
Hoogere Burgerschool te Leiden. Met onbluschbaren
ijver organiseert zij de eene excursie na de andere.
Zij stond als eerste, uitgedoscht met een fraaie
plunjezak op het eerste perron. waarna even later
zich de heer Drs. A. Staal, nog steeds werkzaam in
het onderwijs, maar dan aan een Lagere School met
den Bijbel, en de heer Drs. S. van der Laan, sinds
kort werkzaam voor de plantsoenendienst der Stad

Leiden, en de heer Drs. Th. Bijvoet, door de week verantwoordelijk voor de Nederlandsche Cultuurpolitiek
in ’s-Gravenhage, bij het groepje enthousiaste vogelliefhebbers voegden. Toen ook Mej. M. Stahlie – in
onze kringen zeer gewaardeerd om haar inzet voor het overbrengen van natuurkennis en natuurliefde
aan de o zoo belangrijke jongere generatie – het perron op kwam loopen, was het om 7:04 uur hooge
tijd voor het vertrek richting Utrecht en verder. Ondergeteekende, Dr. R. de Man (gepensioneerd adviseur
van groote Nederlandsche en buitenlandsche ondernemingen), stapte op het stationnetje Lammenschans
den trein in.
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De treinen van de Nederlandsche Spoorwegen zijn rap tegenwoordig. In iets meer dan een uur naar
Utrecht geboemeld. Na overstappen in Utrecht en Amersfoort in den trein richting Zwolle. In Putten,
aankomst 9:56 uur, stond onze vriend Professor Dr. Harkema, een goede vrind van Drs. Staal, klaar om
ons met zijn eigen automobiel van het station af te halen. We zouden vogels gaan kijken bij de Zuiderzee.
Over vijf jaar wordt begonnen met de aanleg van de 'afsluitdijk'. Zuiderzee wordt IJsselmeer. Hoe zal het
met de vogels gaan? Onze grote voorvechter van het behoud van de Nederlandse natuur, Jac. P. Thijsse,
heeft daar onlangs in het blad 'De Levende Natuur' over geschreven, waaarbij hij de noodzaak van na-
tuurstudie benadrukt: "Hoe beter wij de vogelwereld van de Zuiderzee kennen, des te meer kans bestaat
er, dat we de perikelen van de droogmaking tot een minimum beperken. Ik weet, dat de Directie der
Zuiderzeewerken in dit opzicht tot de allerwelwillendste medewerking bereid is." Maar gelukkig is het nog
niet zo ver.
Het is maar een klein eindje rijden naar de kust. Dat is maar goed, want de Professor moest twee keer
rijden. Zoo groot is die auto ook weer niet. Bij een klein haventje aan den Zuiderzeekust lag de kleine
visschersboot van de heer Harm Dekkers, een Harderwijker visscher, een type van een vent, wel wat los
in zijn mond, maar vol leuke opmerkingen, die vaak iemand karakteriseerden. Zo noemde hij Mej. Burgers,
wier naam hij niet kende, Prinses Kiekema, en dat was zo teekenend, ook volgens de dame in kwestie,
dat het zelfs door haar niet kwalijk genomen werd. Mej. Burgers had een heel mooi kiektoestel meege-
torscht en maakte tijdens de geheele excursie de mooiste prenten.

                            De dames  en heeren,  met uit-
                            zondering  van  den  Professor,
                            gingen aan boord van de kleine
                            visschersboot  en het avontuur
                            kon beginnen.  Wij zeilden een
                            stukje  evenwijdig aan de kust
                            richting  Harderwijk  en vervol-
                            gens  vlak langs de haven van
                            Harderwijk zonder daar aan te
                            leggen. Drs. Bijvoet was de ge-
                            lukkige eigenaar van een Carl-
                            Zeiss-binoculair,  een  staaltje
                            van  grootsche  techniek,  niet
                            minder kostbaar dan vernuftig.
                            Als wij  beloofden,  de  nodige
                            voorzichtigheid in acht nemen,
                            mochten wij  er even door loe-
                            ren.

Vol   enthousiasme   riep   Mej.
Stahlie: "drie aalscholvers, een
groep  smienten,  en  kijk  daar
eens  even,  daar staan  kluiten
met  hun  lange  pooten  in  het
zoute  water".   "Mocht  er  een
Schepper  bestaan", verzuchtte
onze   schoolmeester   van   de
School   met  den  Bijbel,  "dan
heeft hij het niet slecht gedaan!
Wat  een   mooie  ranke  vorm,
wat  een  mooi  minimaal kleu-
renpalet". Mej. Burgers voegde
daaraan  toe,  dat  deze  vogel
ideaal was  om te kieken:  een
“zwart-wit-vogel”  grapte deze,
anders zoo serieuze, biologe.
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De heer Dekker stuurde zijn scheepje bij Harderwijk verder het ruime sop op, verder van den kust. De
deining nam iets toe, maar zonder onaangenaam te worden. De Zeiss ging van hand tot hand (en van
oog tot oog), waarbij Drs. Bijvoet niet steeds gelukkig keek, alsof hij vreesde dat zijn zoo kostbare bezit
op de bodem van het scheepje zou eindigen. Dat gebeurde niet. Onze plantsoenambtenaar, die over de
beste oogen van ons allen beschikt, riep plotseling: “meneer Dekker, graag de boot hier stilhouden. Leg
hem even tegen de wind”, commandeerde hij den armen bootsman wel heel erg direct en bijna onbe-
hoorlijk. Maar niet zonder reden! Wat zag Drs. Van der Laan? “Beste menschen, kijk nu eens aan, daar
drijft zowaar een groote groep Middelste Zaagbekken”. Zij waren nog ver weg, maar de Zeiss van Drs.
Bijvoet haalde ze dichtbij.

Wat waren ze mooi! Maar dit
was nog zeker niet het einde
van  het verhaal.  Vlak in de
buurt   van de  Zaagbekken
zwom een paar Nonnetjes.
“Gek”,  zei Dr. de Man, “dat
we  een  mannetje  van het
nonnetje geen patertje noe-
men”. Niemand lachte, maar
zelf  vond hij  het  een leuke
grap.
De heer Staal  had  van zijn
echtgenoote  een heele ver-
zameling koeken meegekre-
gen.  Die koek  ging erin als
koek. Een perfecte dag, een
frische wind,  het geluid  van
allerlei vogels, een mooi zon-
netje  en  een  allergezelligst
gezelschap.
 

                             Brilduiker
We voeren niet heelemaal naar Enkhuizen maar we draaiden naar links richting het Gooi. De deelnemers
aan deze prachtige excursie werden hierna nog getracteerd op brilduikers, heel veel futen, een paar
dodaarsjes en natuurlijk de gebruikelijke meeuwen. Mej. Burgers kiekte, dat het een lieve lust was, alsof
ze haar bijnaam “Prinses Kiekema” moest bewijzen.
Niet ver van Spakenburg kwamen we weer dichtbij het vaste land. Daar werden we nog even verrast door
een heele groote groep grutto’s, wel zeker 250 tot 300 stuks. Prachtig, zooals die roodachtige tinten
schitterden in den laten middagzon.

Vervolgens zagen wij de fraaie bosschen van de Noord Veluwe in de verte, maar daarheen gaan wij zeker
een andere keer. Het zat er bijna op. Toen wij tegen zevenen bij het haventje bij Putten aankwamen,
stond professor Harkema, geleund tegen zijn voertuig, al op ons te wachten. Hij reed ons in twee ritten
naar het spoorwegstation van Putten, waar we om 7:53 in den avond vertrokken. Het was nu eenvoudi-
ger om via Amsterdam naar Leiden te reizen, waar we om 12:03, net na middernacht aankwamen. Op
het Centraalstation van Leiden namen de deelnemers afscheid. Dr. de Man had nog zeker drie kwartier
te loopen, want een trein naar Lammenschans zou pas den volgenden ochtend vertrekken.
                                                                                                                                 Dr. R. de Man
 

                               Grutto's
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Levende Natuur
Iets vóór de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw, nam de aandacht voor de snel verdwijnende
natuur in Nederland snel toe. De “Natuursport” werd een belangrijke bezigheid van burgers, die de volle
en vieze steden wilden ontvluchten. Het was gezond, mooi en een goed alternatief voor andere bezighe-
den in huis. Vanaf 1896 verschijnt het schitterende blad “De Levende Natuur”, zie https://www.dbnl.
org/titels/titel.php?id=_lev013leve01. Daarin lezen we:

In deze tijd werd de basis gelegd voor de amateuristische natuurstudie, die tot op heden populariteit
geniet binnen KNNV, NJN en IVN. Interessant is dat het niet alleen om de romantische natuurervaring
lijkt te gaan, maar vooral om het “leren” van de natuur. Ook de kunst leert van de natuur: artis naturae
magistra. Artis werd in 1838 opgericht.
Het blad Levende Natuur is helemaal gericht op het zintuigelijk waarnemen van de natuur, op het
bestuderen van de natuur. De in dit blad opgenomen excursieverslagen zijn niet zo verschillend van de
huidige verslagen van werkgroepen binnen de KNNV bijvoorbeeld (zie ook dit verslag), met als uitzondering
dat het toen nog niet zo gemakkelijk was foto’s te maken en af te drukken. Terwijl nu iedereen met een
smartphone redelijk plaatjes kan schieten, was toen alleen een enkeling in het bezit van een “kiektoestel”.
Maar er waren veel meer mensen die konden tekenen en niet zo slecht ook.
Een fictief verslag
Omdat er weken lang geen verslag zou zijn van de KNNV-vogelwerkgroep Leiden, dacht ik dat een fictief
verslag, spelend in het jaar 1922 wel aardig zou zijn. De grootste verschillen met 2020 zijn natuurlijk de
formele omgangsvormen en aanspreektitels (in 1922 heet iemand nog Dr. de Man en zijn ongetrouwde
vrouwen nog Mej. X). Ook ziet Nederland er nog heel anders uit. Geen IJsselmeer maar Zuiderzee. Het
openbaar vervoer is bedroevend slecht en de taal is een beetje stijver.

            Zuiderzee-excursie – achtergronden
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Oude spoorboekjes  vond ik  op een site 
van de gemeente Utrecht,  bijvoorbeeld
https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek
/resultaten/archieven?mizig=210&miad
t=39&miaet=1&micode=918&minr=928
424&miview=inv2 voor het spoorboekje
van 1922.  Het spoorwegnet  is  niet zo-
veel   verschillend   van   tegenwoordig.
Er zijn  meer lijnen  dan  tegenwoordig,
maar  er rijden  zo weinig treinen en ze
rijden zo langzaam. Neem bijvoorbeeld
Leiden-Utrecht. Vertrek om 7:04 (alleen
zon- en feestdagen), 9:00, 11:24, 12:28
(vrijdag  en  zaterdag),  13:48  (niet  op
zon- en feestdagen), 16:13, 17:40 (niet
op  zon-  en feestdagen),  20:23,  22:33.
Maar het duurt lang, bijvoorbeeld 16:13
tot  17:42,  bijna  1,5 uur  met  stops in
Zoeterwoude,   Hazerswoude,   Alphen,
Zwammerdam,  Bodegraven,  Woerden,
Harmelen, Vleuten, Utrecht. Het station
Lammenschans  (ten onrechte vermeld
in het fantasieverhaal) bestond nog niet.
Zie ook foto spoorboekje op bladzijde 31.
Naar de Zuiderzee
Het fictieve verslag is geïnspireerd door een excursie die daadwerkelijk in 1905 plaatsvond. Uit het verslag
in de Levende Natuur - erg leuk om te lezen - gebruikte ik mutatis mutandis een deel van de volgende zinnen.
 

Bron: https://www.dbnl.org/tekst/_lev013190501_01/index.php

Het reizen

De taal
Eigenlijk is de taal in honderd jaar niet een zo sterk veranderd. Wel schrijft men formeler en omslachtiger
en je komt weinig Engelse woorden tegen. Sterker veranderd is de spelling. Er werden nog een buigings-
N gebruikt, bijvoorbeeld “den ongelukkigen man”. Veel woorden werden nog met dubbele klinkers ge-
schreven, zoals “zoo, loopen, eenigszins, hooger, etc.”, maar het is wel “regen, vogels, mogelijk”. Je moet
het maar weten. De “sch” werd nog gebruikt is woorden als “mensch, bosschen, Nederlandsche, visscher”.
Die “sch” is “s” geworden in latere spellingen, maar we schrijven nog steeds “logisch”, terwijl logies toch
logisch geweest zou zijn.
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Aanwijzingen voor auteurs
 
Daucallium+ is een jaarlijkse uitgave van de
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vere-
niging (KNNV), afdeling Leiden en omgeving.
Een artikel dient in principe niet langer te zijn dan
3 à 4 pagina’s. Het moet gaan over tenminste één
van de volgende drie thema's: natuurstudie, -
beleving of -bescherming. Gedacht wordt aan
inhoudelijk gerichte verslagen van inventarisaties
en excursies maar ook aan natuurhistorische in-
formatie over onze streek, stukjes over eigen
observaties of excursies in de omgeving, beschrij-
ving van een misstand op natuurgebied, mogelij-
ke oplossingen daarvoor enz.
De kopij wordt aangeleverd als Word-document
en bij voorkeur voorzien van één of enkele afbeel-
dingen. De afbeeldingen zijn bij voorkeur digitaal
(minimaal 300 dpi). Omdat de reproductie van de
afbeeldingen bij voorkeur in zwart-wit plaats-
vindt, kan de redactie besluiten kleurenfoto’s om
te zetten in zwart-wit.
De kopij sturen naar Jan Westgeest; e-mail adres
onderaan.
Uiterste inleverdatum: 1 maart van het jaar
waarin het blad wordt uitgebracht.
In de tekst duidelijk vermelden waar, wanneer en
in welk verband de activiteit plaatsvond. Met
name bij inventarisaties vermelden over welk
gebied het gaat (coördinaten), hoe vaak en in
welke periode werd gezocht en met hoeveel
deelnemers. De redactie houdt zich het recht voor
kleine wijzigingen in stijl en spelling aan te bren-
gen. Bij voorstellen van de redactie voor grotere
wijzigingen zal eerst contact opgenomen worden
met de auteur(s). De redactie heeft de bevoegd-
heid om stukken niet te accepteren.
Redactie en verzorging:
Jan Westgeest; Burg. de Kempenaerstraat 33;
2252 VK Voorschoten; 071 5612894
secretaris@leiden.knnv.nl

DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem

Nonnetje!

Patertje? (met opkikker!)
Zie ook de tekst op pagina 28.

Indien onbestelbaar:  
Burg De Kempenaerstraat 33

2252 VK, Voorschoten


