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De plantenstudie richtte zich in 2018 vooral op flora en vegetatie van het Kennemerstrand. Waar vin-

den we elders zoveel studiemateriaal? We telden weer Groenknolorchis, Honingorchis en deden on-

derzoek aan de populatieopbouw en de levenswijze van deze soorten (Jaarverslag 2018 Studiegroep 

Kennemerstrand). De vaste PQ’s van het vegetatieonderzoek werden weer opgenomen en bijzondere 

soorten gekarteerd.  

 

Eindenhout 
In het Vogelbosje Eindenhout (Haarlem) zijn vegetatieopnamen na bijna twintig jaar herhaald en zijn 

de voorkomende plantensoorten globaal geïnventariseerd. De indruk is dat een groot deel van dit  

oude bosje wel dunner is geworden, onder andere door de essentakziekte en hakhoutbeheer maar 

dat het karakter van de ondergroei niet sterk gewijzigd is. Wel zijn er meer en grotere plekken met 

bramenruigte (goed 

voor vogels en vlin-

ders), met brandnetels 

(in beperkte mate fijn 

voor insecten zoals de 

rupsen van de vossen) 

en helaas ook met exo-

ten als Reuzenbalse-

mien, Japanse dui-

zendknoop en Reuzen-

berenklauw.  

Nog steeds een heel 

mooi bosje voor plant 

en dier. In 2019 hopen 

we het onderzoek 

voort te zetten.  

 

 
Figuur 1 Een bos vol gele lis en IJle zegge 
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Amsterdamse Waterleidingduinen  
Door de minimale toestand van de flora was de activiteit van de AWD plantengroep ook in 2018 ge-

ring. Er waren geen speciale onderzoeksprojecten, publicaties of excursies. De activiteiten beperkten 

zich in het veld tot losse waarnemingen en aan het bureau tot het digitaliseren en controleren van 

oude gegevens, voornamelijk van de periode 1960-1985 (Joop Mourik). Leden van de werkgroep be-

zochten de AWD om planten in beschermingsrasters te controleren, nieuwe groeiplaatsen te vinden 

van zeer kleine soorten zoals teer guichelheil en te speuren naar de mogelijk positieve effecten van 

de jacht op de plantengroei. Er zijn weinig tekenen van herstel. In 2019 gaan we door met het ver-

kennende onderzoek, steeds met de hoop om nog eens iets nieuws te vinden of bloeiende planten-

soorten uit de oude tijd. Zeepkruid misschien, ossentong, teunisbloem of rietorchis?  

 

Figuur 2 Slangenkruid in beschermingskooi tegen vraat 


