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Jaarverslag 2020 Plantenstudiegroep  

 

De plantenstudie richtte zich op het Kennemerstrand en op de inventarisatie en kartering van plan-

tensoorten in de AWD  

Inventarisatie Amsterdamse Waterleidingduinen  

In vervolg op de voorgaande jaren is de planteninventarisatie van 

de AWD voortgezet. Alle kilometerhokken zijn enkele keren be-

zocht en ook zijn de nieuwe, grote exclosures (tegen damherten-

vraat) geïnventariseerd. Naast de inventarisatie van alle soorten 

per kilometerhok zijn vindplaatsen van bijzondere soorten met 

GPS gekarteerd. In totaal zijn ruim 14.000 waarnemingen gedaan 

van zo’n 525 plantensoorten. Deze zijn gepubliceerd in de Natio-

nale Databank Flora en Fauna (NDFF).  

Verreweg de meeste plantensoorten zijn alleen vegetatief en in 

(zeer) lage aantallen waargenomen, de meeste soorten als jonge 

planten die nog in de groei waren, als rozetten of als sprieten van 

grasachtigen. Speciale aandacht ging uit naar houtgewassen: 

welke soorten komen nog voor en waar?  

Nieuw voor de AWD waren onder andere Wilde akelei en Juffer-

tje-in-het-groen (waarschijnlijk uitgezaaid), Watergentiaan (waar-

schijnlijk aangeplant), Klein bronkruid (Oosterduinrel), Zwarte 

engbloem (enkele planten in het zuidwesten), Trosgierst (oude voerakker), Turkse kraakwilg (oude 

aanplant). In een natte laagte van het Groot Zwarteveld is armbloemige waterbies waargenomen, 

een typische soort van natte duinvalleien zoals het Kennemerstrand.  

Langs wegen en paden maar ook op zandige plekken daar ver vandaan waren de massale aanwezig-

heid van Glad vingergras en Gewoon langbaardgras opvallend. In opmars zijn ook Stijf straatliefde-

gras en Klein liefdegras, de laatste vooral aan de noordkant. Terug van lang niet gezien zijn onder an-

dere Scherpe zegge, Gewone dophei, Esdoornganzenvoet, Boekweit, Korrelganzenvoet, Harig knop-

kruid, Rossige wilg, Groot nimfkruid (Kromme Schusterkanaal) en Maarts viooltje op de grens van de 

AWD en het Langeveld.  

Foto 1 Juffertje-in-het-groen 
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Glad biggenkruid is zeldzaam in de duinstreek en was 

in de AWD alleen bekend van het Zweefviegveld Lan-

geveld. In 2020 bleek glad biggenkruid van zuid naar 

noord ook in diverse velden van de AWD voor te ko-

men. Grootste groeiplaats was het afgeplagde deel 

van het Middenveld dat ooit een dicht prunusbos 

was. Op het stabiliserende, ontkalkte zand ontwikkelt 

zich daar een bijzondere duinvegetatie met fijn scha-

pengras, buntgras, glad biggenkruid en (korst)mossen: 

een goed biotoop voor de heivlinder die daar in 2020 

dan ook veel gezien is.  

Ook al is het herstel van de AWD flora nog ver te zoe-

ken door het aanhoudend grote aantal damherten, toch zijn er nog steeds plantensoorten die weten 

te overleven. Daarop richt zich dan ook de aandacht van plantenonderzoekers die de taaie kost van 

minuscule plantjes en grasachtigen niet schuwen. Er is vast nog wel meer te vinden. Het voornemen 

is om van de planteninventarisatie in het zesde decennium (sinds 1965) voort te zetten. Inmiddels 

zijn soortgegevens uit alle kilometerhokken verzameld. Het hoogste aantal soorten komt tot op he-

den op 190, aardig maar toch nog geen score van 300 of meer zoals vroeger.  

Veldwerk: Joop Mourik 

 

Kennemerstrand 

De traditionele orchideeëntellingen zijn op zes dagen in juli (13-30) uitgevoerd door 10 tellers. De 

bloeistengels van honingorchis (Herminium monorchis) en de bloeiende en vegetatieve planten van 

groenknolorchis (Liparis loeselii) zijn integraal geteld. Op het kwetsbare Zuidervlak van het strand 

zijn steekproeven gedaan om een indruk te krijgen van het totale aantal daar.  

Nieuw was de bijenorchis die in de winter op enkele butjes (voormalige strandduintjes) werd aange-

troffen. Deze bultjes die na de inpoldering van het strand begroeid geraakt waren met duindoorn en 

wilg, zijn enkele jaren geschoond van houtopslag. Telling en markering wees uit dat er in het vroege 

voorjaar tenminste 230 rozetten stonden. Tot bloei kwamen 84 planten. 

Foto 2 Glad biggenkruid is onopvallend door de kleine rozet-
ten met kale bladen en de bloemen die alleen in de ochtend 
geopend zijn 

Figuur 1 Figuur 2 
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Het aantal bloeistengels van honingorchis was 5081, ongeveer gelijk aan 2019 (figuur 1). De be-
staande groeiplaatsen zijn stabiel en breiden zich niet meer uit. Nieuwe groeiplaatsen door vestiging 
vanuit zaad werden vrijwel niet vastgesteld zodat er een einde lijkt te komen aan de opmars van 
deze landelijk zeer zeldzame orchidee. De groenknolorchis was in 2020 16 jaar op het Kenne-
merstrand aanwezig. De populatie breidde zich uit van twee planten tot meer dan 25.000 in 2019. In 
2020 was er een sterke terugval van meer dan 90% tot 2717 planten (figuur 2). Op een groot deel 
van het Kennemerstrand werd de groenknolorchis niet meer gevonden, vooral in het Zuidervlak, de 
kern van de populatie. Sterke terugval van Liparis is geen onbekend verschijnsel en treedt in de Ne-
derlandse kustpopulaties van enige omvang in de regel na 8-10 jaar op (Oostermeijer, 2020). Het is 
dan wel aan de beheerder om het tij te keren want de achteruitgang heeft te maken met verruiging, 
verdroging en/of het ontbreken van nieuwe vestigingsplekken.  

Veldwerk: Maarten Bongertman, Joop ten Dam, Jan Elfrink, Jos Lammers, Elly Lammers, Janine Mariën, Joop Mourik, Alie 
van Nijendaal, Joop Mourik, Irene Vink 

 

Onderzoek naar levenswijze 

Omdat weinig bekend is over de overwintering en kie-
ming van de groenknolorchis is een onderzoekje ge-
start naar de jaarrond levenswijze van individuele 
planten en de kieming uit zaad. Op vier verschillende 
locaties zijn proefvlakjes uitgezet van 2x2 meter, ge-
markeerd met één paaltje van 10 cm hoog. De planten 
die in de nazomer van 2020 aanwezig waren, zijn ge-
markeerd met een genummerde schelp. De gedachte 
daarbij was: de planten verdwijnen in de winter maar 
de schelp blijft liggen als oriëntatiepunt bij de hergroei 
in het voorjaar. Nieuwe planten die opkomen uit rus-
tende knollen (meer dan één blad) of uit zaad (één 
zaadlob) kunnen op deze manier ook gemakkelijk ge-
detecteerd en gemarkeerd worden. Vanaf het najaar 
zijn de vlakjes elke week tot twee weken bezocht. Ge-
keken is naar de datum van het afsterven van de bladen, het onderduiken van de knol in de voorwin-
ter en het later in de winter (januari-februari) openspringen van de vruchtcapsules aan de dan al 
houtige oude bloeistengels. Terwijl het moeras onder water stond is in januari door maaiwerkzaam-
heden een deel van de schelpen verdwenen/verplaatst en zijn markeerpaaltjes ruw afgemaaid. In 
voorjaar 2021 zijn we opnieuw begonnen, op ongeveer dezelfde plekken. Nu om te bekijken wan-
neer en hoe de planten weer opduiken en misschien gaan bloeien. 

Veldwerk: Maarten Bongertman, Joop Mourik 

 

Foto 3. Kiemplant van Liparis in gekroesd plakkaatmos, 18 
sept 2020. Foto Joop Mourik 


