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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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Beste KNNV-ers,
Bladgroen hebt u al meerdere keren in zijn nieuwe
jasje ontvangen maar hier hebt u voor de tweede
keer Daucallium+ in de nieuwe uitvoering. Ga er
lekker voor zitten en proef de inhoud. Er is genoeg
om kennis van te nemen en te overdenken.
Het monitoren van planten is een zinvolle en ook
plezierige ervaring. Maar ik weet ook dat reclame
maken voor deze activiteit van de KNNV in de duinen
niet helemaal de bedoeling is. Dunea wil het gebied
strikt beschermen. Sinds dit jaar mogen op een
vergunning niet zoveel mensen meer mee in voor
publiek niet toegankelijk gebied in de duinen. Dat
is jammer maar ook wel begrijpelijk. De stukken
duin die bezocht worden, zijn kwetsbaar. Bedenk
alleen al maar eens wat één voet al kan vertrappen.
Vandaar dat u zich tegenwoordig moet opgeven voor
deze activiteiten en dat elke groep voortaan is ge-
maximaliseerd. Bij teveel aanmeldingen streven we
ernaar ook een leerzaam alternatief te bieden.
Het zijn overigens niet alleen mensenvoeten die het
duin betreden. Zoals deze foto laat zien, zijn er ook
paarden die het gebied begrazen en het gras kort
houden. Helaas maken ze minder stuifduinen dan
verwacht. Bij Dunea is al gesproken over ‘vergolf-
banisering’ van het terrein door het vee. De konik-
paarden zijn oorspronkelijk afkomstig uit Polen en
Wit Rusland (kon is Pools voor paard en konik
(konjiek) voor paardje). Het is een wild tot halfwild
gehouden paardenras en het blijft nagenoeg vrij van
de ziekten die gedomesticeerde paarden wel kunnen
hebben. De paarden hebben geen verzorging nodig
en kunnen het gehele jaar buiten blijven. Door hun
wildkleuren zijn ze minder opvallend in het land-
schap en veiliger voor predatoren (die er in de
duinen overigens niet zijn). Zij foerageren niet bij
hun latrines; daar treedt dan ook verruiging op. Dit
heeft een positief effect op flora en fauna.

Speciale aandacht vraag ik nog voor een be-
langrijke huishoudelijke mededeling. We zijn
nog steeds op zoek naar een extra redactielid
voor ons clubblad. Jan Westgeest doet dit werk
al een paar jaar alleen. Dit betekent dat als Jan
door omstandigheden uitvalt, er geen clubblad
is. We zoeken dus een mederedacteur. Wie wil
en meldt zich rechtstreeks aan bij Jan West-
geest? Het is erg gezellig om met hem samen
te werken.

Heel veel leesplezier en schroom dus niet om je bij
Jan aan te melden als redactielid.
                                                        Ineke Laroo

Verantwoording figuren zonder bijvermelde bron:
- foto voorblad: Kruisbladgentiaan in Berkheide: Jan
  Westgeest;
- foto's pag. 6, 7, 9, 10 en 16: Koen van Zoest;
- foto rechts onderaan pag. 14: Ron Mes;
- de overige foto's op pag. 14: Koen van Zoest;
- foto's pag. 3, 21, 24 en achterblad: Jan Westgeest.

                          Van de voorzitter
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Monitoren van planten in Berkheide (tussen Katwijk en Wassenaar): Jaarverslag 2017
Koen van Zoest (red.), Corrie van Kralingen en Maya de Veer, Plantenwerkgroep KNNV Leiden
 
Vanaf 2000 verzorgt de Plantenwerkgroep van de
Leidse KNNV het monitoren van vijftien kilometer-
hokken in Berkheide. Monitoren houdt in dat er langs
een vaste route bepaalde (zeldzame) planten wor-
den gezocht en (qua aantal) vastgelegd. De gege-
vens gaan naar Dunea, SBB en Floron, waar zij een
rol vervullen bij het komen tot en evalueren van
beheer en beleid. Jaarlijks doen we drie á vier
routes, en na vier jaar start een nieuwe cyclus: elke
route komt dus eens per vier jaar aan de beurt. Het
jaar 2017 is het tweede jaar in de vijfde cyclus.
In 2017 gaat het om de gebieden:
- Grote Parkeerterrein Wassenaarseslag, gemonit-
ord door de Plantenwerkgroep van de KNNV
- Meyvogelhok, gemonitord door Maya de Veer en
Corrie van Kralingen
- Tasjesduin, gemonitord door Maya de Veer en
Corrie van Kralingen
- Soefi-duin, gemonitord door Koen van Zoest
 
Per gebied volgt hieronder een verslag van de be-
vindingen en een beschouwing. Tot nu toe is in de
verslagen steeds aangegeven of er sprake is van
een stabiele trend over de jaren heen, waarbij de
laatste meting wordt gekoppeld aan de eerste. Maar
met vijf meetmomenten wordt het soms lastiger om
van een stabiele trend te spreken. In de tussenjaren
kunnen zich namelijk veranderingen voordoen die
op verschillende zaken terug te voeren zijn.  Zo is
met name een aantal natte-duinvalleisoorten pas
na 2001verschenen (dus: een toename), maar is er
sindsdien vanwege de successie al weer sprake van
een afname.
Bedacht moet worden dat het aangeven van een
mogelijke trend nog niet het trekken van algemene
conclusies toelaat. Het gaat in elke tabel tenslotte
om de bevindingen uit slechts één kilometerhok.
Wanneer de gegevens uit al onze gemonitorde kilo-
meterhokken bijeengevoegd en geanalyseerd wor-
den dan zijn er wellicht betekenisvolle patronen te
onderkennen. Maar eigenlijk moeten daar dan ook
gegevens uit andere duingebieden bij betrokken
worden. Dat is aan anderen. Harrie van der Hagen,
de ecoloog van Dunea, gaat met onze gegevens
verder aan de slag, met name om beleid en beheer
te evalueren en te maken.
 
A)  Grote Parkeerterrein Wassenaarse Slag
(coördinaten 84-464)
Koen van Zoest met Plantenwerkgroep KNNV Leiden

Duinlandschap, deels met veel recreatie.
De route loopt als volgt. We volgen vanaf hotel
Duinoord het fietspad richting zee, bekijken onder-

weg een duinkom met een noordhelling en lopen
vervolgens langs de randen van beide parkeerter-
reinen, nemen dan het voetpad naar het noorden,
slaan rechtsaf en verlaten het pad linksaf bij het
dennenbosje: we lopen over een droge noordwest-
helling tot het nieuwe betonnen fietspad, kruisen dit
en lopen dwars door de stuifduinen tot de eerste
natte vallei. Deze bekijken we integraal oostwaarts
en we slaan af naar het zuiden: nog een (stukje)
natte vallei en dan weer door de stuifduinen naar
een noordhelling. Tenslotte over het fietspad zuid-
waarts terug naar Duinoord.
De eerste ronde maakten we in 2001, vlak voordat
het noordelijkste stuk van dit kilometerhok flink op
de schop ging in het kader van herstel van het
duinlandschap: het fietspad werd verlegd en de
ontstane grote vallei werd van de toplaag ontdaan
en het oorspronkelijk profiel hersteld. Direct na deze
rigoureuze ingreep was er veel kritiek op de kaalslag.
Inmiddels is deze verstomd. Feit is dat enkele mooie
(noord)hellingen verdwenen zijn; anderzijds maak-
te het verruigde en eutrofe duinmoerasje plaats voor
voedselarme duinvalleien. Met name op de route in
dit geregenereerde duin treffen we de grootste
veranderingen aan. Het laatste deel van onze route
in het stuifduin valt sinds de vorige ronde in 2013
nu deels samen met een nieuw deel van het laar-
zenpad, wat enige afbreuk doet aan de vegetatie op
de laatste noordhelling. Voor het overige zijn de
omstandigheden van de route vrijwel onveranderd.
Het enige beheer is het maaien en afvoeren van de
natte duinvalleien en van een bermstrook van het
fietspad tussen Duinoord en Grote Parkeerplaats.
Dit laatste om de dominante Rimpelroos enigszins
te beteugelen. Overigens deden de natte valleien
hun naam weinig eer aan: vanwege de weersom-
standigheden stond er in februari al geen water
meer!
We hebben met de Plantenwerkgroep de route
viermaal gelopen; de eerste keer, op 28 februari,
samen met Harrie van der Hagen (Dunea) en Casper
Zuyderduyn SBB), om de route weer even op te
frissen en afspraken te maken over ontstane knel-
punten. Vooral in de stuifduinen is het lastig om de
oude route terug te vinden. Het echte zoeken en
monitoren deden we op 1 mei (met 13 personen),
3 juni (met 14) en 4 juli (met 9). Bij elkaar zijn we
zo’n 18 uur op pad geweest: zoekend, tellend,
schrijvend; soms ook met oog voor andere zaken
als insecten, spinnen, paddenstoelen, (korst)mos-
sen, gallen, vogels en diersporen. De camera’s zijn
vaak gebruikt. Een enkele maal gunden we ons ook
rust, al bleven we rondkijken. De geplande ronde
van 17 augustus bleek niet meer nodig omdat we
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de route al voldoende in kaart hadden gebracht en
er niets nieuws meer te verwachten was. We hebben
die dag gevuld met een geweldige excursie naar de
Kikkervalleien.
 
De resultaten
In tabel A (zie hieronder) staan de aandachtssoorten

vermeld die we in 2017 hebben gevonden, samen
met de vondsten van 2001, 2005, 2009 en 2013.
Verspreid over vijf monitorjaren hebben we in totaal
37 verschillende aandachtssoorten gevonden. Per
jaar bezien was het gevonden aantal respectievelijk
17, 20, 24, 28* en 32. (Voor voetnoot: zie aan het
einde van deze paragraaf op blz. 6.)
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Verdere toename
Er is nog steeds sprake van toename in het aantal
aangetroffen soorten. Deze jaarlijkse toename is
grotendeels te danken aan nieuw verschijnende
soorten in de natte valleien. Ondanks de weinig
regenrijke winter zijn dit in 2017 de Steenrode orchis
(foto: zie blz.14), een ondersoort van de Vleeskleu-
rige orchis, en - gelijk al in flinke aantallen - de
Bitterling. Maar er staat nu ook de Harlekijn: deze
prachtige orchidee is drie jaar geleden door Corrie
en Maya gevonden en houdt sindsdien stand met
één exemplaar per jaar. Tijdens onze ronde hebben
we de plant helaas gemist, maar Wim Langbroek
heeft hem in het voorjaar gezien. Hij was in juni niet
meer terug te vinden, wellicht vanwege vraat. We
troffen dit jaar ook 12 exemplaren Rietorchis aan;
een hervondst na het ene exemplaar in 2005. De
vegetatie van de valleien ontwikkelt zich (ondanks
de droogte dit jaar) dus nog steeds verder en krijgt
meer en meer het karakter van het Knopbiesver-
bond; al is het er (nog?) niet zo rijk als in Winning
3, in Boerendel en in de Kikkervalleien. We hebben
trouwens dit jaar - tegen de verwachting in - Echt
duizendguldenkruid niet gevonden. Daar staat te-
genover dat Kruisbladgentiaan nu ruim aanwezig is:
2017 lijkt trouwens over het algemeen een gunstig
jaar voor deze plant.

Een goed jaar
Maar ook buiten de natte valleien deden we een
nieuwe vondst. Langs het schelpenvoetpad staat
Muurganzenvoet, een zeldzame ganzenvoet die
gebonden is aan stikstofrijke milieus en die we de
laatste jaren vaker aantreffen, vaak samen met
Kleine brandnetel.  
Verder werden we verrast door de forse toename
van Glad biggenkruid, een rodelijstsoort die zijn plek
vindt in bewerkte duingrond en vaak na enkele jaren
weer verdwijnt. Na het ene exemplaar van 2013
telden we nu meer dan 80 exemplaren in de stuif-
duinen pal ten noorden van het omgeleide fietspad.
Ze stonden broederlijk samen met forse aantallen
Hondsviooltje, waaraan we net niet de abundantie
F (dus meer dan 500 exemplaren) konden koppelen.
Langs het fietspad naar zee hervonden we Kleine
steentijm, die we in 2013 niet konden vinden omdat
de Rimpelroos agressief leefruimte had opgeëist tot
aan het asfalt. Het beheer van een kleine meter
wegmaaien geeft weer licht en ruimte, waar de
Kleine steentijm van heeft geprofiteerd.
Voor het overige kan gesproken worden van een
overwegend stabiel blijven van de noordhellingen
met hun rijkdom aan bijzondere planten als Gelob-
de maanvaren, Rode en Stijve ogentroost, Ruige
scheefkelk, Kruisbladgentiaan, Kleine ruit, Echt
bitterkruid en Geelhartje.
Maar: we hebben ook één soort niet terug kunnen

vinden, de Blauwe zeedistel. Deze plant van een
dynamisch zeereepmilieu stond mondjesmaat langs
de toegangsweg naar zee. Wat we nu zagen, was
niet meer dan enkele aangewaaide oude exempla-
ren. En voor de tweede keer vonden we langs het
fietspad geen Stinkende ballote meer: de bermen
stabiliseren blijkbaar.

Twee uitstapjes
De route lang lopen kost veel tijd en laat nauwelijks
toe dat we iets verder in het gebied kijken. We
hebben dit jaar toch ook een naastliggende noord-
helling meegenomen, vlakbij het omgelegde fiets-
pad. De bevindingen zijn niet in de tabel verwerkt
omdat dat tot ‘vervuiling’ zou leiden, maar kunnen
hier benoemd worden: Driedistel (D), Kruisbladgen-
tiaan (E), Walstrobremraap (C), Nachtsilene (D),
Gelobde maanvaren (B).
Daarnaast hebben we bij zuidelijke natte vallei een
stuk oostwaarts verkennend gedwaald, Daar bleek
een bloeiend exemplaar Rond wintergroen te staan,
met enkele vegetatieve planten. Wat zou het mooi
zijn als deze soort zich richting onze route zou
verplaatsen!

Tot slot
De teneur van dit verslag is positief en wijst op een
mooi duingebied met een tamelijk stabiele vegeta-
tie, een zich voortzettende positieve ontwikkeling in
de natte duinvalleien en merkbaar effect van be-
heersmaatregelen als maaien van de berm bij het
fietspas en van de natte valleien. Over vier jaar
kunnen we vast ook weer verrassingen verwachten.

* (bij vorige pagina) In het verslag over 2013 staat
27, maar per abuis is toen Kleine ruit niet meegeteld.
Dat was toen een nieuwe vondst: in de jaren daar-
voor ontbrak deze plant langs de route, al werd hij
wel aangetroffen bij een volledige inventarisatie van
het km-hok. De soort staat nu ook langs het fietspad
naar zee.
 

       In linie zoeken naar Gelobde maanvaren
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B) Monitoren Meyvogel (coördinaten 85-466)
Maya de Veer en Corrie van Kralingen
 
Over het monitorhok Meyvogel is dit jaar niet veel
te vertellen. Er was veel Rode ogentroost (foto) ook
buiten de route. Ook de Vleugeltjesbloem was goed
vertegenwoordigd. Maanvarentjes hebben we niet
gevonden. We vonden wel Agrimonie en Donder-
kruid en voor het eerst Kruisbladgentiaan. Het Echt
duizendguldenkruid was weer terug. Het gedeelte
in de buurt van het oude transformatiehuisje was
zo dicht gegroeid met duindoorn dat we er echt niet
door konden. Voor resultaten zie tabel B (onder).
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C) Monitoren Tasjesduin (coördinaten 88-466)
Maya de Veer en Corrie van Kralingen

Het Tasjesduin is een stukje duin in Katwijk tussen
het terrein van Dunea en de Wassenaarseweg. Het
is een afwisselend gebied, met zowel een nat als
droog gedeelte, maar er is ook bos. De gevonden
soorten en aantallen staan in tabel C aangegeven.
Het natte stuk, een voormalige plas, was dit jaar

erg nat. We hebben daar dan ook een aantal nieuwe
planten voor dit gebied gevonden: Moeraswes-
penorchis, Geelhartje, Echt duizendguldenkruid,
Stijve ogentroost, Waterpunge en op het iets dro-
gere gedeelte Kruisbladgentiaan en Brede wespen-
orchis. Ook het Klein tasjeskruid (Teesdalia audi-
caulis), dat het gebied zijn naam geeft, was volop
aanwezig, met meer dan 500 exemplaren. Opval-
lend was de toename van de Mahonie en de Zuurbes.

    Tabel C: soorten en abundantie van in km-hok 88-466 waargenomen planten (2017)

D) Monitoren Soefihok (coördinaten 86-467)
Koen van Zoest
 
Alweer de vijfde maal het kilometerhok waarin de
Soefitempel ligt. De route loopt door droog duinge-
bied met mooie noordhellingen en zandverstuivin-
gen, door enkele voormalige akkertjes van Dorendel
(de zuidelijke ervan zijn nat/vochtig), door de
zeereep en over het Soefiduin zelf. Het gebied is
overwegend te karakteriseren als Zeedorpenland-
schap: een gebied met (enige) beïnvloeding door
mens en dier. En dat is juist goed want een aantal
planten is daarvan afhankelijk. Het is een land-
schapstype dat in Nederland (en daarbuiten) zeer
zeldzaam is en alleen om zeedorpen te vinden is.

Veranderingen
Vanaf dit jaar is de zuidelijke natte akker niet meer
in de route betrokken; sinds 2008 wordt er vanwe-
ge de hoge waterstand niet meer gemaaid, met als
gevolg dat de akker inmiddels volledig dichtgegroeid

en ontoegankelijk is en er van de ooit prachtige
natte-duinvalleivegetatie niets meer over is. Omdat
de hierbij horende planten inmiddels in elders ge-
regenereerde delen van Berkheide ruim voldoende
voorkomen, is besloten deze akker zich verder te
laten ontwikkelen. De vogelaars zijn er blij mee.
Overigens zijn er weinig vegetatieveranderingen te
melden, zij het dat in de noordoosthoek zandver-
stuivingen iets prominenter zijn en mogelijk een
noordhelling in ontwikkeling ‘terugzetten’. Een an-
dere noordhelling daarentegen dreigt te verruigen;
daarover straks meer.

De resultaten
Tabel D (op de volgende bladzijde) geeft gevonden
soorten en hun abundantie aan, niet alleen over
2017 maar ook over de vier eerdere monitorjaren.
Bij die vijf meetmomenten zijn in totaal 34 verschil-
lende aandachtssoorten gevonden. Per jaar bezien
was het gevonden aantal respectievelijk 27, 30, 30,
29 en 31.
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     Tabel D: soorten en abundantie van in km-hok 86-467 waargenomen planten (2017)

Wat valt over deze gegevens te zeggen?
Allereerst valt natuurlijk het groot aantal aandachts-
soorten op dat langs de monitorroute voorkomt; een
aantal dat over de jaren redelijk stabiel blijft en il-
lustreert hoe hoog de natuurwaarde van dit kilome-
terhok is.
Stabiel
Grote delen van dit duingebied zijn als biotoop en
in gebruik inderdaad vrij stabiel: er is geen/nauwe-
lijks beheer (m.u.v. het (twee)jaarlijks maaien van
de meeste akkertjes) en een deel wordt weinig of
niet betreden, terwijl andere delen (de akkertjes en
het gebied rond de camping en de Soefitempel) juistDe enige Kruisbladgentiaan langs de monitorroute
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wel (intensief) betreden worden. Dit laatste hoort
bij het zeedorpenlandschap en het is al jaren zo.
De overwegende stabiliteit blijkt ook opnieuw uit het
qua abundantie (nagenoeg) gelijk blijven van veel
aandachtssoorten. Het gaat daarbij voornamelijk
om echte duinplanten, die gebonden zijn aan droog
(al dan niet verstoord of dynamisch) duinbiotoop:
Wondklaver, Liggende asperge, Driedistel, Kleveri-
ge reigersbek, Blauwe zeedistel, Cipreswolfsmelk,
Walstrobremraap, Gewone vleugeltjesbloem, Wel-
riekende salomonszegel, Nachtsilene en Zandviool-
tje. Binnen deze groep van het droge duin zijn er
ook soorten die toenemen: Gewone agrimonie,
Stinkende ballote en Hondsviooltje. Blijkbaar zijn de
specifieke omstandigheden net wat gunstiger ge-
worden.
Instabiel
Maar daar staat tegenover dat er in het droge duin
soorten zijn die over de vijf meetmomenten een
instabiel bestaan kennen. Zo is dit jaar weer één
Gelobd maanvarentje gevonden, is Kleine steentijm
opnieuw niet hervonden en is Ruige scheefkelk na
de neergang in 2013 weer ‘op niveau’. Mogelijk
speelt het weer een rol en ook werd opnieuw dui-
delijk hoezeer het moment van zoeken van belang
is: zo vond ik 9 april een nieuwe groeiplek met 14
Zandviooltjes, waarvan er ruim een week later nog
maar 4 terug te vinden waren. Hoewel ‘moeilijk
vinden’ voor de meeste soorten niet in die mate
geldt, maakt deze ervaring de florist nederig en
absolute zekerheid over de bevindingen een fictie.
Wel zeker lijkt het definitief verdwenen zijn van
Bleek schildzaad op de enige groeiplaats langs de
route: de oosthelling van het Soefiduin. De inten-
sieve betreding, met name vanwege hondenuitlaat
(met eutrofiëring), heeft het biotoop ‘kansarm’
gemaakt. Alleen in een verscholen hoekje groeit nog
Ruw gierstgras en Liggende asperge. Mogelijk kan
eens een vergelijking gemaakt worden tussen het
openbaar en het particulier (Soefitempel) deel van
het duin. Je zou verwachten dat het achter het hek
rijker is.
Het teruglopen van Bitterkruidbremraap en Blauwe
bremraap zou een toevallig effect kunnen zijn, maar
beide soorten zijn - meer dan de Walstrobremraap
- wel specifiek aan het Zeedorpenlandschap gebon-
den en het behoeft aandacht in hoeverre er mogelijk
sprake is van een ‘echte’ achtergang van deze
soorten. En daarmee mogelijk ook van dit bijzonde-
re biotoop.
Beheer
Eerder noemde ik een verruigende noordhelling:
deze (in het noordoosten) herbergt nog bijzonder-
heden als die ene Gelobde maanvaren, Ruige
scheefkelk, Geelhartje en Nachtsilene. Maar er
dreigt overwoekering door Duindoorn, Dauwbraam,
Abeel, Zomereik, Meidoorn, Duinroos en Dwergmis-

pel. Hopelijk kan deze dreiging gekeerd worden
middels schapenbegrazing, die in het najaar hier
voor het eerst wordt toegepast.
Dan de akkers: naast de ‘afgevallen’ natte akker is
ook een andere vochtige akker aan het verruigen:
daar wordt het tweejaarlijks maairegiem (een nieuw
beleid bij de drogere akkers) weer teruggezet naar
jaarlijks maaien. Dit gebeurt al standaard bij de
mooiste, zuidoostelijke, vochtige akker. Dit ‘Alpen-
weitje’ van de route herbergde weer de gewone
juweeltjes, met als opvallendheid het grote aantal
(48) van de rode vorm van Vleeskleurige orchis. Het
nagenoeg verdwenen zijn van Fraai duizendgulden-
kruid past in de successie; dit is een pionier.
Ter afsluiting vermeld ik nog een nieuwe vondst:
hoog in de zeereep tussen Helm stond één exem-
plaar van Zeewolfsmelk (zie foto hieronder), een
zeldzame soort die je eerder bij de Buitenwatering
van Katwijk zou verwachten vanwege het brakke en
meer dynamisch karakter aldaar. Zou de plant er
over vier jaar nog staan?

E) Tot slot: Typische soorten.
Koen van Zoest
 
De laatste jaren letten we bij het monitoren ook op
soorten die aangeduid worden als Typische Soorten.
Daarmee worden planten aangeduid die niet zijn
opgenomen in de lijst die gehanteerd wordt bij het
Landelijk Meetnet Flora (LMF), maar die wel karak-
teristiek zijn voor één of meer Habitattypen die in
de duinen kunnen voorkomen. Het zijn veelal geen
zeldzame planten: niet als je de landelijke versprei-
ding bekijkt en zeker niet als ze ergens aanwezig
zijn. Een goed voorbeeld is Duinroosje, dat in delen
van noordelijk Berkheide een dominante plaats
heeft. De meeste LMF-soorten zijn ook typerend
voor Habitattypen, maar die worden al bij het mo-
nitoren meegenomen. De toevoeging van de typi-
sche soorten vond vanaf 2011 plaats op advies van
Floron met het oog op de monitoring van Habitat-
typen. Tabel E (op de volgende pagina) geeft de
gevonden typische soorten aan naar abundantie en
gelopen monitorroute.
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Inventarisatie van planten in de kale zeereep van Berkheide, 2017
Koen van Zoest
 
Dit verslag is een vervolg op de rapportages ‘Inven-
tarisatie planten in kale zeereep Berkheide, 2015’
en ‘Inventarisatie planten kale zeereep Berkheide
(2016)’, gepubliceerd in de edities van maart 2016
resp. april 2017 van Daucallium+ (KNNV, afdeling
Leiden e.o.) en ook bij mij op te vragen.
In de eerste is een brede schets gegeven van doel,
achtergronden en methodiek van deze plantenin-
ventarisatie. Deze vindt plaats op verzoek van
Staatsbosbeheer (SBB) en is bedoeld een periode
van minimaal vijf jaar te bestrijken. De vervolgrap-
portages, waaronder die van 2016 en deze van
2017, beperken zich tot de gegevens over het in-
ventarisatiejaar, met daaraan gekoppeld een be-
spreking van opvallende zaken.

Ontwikkelingen in het gebied
Eind 2016 zijn de geplande stukken opnieuw ge-
ploegd. Effect is zichtbaar in het aanzienlijk vermin-
deren van wortelopslag (vooral van Duindoorn) en
het blijvend beschikbaar zijn van open zand. Er is
sprake van veel verstuiving (in noordoostelijke
richting), dat enerzijds leidt tot ontstaan van stuif-
vlaktes en stuifkuilen, anderzijds van overstuiving
van intact gelaten vegetatie. Ook op het achterge-
legen wandelpad lag een aantal malen een dikke
laag zand. Het gebied blijft duidelijk een dynamisch
karakter houden. Verder vond in het najaar van
2016 voor het eerst schapenbegrazing plaats, ge-
richt op bestrijding van de verruiging.

Onderzoeksaanpak
In 2017 is het gebied zes keer bezocht, waarvan
viermaal met andere leden van de plantenwerk-
groep van de KNNV Leiden. De bezoekduur varieer-
de van drie tot zes uur.
Alle waargenomen plantensoorten zijn vastgelegd
op de Floron-streeplijst.

Bijlage 1 (blz. 17 t/m 21) is in deze rapportage het
basisdocument: de bijlage geeft een overzicht van
de in 2017 gestreepte soorten, de bijzondere daar-
onder ook met coördinaten.
Bij de soort staat tevens aangegeven of hij een
relatie heeft met een specifiek vegetatietype (ver-
meld in bijlage 2 op blz. 22). Deze typen zijn relevant
gezien de doelstelling van de gebiedsingreep: ver-
sterken van Wit en Grijs Duin (zie verslag van 2015).
In bijlage 1 staan tevens de in 2015 en 2016 ge-
vonden soorten vermeld.

Bevindingen
In 2017 zijn 138 soorten aangetroffen; dat waren
er in 2016 127 en in 2015 99.

Er is dus sprake van toename, al zijn er ook dit jaar
weer soorten die niet hervonden zijn. In de drie
onderzoeksjaren zijn in totaal 161 soorten gevon-
den: tabel 1 geeft weer in welke jaren en in welke
aantallen.
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Tabel 1. Aantal gevonden plantensoorten in de drie
jaren van onderzoek (met ‘x’ is de combinatie van
jaren aangegeven waarin het aantal dezelfde plan-
ten als vermeld in de kolom ‘totaal’ is gevonden)

Analyse
De fluctuaties zijn niet eenduidig te verklaren.
Deels maakt de omvang van het terrein, gekoppeld
aan de beschikbare tijd, dat een volledig, herhaald
en vlakdekkend onderzoek niet mogelijk is en
soorten gemist kunnen worden. Deels ook zal het
te maken hebben met jaarlijkse wisselingen in het

al dan niet waarneembaar zijn van een (bloeiende)
plant. Daarnaast heeft overstuiving vegetatie doen
verdwijnen; zo is bv. Kleine ruit bedolven geraakt.
Maar ook het veranderde biotoop zorgt voor ver-
schijnen en verdwijnen. In 2017 is er bv. geen
Drienerfmuur meer gevonden. Deze plant was in
2015 nog massaal in het zuidoostelijk deel aanwezig
maar had in het open, ruderale zand geen overle-
vingskansen. Een bijpassend soort als Heggenrank
is er nog wel, zij het verminderd in aantal en om-
vang: de reserves in de forse penwortels raken
verzwakt. Als mogelijke verklaring is m.i. successie
niet aan de orde: het Wit Duin wordt jaarlijks terug-
gezet en de delen Grijs Duin zijn óf stabiel óf lopen
terug vanwege overstuiving, c.q. te weinig beschut-
ting.

Nadere analyse van gevonden soorten spitst zich
toe op de soorten die als kensoort gelden voor de
beoogde habitattypen (bijlage 2); van de in totaal
161 zijn dat er 47.
De soorten zijn ontleend aan Schaminée en zijn als
kenmerk gekoppeld aan (van specifiek naar breder)

                  Nazorg in de zeereep; begrazing half november 2017 (foto: C. van Kralingen)
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Associatie, Verbond, Orde en Klasse. De doelhabi-
tattypen (bijlage 2) zijn alle associaties, en de
kensoorten die daar bij horen (kA) zijn het meest
indicatief.
In tabel 2 wordt per doelassociatie aangegeven
hoeveel soorten Schaminée als kensoort noemt voor

de associatie, resp. het verbond, de orde en de
klasse. Ook staat vermeld hoeveel daarvan in de
onderzoeksjaren zijn aangetroffen en welke tendens
daarin (met grote voorzichtigheid) te onderkennen
is. Het meest relevant zijn dus de kensoorten voor
de betreffende associatie (de kolom kA).

Wit Duin.
* Net als in 2016 valt op dat de Helmassociatie (03)
het meest volledig is: de drie associatie-kensoorten
zijn weer in ruime mate en vitaal aangetroffen:
Helm, Duinzwenkgras en Noordse helm. De laatste
vormde mooie, forse pollen maar bloeide niet. Deze
associatie is bepalend voor de Nederlandse zeereep
zolang er sprake is van een open, dynamisch gebied.
Dit is volop aan de orde: zowel het beheer (ploegen)
als het (mede daardoor) stuivend karakter dragen
daartoe bij.
* Beide andere associaties zijn niet (02) of slecht
(01) vertegenwoordigd; deze laatste alleen met
Stekend loogkruid.
Grijs Duin.
* Van de Associatie van Parelzaad en Salomonsze-
gel (10) zijn de beide naamgevende kensoorten
opnieuw aangetroffen. Ze hebben het echter moei-

lijk vanwege het stuivend zand en zij boeten in aan
vitaliteit.
* Beter gaat het met de Slangenkruidassociatie
(12), waarvan naast Slangenkruid en Koningskaars
nu ook Rode aardbeispinazie is gevonden. Deze
warmteminnende pioniergemeenschap komt in de
droge, kalkrijke, ruderale zeereep tot zijn recht.
Mogelijk kunnen we Gewone ossentong en Middelste
Teunisbloem tegemoet zien; Stekelzaad (de zesde
kensoort) zou wel heel bijzonder zijn.
* Van de Kegelsilene-associatie (06) is naast Lig-
gende asperge dit jaar ook Duinaveruit weer gevon-
den; weliswaar op een andere plaats. De vindplaats
van 2015 was vorig jaar overstoven. Dit jaar zijn
het maar twee exemplaren. Zal de plant hier wel
standhouden? De zeereep is tenslotte niet echt een
Zeedorpenlandschap.
                                              (vervolg op blz. 16)
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Steenrode orchis (de rode duinvorm van Vleeskleu-
rige orchis), gevonden in km-hok 84-464 (zie blz. 6)

Bedauwde bloem van Stijve ogentroost, gevonden
in km-hok 86-467 (zie tabel blz. 9)

Hulpmiddel ter bescherming weidevogels in Does-
hofpolder en Munnikkenpolder (zie ook blz. 26)

De kale zeereep van Berkheide-zuidwest in 2017
(zie artikel beginnend op blz. 11)
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Grutto's (boven) en Wulpen (onder) tellen bij hun slaapplaats (zie artikel op blz. 26)
(foto's: Louis Westgeest)
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(vervolg van blz. 13)
* De associatie van Wondklaver en Nachtsilene (09)
blijft met drie van de negen kensoorten vertegen-
woordigd. Wel met een wisseling: Nachtsilene is
gevonden, Bitterkruidbremraap niet meer. Deze
laatste stond vorig jaar op een plek waar Walstro-
bremraap nog steeds staat; door een recent ontsta-
ne stuifkuil wordt de plek (en daarmee ook deze
parasieten) bedreigd.
* Van de Duin-Paardenbloemassociatie (08) zijn
geen associatie-kensoorten aangetroffen; wel zijn
9 (van de 14) klasse-kensoorten gevonden. Nu met
het stuiven in ruimere mate kalk beschikbaar komt,
verschijnen mogelijk op termijn ook de meer speci-
fieke kensoorten, waarbij te denken valt aan Zand-
viooltje.
Ruigte
Bovenstaande analyse heeft betrekking op de ont-
wikkeling van relevante en bijzondere associaties.
De beschrijving doet echter geen recht aan het
overwegend direct zichtbare karakter van de be-
groeiing. Over het algemeen kan namelijk – ondanks
de begrazing – nog steeds gezegd worden dat in
grote delen van het gebied ‘woekersoorten’ als
Braam, Grote brandnetel, Duindoorn en Akkerdistel
veel ruimte opeisen; in de geploegde delen welis-
waar in sterk mindere mate. In de geplagde delen
zonder nazorg neemt met name Duindoorn weer
meer ruimte in en zorgt de ruime mate aan voe-
dingsstoffen voor weelderige ruigtebegroeiing. Ef-
fect van de (eenmalige) begrazing lijkt nog niet
merkbaar, maar onduidelijk is hoe het er zonder uit
zou zien.

Gelukkig blijkt er gelegenheid tot het voortzetten
van het gevoerde beheer. In november 2017 zijn
de betreffende delen opnieuw geploegd. Deze na-
zorg beoogt continuering van de dynamiek te
waarborgen. Enkele weken daarvoor heeft de
schaapskudde gedurende enkele dagen het gebied
opnieuw begraasd.
Conclusie
Het gebied van de kaal gemaakte zeereep heeft een
dynamisch karakter met veel verstuiving. Deels
blijft deze in stand dankzij beheer in de vorm de
nazorg (ploegen). De dynamiek is het beoogde
middel om voorwaarden te scheppen voor herstel
dan wel bestendiging van Wit en Grijs Duin. Effect
van de begrazing op de verruiging is nog niet
merkbaar.
De in 2017 aangetroffen planten wijzen overwegend
op een verstoord, ruderaal en voedselrijk biotoop.
Maar analyse aan de hand van doel-vegetatietypen
laat zien dat enkele associaties voldoende aanwezig
zijn (Helm- en Slangenkruidassociatie). Ten opzich-
te van 2016 is de situatie in grote lijnen vergelijk-
baar, al staan enkele delen Grijs Duin meer onder
druk vanwege de verstuivingen. Dit is inherent aan
de beoogde dynamiek en het biedt bovendien op
termijn ook kansen vanwege de kalkdispositie.
In de komende jaren zal de ontwikkeling verder
gevolgd worden.

Literatuur
Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland;
J. Schaminée e.a.; 2010

                                Nazorg in de zeereep; ploegen eind november 2017
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Nachtsilene (Silene nutans)
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Koen van Zoest

In Daucallium+ van april 2017 heb ik het Floron-
project ‘Het Nieuwe Strepen’ uit de doeken gedaan:

 

doel, methodiek en deelname vanuit Plantenwerk-
groep KNNV Leiden in de jaren 2012 t/m 2016.

Het Nieuwe Strepen (HNS) in 2017
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Leo en Ellen Boelé

In april 2017 hadden we ons bij FLORON opgegeven
voor Het Nieuwe Strepen van een tweetal hokken:
de een in Lisse en de ander in Oegstgeest. Het
betrof niet echt natuurgebieden maar plantsoenen,
bermen, braakliggende grond, poortjes en straten.
Voordat we een hok gaan lopen, kijken we op
google hoe en waar we het beste kunnen lopen,
fietsen of ons met auto verplaatsen.
 
Het eerste hok was in Lisse, coördinaten 097-474.
In acht uur hebben we 155 soorten gevonden. We
vonden o.a. de Zijdeplant, een exoot. Bij deze zijn
we later af en toe langs gegaan, tot de vrucht aan
de plant zat. Een witte maanvormige vrucht die als
je hem open maakt, zijde draden bevat. Tijdens
bouwwerkzaamheden is de plant later weggehaald.
Een vegetatieve plant de wij niet herkenden maar
die bij navraag Alsemambrosia bleek te zijn, hebben
we later eveneens met bloem gedetermineerd. Op
het eerste gezicht zou je niet zeggen dat dit een
Composiet zou zijn maar we kwamen tot de conclu-
sie dat het er toch een was. Deze hooikoortsplanten
groeien op 80 vierkante meter bij Rusthof aan de
Heereweg en ze staan er vrijwel zeker volgend jaar
weer. Op het betreffende braakliggend terrein
stonden meer leuke plantjes; Vals ridderspoor,
Kleine leeuwenbek, Bolletjesraket, Gekield druif-
kruid en Esdoornganzenvoet.

Het tweede hok lag in Oegstgeest, coördinaten
092-468. Dit hok wordt in tweeën gedeeld door
snelweg A44. Aan de ene kant ligt een woonwijk en
aan de andere een weiland. Omdat we op één dag
gingen inventariseren, reden we met de auto. Op
de speelplaats aan de Gerrit van Rietveldlaan von-
den we Rode schijnspurrie, een algemene plant
maar je kijkt er heel gemakkelijk overheen. Bleek-
gele droogbloem, Reuzenberenklauw, Kikkerbeet en
Grote wederik waren de planten die we moesten
tellen. Verder hebben we Grof hoornblad uit het
water gevist.
In zes uur vonden we 147 soorten.
Bij dit hok hebben we de NOVA Android app van
FLORON toegepast. Hiervoor moesten we wel een
goedkoop Android mobiel kopen, want de app blijkt
op onze iPhone niet te werken. De planten worden
ter plaatse in het mobiel ingevoerd en het is de
bedoeling om dit later, nadat alles nagekeken is,
thuis via wifi te verzenden. Dat nakijken heb ik
mogelijk vergeten want ik zie nu op de lijst in
FLORON sommige planten dubbel genoteerd voor-

komen en als tijd van waarneming rond elf uur in
de avond, terwijl we overdag liepen.

Enkele verslagen van Het Nieuwe Strepen

Lisse en Oegstgeest

Lisse   

Abundantiesoorten:
Ambrosia artemisiifolia – Alsemambrosia
Caltha palustris ssp palustris – Gewone dotterbloem
Centaurea cyanus – Korenbloem
Chenopodium hybridum – Esdoornganzenvoet
Convallaria majaris – Lelietje-van-dalen
Datura stramonium – Doornappel
Filipendula ulmaria – Moerasspirea
Hydrocharis morsus-ranae – Kikkerbeet
Lysimachia vulgaris – Grote wederik
Myosotis ramosissima – Ruw vergeet-mij-nietje
Picris hieracioides – Echt bitterkruid
Plantago coronopus – Hertshoornweegbree
Sagittaria sagittifolia – Pijlkruid

Andere soorten:
Asclepias syriaca – Zijdeplant
Chenopodium schraderianum – Gekield druifkruid

Oegstgeest

Abundantiesoorten:
Cymbalaria muralis – Muurleeuwenbek
Gnaphalium luteoalbum – Bleekgele droogbloem
Heracleum mantegazzianum – Reuzenberenklauw
Hydrocharis morsus-ranae – Kikkerbeet
Lysimachia vulgaris – Grote wederik
Myosotis ramosissima – Ruw vergeet-mij-nietje
Plantago coronopus – Hertshoornweegbree
Tragopogon pratensis ssp pratensis – Gele
morgenster

Andere soort:
Alchemilla vulgaris s.l. - Vrouwenmantel

De Zijdeplant (Asclepias syriaca) foto: Leo Boelé
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De Coepelduynen, km-hok 087-470
Sjef van Beek

Het km-hok 87-470 ligt in het zuidelijk deel van de
Coepelduynen, een zeedorpenlandschap gelegen
tussen de kustplaatsen Katwijk en Noordwijk, met
een strandlengte van ongeveer 2,5 km en dat niet
breder is dan 600 meter. Het betreft slechts een
klein gebied met een oppervlakte van 175 ha, in
beheer bij Staatsbosbeheer. Hoogheemraadschap
van Rijnland en particulier. Het gebied heeft als
doeleinden: natuur, zeewering en recreatie.
In vroeger jaren werden in deze kalkrijke duinen
verdiepte akkers aangelegd voor onder andere de
teelt van vnl. aardappels. Verder werd er vee ge-
houden, helm gestoken, gejaagd en bramen ge-
plukt. Bij Katwijk werden deze duinen geschikt
gemaakt om er visnetten te kunnen boeten. Met die
netten werden naast vis ook zeewieren en zee-afval
aan land gebracht en hiermee werd het land “be-
mest”. Door al dit menselijk handelen is het huidige
duin ontstaan.
Het gebied ‘De Coepelduynen’ bestaat uit kleine
droge valleien met hoge paraboolduinen en vele
kleine zandverstuivingen. Het natuurreservaat is
een vrij open terrein met vele klein-wild-paadjes.
Vooral op steile hellingen is weinig struweel.
De enige natte vallei is het Gugtendel, met een
prachtige en geurende vegetatie. Er groeien onder
andere verschillende soorten orchideeën, Centauri-
um littorale - Strandduizendguldenkruid, Euphrasia
stricta - Stijve ogentroost en Rhinanthus angustifo-
lius - Grote ratelaar (zie foto rechts onder).
De Coepelduynen zijn bijzonder rijk aan planten-
soorten. In 1992 heeft het gebied de status van
beschermd natuurreservaat gekregen volgens de
Habitatrichtlijn Natura 2000.
Het km-hok 087-470 ligt ongeveer 200 meter ten
noorden van de Grote parkeerplaats aan het afwa-
teringskanaal te Katwijk aan Zee en bestaat voor
ruim 75 % uit Noordzee en voor het laatste kwart
uit de zeereep, een fiets-/wandelpad en een stukje
van De Coepelduynen.
De zeereep, komende vanaf Katwijk, kenmerkt zich
door vrij hoge duinen met begroeiing van o.a. Helm
en op de hellingen en diepe valleien met bijna on-
doordringbare struwelen van Duindoorn, Meidoorn,
Braam, Kruipwilg en Liguster. Er verschenen steeds
groter wordende duingraslandjes en een duinroos-
vegetatie. Na ongeveer 50 meter kwam er een
overgang in hoge kust- en paraboolduinen en vele
kleine zandverstuivingen. In twee niet meer actieve
stuifkuilen groeiden enkele tientallen Blauwe zee-
distels (Eryngium maritimum).
Langs het fiets-/wandelpad was de begroeiing af-
wisselend. Een klein deel was begroeid met Berbe-

ris thunbergii - Japanse berberis, Euonymus euro-
paeus - Wilde kardinaalsmuts, Lycium barbarum -
Gewone boksdoorn en Sambucus nigra – Gewone
vlier.
In meer zanderige stukken groeide Anagallis arven-
sis ssp arvensis - Rood guichelheil, Asparagus offi-
cinalis ssp prostratus - Liggende asperge, Echium
vulgare - Slangenkruid, Salsola kali en S. tragus -
Stekend en Zacht loogkruid en Urtica urens - Kleine
brandnetel.  
In de Coepelduynen is de flora zeer gevarieerd en
soortenrijk door de open zanderige vlakten en droge
kalkrijke duingraslanden, zuid- en noordhellingen
met elk zijn eigen vegetatie. Op de vlakke graslan-
den (weiden) en de soortenrijke noordhellingen
groeien en bloeien Cerastium fontanum ssp vulgare
- Gewone hoornbloem, Festuca filiformis - Fijn
schapengras, Galium verum - Geel walstro, Gerani-
um molle - Zachte ooievaarsbek, Orobanche cary-
ophyllacea - Walstrobremraap, Orobanche picridis
- Bitterkruidbremraap, Picris hieracioides - Echt
bitterkruid, Polygonatum odoratum -Welriekende
salomonszegel en Vulpia ciliata ssp ambigua -
Duinlangbaardgras.
Op zuidhellingen is de plantengroei erg arm. Dit
komt door het oplopen van de temperatuur van het
zand, die soms boven de 60 graden wordt. Tenein-
de dit te kunnen overleven gebruiken de planten
verschillende methoden om uitdroging tegen te
gaan. Enkele van deze hittebestendige plantensoor-
ten zijn: Artemisia campestris ssp maritima -
Duinaveruit, Carex arenaria - Zandzegge, Corynep-
horus canescens - Buntgras, Phleum arenarium -
Zanddoddegras, Sedum acre - Muurpeper en Viola
curtisii – Duinviooltje.
Van het km-hok is ongeveer 250 vierkante meter
begroeid met 184 plantensoorten, waarvan 21
abundantiesoorten en 3 doelsoorten.
De plantentellingen zijn in de maand juni 2017
verricht door Koen van Zoest en Sjef van Beek.
Aantal aangetroffen plantensoorten: 184

24



Tabel van de bijzondere plantensoorten aangetroffen in km-hok 087-470 (deel Coepelduynen)

   Paddenstoelen op Koudenhoorn
Hans Adema i.s.m. Jeannette Teunissen

 Tijdens een excursie op 19 februari 2017 op Kou-
denhoorn in Warmond is opnieuw het Zwavelgeel
elfenbankje gezien. Het was hier ook in 2012, toen

voor het eerst in Nederland en 250 km ten noorden
van zijn meest noordelijke vindplaats.
De tabel hieronder toont de waargenomen soorten.
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Grutto & Wulp slapen naast de stad
Ron Mes

Op de grens van Leiderdorp en het Groene Hart, pal
naast de A4, ligt de Munnikkenpolder. Direct daar-
naast ligt de Doeshofpolder. In de periode februa-
ri/maart komen hier jaarlijks grutto’s en wulpen ons
land binnen (voor foto's in vlucht zie blz. 15).
 
In 2017 heb ik ze in dit seizoen geteld op hun
slaapplaatsen. In de schemering sta ik dan op een
aantal teldata stilletjes te kijken hoeveel er zijn.
Daar zitten ze, vlak naast de drukte van de stad:
honderden grutto’s en wulpen. Afhankelijk van de
rust die er in de omgeving is, wordt er geslapen in
de Doeshofpolder of de Munnikkenpolder. Vooral
honden spelen hierbij een rol vanwege hun invloed
op de omgevingsrust.
 
De telresultaten van 2017 zijn hieronder in een tabel
en hiernaast in grafieken vermeld. (De aantallen per
teldatum zijn weergegeven.)
 
Tabel: Aantallen Wulp en Grutto op slaapplaatsen
in Doeshofpolder en Munnikkenpolder in 2017

Zeldzame planten in Het Zonneveld
(een volkstuincomplex dat onderdeel uitmaakt van km-hok 92-465)
Ron Mes

In vier bezoeken, verspreid over het groeiseizoen
2017, zijn door Koen van Zoest en Ron Mes (plus
Loes Ankersmit en Gerard Verhagen) veel niet voor
de hand liggende wilde plantensoorten in het
Volkstuincomplex Het Zonneveld gevonden. De
zeldzame planten zijn voor het merendeel aange-
plant of gezaaid (tenzij zij evident verwilderd zijn).

In totaal zijn er 299 soorten aangetroffen (waaron-
der ook zeer algemeen voorkomende).

In de tabel op de volgende bladzijde zijn de meest
zeldzame soorten vermeld, evenals abundantie-
soorten (met abundantiecodes) en ook de gewone,
algemeen voorkomende soorten voor zover deze
niet eerder in het betreffende km-hok waren waar-
genomen. Een aantal zeer algemeen voorkomende
soorten bleken - opmerkelijk genoeg - eerste
vondsten in het km-hok!

(Voor betekenis lettercodes abundantieklasse ach-
ter plantennamen zie toelichting op blz. 2.)
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Tabel: Zeldzame en Abundantiesoorten, plus
eerste vondsten in kilometerhok 92-465

Agrimonia procera - Welriekende agrimonie (C)
Agrostemma githago - Bolderik (C)
Agrostis x fouilladeana - Bastaardstruisgras
Ajuga reptans - Kruipend zenegroen (C)
Alchemilla - Vrouwenmantel (G)
Allium - Look (G)
Allium schoenoprasum - Bieslook
Althaea officinalis - Heemst (C)
Amaranthus blitum - Kleine majer
Amaranthus retroflexus - Papegaaienkruid
Anagallis arvensis ssp arvensis - Rood guichelheil (E)
Anemona nemorosa - Bosanemoon (C)
Anethum graveolens - Dille
Angelica archangelica - Grote engelwortel
Aquilegia vulgaris - Wilde akelei
Armoracia rusticana - Mierikswortel
Astrantia
Berteroa incana - Grijskruid
Brachypodium sylvaticum - Boskortsteel (F)
Calendula officinalis - Goudsbloem
Campanula persicifolia - Prachtklokje (C)
Campanula trachelium - Ruig klokje (C)
Carex pendula - Hangende zegge (C)
Cerastium tomentosum - Viltige hoornbloem
Conyza sumatrensis - Hoge fijnstraal
Cymbalaria muralis - Muurleeuwenbek (E)
Dianthus armeria - Ruige anjer (E)
Doronicum pardalianches - Hartbladzonnebloem
Elodea nuttallii - Smalle waterpest
Elytrigia repens - Kweek
Epilobium tetragonum - Kantige basterdwederik
Erysimum cheiri - Muurbloem (C)
Eschscholzia californica - Slaapmutsje
Euphorbia amygdaloides - Amandelwolfsmelk (B)
Euphorbia cyparissias - Cipreswolfsmelk
Euphorbia palustris - Moeraswolfsmelk (C)
Fagopyrum esculentum - Boekweit
Filipendula ulmaria - Moerasspirea (D)
Fragaria x ananassa - Aardbei
Geranium - Ooievaarsbek (G)
Geranium pratense - Beemdooievaarsbek
Geranium pyrenaicum - Bermooievaarsbek (D)
Geranium rotundifolium - Ronde ooievaarsbek (E)
Geum rivale - Knikkend nagelkruid
Glebionis segetum - Gele ganzenbloem
Gnaphalium luteoalbum - Bleekgele droogbloem (C)
Helianthus tuberosus - Aardpeer (C)
Heracleum mantegazzianum - Reuzenberenklauw
(C)
Hieracium aurantiacum - Oranje havikskruid
Hydrocharis morsus-ranae - Kikkerbeet (F)
Impatiens glandulifera - Reuzenbalsemien (E)
Knautia arvensis - Beemdkroon (C)

Lamium hybridum - Ingesneden dovenetel
Lamium maculatum - Gevlekte / Gestreepte dove-
netel
Lathyrus latifolius - Brede lathyrus
Lemna turionifera - Knopkroos
Leucanthemum vulgare - Gewone margriet
Linaria repens - Gestreepte leeuwenbek
Lupinus polyphyllus - Vaste lupine
Lysimachia vulgaris - Grote wederik (C)
Malva alcea - Vijfdelig kaasjeskruid (E)
Malva verticillata – Dessertbladen
Matteuccia struthiopteris - Struisvaren
Meconopsis cambrica - Schijnpapaver
Melissa officinalis - Citroenmelisse
Mentha - Munt (G)
Mentha x piperita - Pepermunt
Mentha x rotundifolia - Wollige munt
Mentha x verticillata - Kransmunt
Nigella damascena - Juffertje-in-het-groen
Oenothera x fallax - Bastaardteunisbloem
Papaver orientale - Reuzenklaproos
Pastinaca sativa ssp sativa - Pastinaak
Picris echioides - Dubbelkelk (C)
Plantago major ssp intermedia - Getande weegbree
Populus - Populier (G)
Potamogeton berchtoldii - Klein fonteinkruid
Potamogeton pectinatus - Schedefonteinkruid
Potamogeton pusillus - Tenger fonteinkruid
Primula veris - Gulden sleutelbloem
Pulicaria dysenterica - Heelblaadjes (C)
Raphanus sativus - Radijs
Rosa canina s.l. - Hondsroos s.l.
Rosa rugosa - Rimpelroos
Rubus nemoralis f. laciniatus - Peterseliehaagbraam
Rumex sanguineus - Bloedzuring (B)
Sagittaria sagittifolia - Pijlkruid (B)
Salix - Wilg (G)
Salix fragilis - Kraakwilg
Sambucus nigra 'Laciniata' - Peterselievlier
Sanguisorba minor ssp balearica - Moespimpernel
Scutellaria columnae - Trosglidkruid (C)
Sedum telephium / spectabile / herbstfreude - He-
melsleutel / Roze hemelsleutel
Silene coronaria - Prikneus
Sisyrinchium bermudiana - Ruslelie
Solanum lycopersicum - Tomaat
Syringa vulgaris - Sering
Tragopogon porrifolius - Paarse morgenster
Tragopogon pratensis - Gele / Oosterse morgenster
Triticum aestivum - Tarwe
Tropaeolum majus - Oost-Indische kers
Verbena bonariensis - Stijf ijzerhard
Verbena officinalis - Ijzerhard (D)
Vicia sativa ssp segetalis - Vergeten wikke
Viola riviniana - Bleeksporig bosviooltje
Viola tricolor 'Hortensis' - Tuinviooltje
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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
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