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Begrippenlijst
De redactie
Veel van de in deze Daucallium+ opgenomen artikelen zijn verslagen van inventarisaties en monitoring van vaatplanten ("hogere" planten). Het leek
ons daarom zinnig om de betekenis van enkele algemene 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 abundantiegegevens 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 natuurbeleid in Nederland zich voornamelijk op richt.

• De Aandachtssoorten (overige abundantiesoorten). 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 vertegenwoordigen, 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 exemplaren 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 verspreidingsgegevens 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
Om overgewicht tegen te gaan is de trend “bewegen” nog steeds actueel. Deze trend geldt ook voor
de KNNV (zowel de landelijke als onze eigen afdeling). De bewegingen binnen deze organisaties zijn
echter niet om af te slanken maar juist om te
groeien. Er zit ook steeds enige groei in het ledenaantal van de afdeling.
Maar ik wil hier vooral even stilstaan bij een bijzondere nieuwe beweging binnen onze afdeling: de
introductie van “Citizen Science”, of anders gezegd
“Ontdek de Natuur in jouw Buurt”. Dit betreft een
nieuwe werkgroep, opgericht door een team mensen
afkomstig uit de plaatselijke afdelingen van KNNV
en IVN en van Naturalis. De enthousiaste trekkers
van deze werkgroep organiseren workshops en
andere activiteiten van uiteenlopende aard.
Bij onze plantenwerkgroep bijvoorbeeld is een uitgebreide presentatie met uitleg geweest over hoe
door echt iedereen waarnemingen digitaal in te
voeren zijn in een systeem dat verdergaand onderzoek mogelijk maakt. Ook is er een workshop Bijen
herkennen, tellen en fotograferen geweest. Verder
komen de Dagvlinders een keer aan de orde. Al wie
belangstelling heeft voor zulke workshops en ook
wil meedoen aan de activiteiten, houdt de website
van deze nieuwe werkgroep in de gaten:
https://sites.google.com/view/ontdeknatuur/%20
De website en de activiteiten zijn toegankelijk voor
alle mensen die zich willen bezig houden met de
natuur, dus ook voor mensen die geen lid zijn van
de KNNV of IVN. En de bijeenkomsten zijn gratis.
Ook de Mossenwerkgroep van de KNNV-afdeling
Leiden is in beweging. Men gaat niet alleen onder
deskundige begeleiding interessante mossen determineren op studieavonden, maar voortaan ook zelf
mossen verzamelen tijdens excursies die aan die
avonden voorafgaan. De mosjes gaan dan mee naar

huis om bestudeerd te worden en op de eerstvolgende werkgroepavond worden ze bekeken en onderling besproken. Zie voor deze activiteiten de
alom bekende (beveiligde) website: https://www.
knnv.nl/leiden.
Nieuwsgierig naar deze nieuwe en vernieuwde
werkgroep? Doe dan een keer mee. Het enthousiasme komt daarna vanzelf en er is altijd veel nieuws
te leren.
En tot slot: uit dit nummer van Daucallium+ moge
blijken dat ook het afgelopen jaar een bewogen jaar
genoemd mag worden. Nog niet eerder is het blad
Daucallium+ zo dik en gevuld geweest als dit
nummer. Afslanken kan ook zonde zijn!
Rest mij nog iedereen een heel fijn buitenseizoen te
wensen en veel leesplezier met de Daucallium+.
Ineke Laroo

Verantwoording foto's zonder bijvermelde bron:
- foto voorblad: Mestnestzwammetjes, Bentwoud
25 oktober 2018: Hans Adema (zie tekst blz. 46
en 47)
- foto hierboven: Ineke Laroo
- foto pag. 35: Koen van Zoest
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Monitoren van planten in Berkheide (tussen Katwijk en Wassenaar), Jaarverslag 2018
Koen van Zoest, Plantenwerkgroep KNNV Leiden
Vanaf 2000 verzorgt de Plantenwerkgroep het
monitoren van kilometerhokken in Berkheide. Dit is
de negentiende jaarrapportage daarvan.
Monitoren houdt in dat er langs een vaste route
bepaalde (zeldzame) planten (=aandachtssoorten)
worden gezocht en (qua plaats en aantal) vastgelegd. De gegevens gaan naar Dunea, SBB en Floron,
waar zij een rol vervullen bij beheer en beleid.
Jaarlijks doen we drie of vier routes en na vier jaar
start een nieuwe cyclus: elke route komt dus eens
per vier jaar aan de beurt.
Het jaar 2018 is het derde jaar in de vijfde cyclus
en het gaat dit jaar om de gebieden:
A- Grote Meren, gemonitord door de Plantenwerkgroep van de KNNV
B- De Witte Berg, gemonitord door Maya de Veer
en Corrie van Kralingen
C- Paviljoen De Duinen, gemonitord door Koen van
Zoest, ondersteund door de Plantenwerkgroep.
Sinds 2014 is een vierde route toegevoegd:
D- Nabij De Kom, gemonitord door Koen van Zoest
Figuur 1 toont Berkheide met de onderzochte monitorroutes. De gestippelde lijn (links, net onder
midden) geeft de Kale Zeereep aan, waar jaarlijks
geïnventariseerd wordt; zie daarvoor de rapportage
op blz. 28.
In de tabellen staan per route de aandachtssoorten
vermeld die in 2018 gevonden zijn, samen met de
vondsten van 2002, 2006, 2010 en 2014. De laatste
kolom geeft met een + of een – aan of er bij de
betreffende soort sprake is van een trend. 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 soorten van
de natte duinvalleien (bijvoorbeeld Echt duizendguldenkruid) pas na 2002 verschenen (dus: een toename), maar is er sindsdien vanwege de successie
al weer sprake van een afname.
De tabellen vormen de kern van de jaarlijkse rapportage. Als aanvulling gelden de nadere toelichting
en bijkomende informatie.
A. Grote Meren (coördinaten 086-466)
Koen van Zoest, Plantenwerkgroep KNNV Leiden
Met de plantenwerkgroep hebben we driemaal de
monitorroute gelopen, die dit jaar ruim een kilometer ten zuiden van Katwijk ligt, net ten oosten van
het fietspad. Het hok is genoemd naar enkele grote
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Figuur 1 Berkheide met monitorroutes in 2018
meren, maar de route komt daar niet in de buurt.
Er is nog een moerassig deel (de Dichte Del), maar
het grootste deel van de route loopt door droog duin;
zowel mooie noordhellingen als ruderale stukken.
Op 27 februari verkenden we samen met Harrie van
der Hagen (Dunea) en Casper Zuyderduyn (SBB)
het traject op mogelijke veranderingen. Al acht jaar
geleden kampten we met Duindoornversperring op
twee plaatsen in de route. We moesten daar omlopen ‘met de ogen dicht’ om zodoende geen soorten
mee te nemen die buiten de eigenlijke route staan.
Dit jaar troffen we tot onze verrassing op beide
plekken een doorgang die het weer mogelijk maakte de route te volgen. De verklaring ligt grotendeels
in de begrazing: de Galloway-runderen banen zich
een weg door de Duindoorns, waarbij het lijkt alsof
ze eerst onze routekaart bestudeerd hebben! Deels
ook is een stuk Duindoorn aan het instorten: daar
bereikt de plant het eind van zijn cyclus en biedt
ons weer doorgang. Het moerassig deel blijft echter
overwegend dichtgegroeid en slecht toegankelijk.
In hoofdstuk 34 van het onvolprezen boek ‘Bijzonder
Berkheide’ geeft Ben ter Haar aan dat de regeneratie van de Dichte Del mislukt is en dat er plannen
zijn om het te herhalen, maar dan wel met de
kennis die later is opgedaan elders in Berkheide en
Meijendel. Mogelijk vindt deze herhaalde ingreep
winter 2018/2019 plaats. Een tweede verandering
die we bij het ‘voorlopen’ aantroffen was het uitgebreid zijn van het begrazingsgebied. Het noordelijk
deel (met de noordhellingen) ligt er nu ook in. Heeft
dat invloed op de plantengroei aldaar?

En wat zijn de bevindingen in 2018?
Kenmerkend voor dit jaar is het droge en warme
seizoen; de plantengroei in het droge duin had er
zichtbaar last van. Bij de derde ronde - half juli hadden we bij wijze van spreken meer gehad aan
de Flora voor Stro en Hooi! We vonden toen bijzonder weinig meer en besloten de vierde ronde van 3
september te cancelen. De resultaten zijn navenant.
Tijdens de vorige monitorjaren (in 2002, 2006, 2010
en 2014) troffen we respectievelijk 17, 16, 20 en
15 aandachtssoorten aan. Nu in 2018 zijn het er 14,
dus weer eentje minder, zie tabel 1.
De teruggang met 20 soorten na 2010 heeft vooral
te maken met de teloorgang van de Dichte Del, die
de aanvankelijke pracht van een natte duinvallei
heeft omgevormd tot een dichtgegroeid en verruigd
moerasje. In 2014 hield Dwergzegge als laatste
aandachtssoort met 8 exemplaren nog dapper
stand, maar die is nu ook weg. We hebben - net als
in 2014 - ter compensatie ook maar weer een integrale inventarisatie van dit moerasje gemaakt.
Hoe was het elders langs de route?
Gelukkig deden enkele soorten het qua abundantie
zoals we van hen al die jaren gewend zijn, al waren
de planten overwegend wat kleiner en minder vaak
in bloei. Het gaat hier om: Welriekende salomonszegel, Gewone vleugeltjesbloem, Walstrobremraap,
Kleverige reigersbek, Driedistel, Nachtsilene, Stinkende ballote, Liggende asperge, Hondsviooltje en
Gewone agrimonie. Significant beter deed geen
enkel soort het, al was Hondsviooltje dit jaar ‘krachtiger’: mogelijk als aspect van successie?
We vonden op de grote noordhelling één nieuw
soort: Zandviooltje, met ruim 30 exemplaren. Niet
eerder in dit km-hok gevonden, wel iets noordelijker. De soort lijkt zich uit te breiden: vooral in
Meijendel wordt hij vaker en talrijker aangetroffen.
Op diezelfde noordhelling vonden we - ondanks
extra zoeken - het Veldwarkruid niet terug. Is het
zo’n wispelturige plant? In 2014 zagen we dit duivelsnaaigaren weer voor het eerst na 2002; is ie nu
weer voor 12 jaar ondergedoken? Bij dat zoeken
vond Corrie trouwens nog wel één exemplaar van
Wondklaver: die hadden we sinds 2002 ook niet
meer gezien langs de route.

Zandviooltje in Berkheide; foto Koen van Zoest

Tot slot de Gelobde maanvaren: ook niet gevonden
dit jaar. Maar dat gold dit jaar op meer plaatsen in
Berkheide en fluctuatie in zijn verschijnen past wel
bij dit fraai sporenplantje.
Samenvattend: iets minder soorten in een droog
jaar, maar in grote lijnen een redelijk stabiel beeld
in dit gebied, dat grotendeels uit droog duin bestaat.
Over een mogelijk effect van uitbreiding van het
begrazingsgebied is op basis van onze bevindingen
op dit moment (nog?) niets zinnigs te zeggen. De
teloorgang van de Dichte Del heeft zich daarentegen
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voortgezet. De resultaten van de integrale inventarisatie van dit moerasje staan in tabel 2. Zij tonen
dat er minder soorten groeien en dat de boomopslag
toeneemt: verschenen zijn nu ook Grauwe wilg,
Populier en Schietwilg. Te hopen is dat in de winter
2018/2019 dit gebiedje een hernieuwde ingreep
richting voedselarme natte duinvallei kan ondergaan.
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B. De Witte Berg (coördinaten 087-466)
Maya de Veer en Corrie van Kralingen
Kilometerhok de Witte Berg ligt tussen de watertoren en het Panbos. De route begint langs het
openbare wandelpad met een noordhelling waar
veel Geelhartje en Gewone vleugeltjesbloem groeit.
Gewone agrimonie was er ook weer. Op de helling

groeide in mei veel Ruige scheefkelk. Bosaardbei
was massaal aanwezig. Kleine steentijm hebben we
niet teruggevonden.
Een dalletje rechts van de weg, dat ook in de route
ligt, is helemaal overstoven door zand uit een
enorme stuifkuil. Van de oorspronkelijke mooie
noordhelling is niets overgebleven. De stuifkuil
wordt steeds groter. En op de noordhelling tegenover de stuifkuil hadden we tot nu toe nooit veel
gevonden. De helling is begroeid met duinroosjes.
Tot onze verrassing groeiden er nu drie Maanvarentjes en Gewone vleugeltjesbloem .
De verdere route richting Panbos levert niet veel op,
een aantal Egelantiers en Wilde reseda.
We komen nu bij de parel van deze route, het
Twigtdel. Dit lage terrein ligt naast een duinplas en
daarom redelijk vochtig. De laatste jaren staat er
geen hek omheen maar dat heeft het aantal bijzondere planten niet beïnvloed. De Moeraswespenorchis was er met duizenden exemplaren en ook de
Duinwespenorchis was in aantal toegenomen, evenals de Rietorchis. Verder was de Stijve ogentroost
massaal aanwezig. De duizendguldenkruiden waren
afgenomen. De Parnassia heeft de belofte van de
vorige monitorroute waargemaakt: heel veel bloeiende en vegetatieve planten.
Opvallend is dat er veel jonge boompjes zijn opgekomen van o.a. Berk, Populier, Wilg, Esdoorn en
Duindoorn. Het is goed dat er gemaaid wordt; anders zou het Twigtdel snel in een bos kunnen veranderen.
De rest van de route loopt langs het pad en over de
Witte Berg. Hier groeiden een enkele Liggende asperge, een aantal Driedistels, Bitterkruid en op de
Witte Berg Wilde reseda.
Een inmiddels vertrouwde route waarlangs we net
als bij de vorige ronde 16 aandachtssoorten hebben
gevonden, waarvan 13 soorten beide keren zijn
gezien. Zie tabel 3 (vorige pagina).

duin weer terug bij het Paviljoen. Het duingebied is,
met uitzondering van de regeneratie, droog met
plaatselijk veel vergrassing en verruiging.
Deze vierjaarlijkse monitorroute liep ik voor de
vijfde keer. Dit jaar viel het monitoren ten dele
samen met het op verzoek van Floron volledig inventariseren van ditzelfde kilometerhok door de
Plantenwerkgroep. De resultaten van dit ‘klassiek
strepen’ staan in een separaat verslag op blz.18.
Langs de route trof ik 30 aandachtssoorten aan, fors
meer dan bij de vorige ronden; toen waren het er
19, 18, 21 en 24. Zie tabel 4 (ook volgende blz.).

C. Paviljoen De Duinen (coördinaten 084-465)
Koen van Zoest
Het kilometerhok is genoemd naar de koffietent
langs het fietspad bij de geregenereerde vochtige
duinvalleien iets ten noorden van Wassenaarse Slag.
Het boek ‘Bijzonder Berkheide’ spreekt van ‘Slag De
Ruyter’, genoemd naar de uitbaters van het Paviljoen. Helaas zijn ze er eind 2017 mee gestopt.
Dit hok is een taartpunt van duin en strand; de rest
van de taart is zee. De route loopt vanaf het Paviljoen
door een puntje van de regeneratie, steekt het
fietspad over, dan over een mooie noordhelling naar
de slag, tot boven bij het strand, eenmaal noordwaarts door zeereep op en neer, vervolgens het
ruiterpad noordwaarts met een uitstapje naar helling links; stukje terug over ruiterpad en door
dennenbos, langs enkele noordhellingen en open
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vervolg Tabel 4 (van vorige pagina)

Hoewel er per meting enige fluctuatie is, verbaast
de forse toename in 2018, zeker ook gezien het
neerslagarme en warme (voor)zomerseizoen dat
het droge duin een aangedaan karakter gaf. Voor
zover ik kan overzien, zijn de in 2018 ‘verdwenen’
soorten echter niet daarmee in verband te brengen.
Het niet terugvinden van Gelobde maanvaren is
bijvoorbeeld al vóór de hete zomer geconstateerd
en is mogelijk terug te voeren tot het weer in de
winter en vroege lente (met flinke vorst). Ook Echt
duizendguldenkruid en Sierlijk vetmuur zijn niet
teruggevonden, maar dit zou een aspect van de
successie in de natte vallei kunnen zijn en passend
bij de teruggang die vier jaar geleden al werd geconstateerd.
Ondanks de warmte en droogte dus een zeer goed
jaar langs deze monitorroute. Voor een deel is dit
toe te schrijven aan genoemde successie in het
kleine stukje regeneratie, waar de biotoop van natte
duinvallei is hersteld. Bij de vorige metingen zijn
steeds nieuwe soorten verschenen en voor 2018 zijn
daaraan toe te voegen: Vleeskleurige orchis,
Steenrode orchis en Drienervige zegge.
Daarnaast is in dit valleitje het aantal van enkele
soorten (fors) toegenomen: Rietorchis, Dwergzegge, Stijve ogentroost en vooral Bitterling. Deze
laatste presenteerde zich in 2014 schuchter met 2
planten en staat er nu met meer dan 5000 exemplaren, in alle maten. Spectaculair. Het jaarlijks
maaien en afvoeren blijft wel een belangrijke beheersmaatregel.
Dan de noordhellingen: de twee noordelijk gelegen
hellingen zijn verder gedegenereerd. Van de rijkdom
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uit 2002 is vrijwel niets meer over, slechts Vleugeltjesbloem en enkele viooltjes (Honds- en Ruig) zijn
met moeite nog te ontdekken. De vermossing en
verruiging, met name vergrassing (Duinriet) en
toename van braam, hebben zich verder voortgezet.
In 2014 is al geconcludeerd dat deze hellingen hun
kenmerkende schoonheid van 2002 vrijwel verloren
hadden. Dat is er in 2018 niet beter op geworden,
want Driedistel en Welriekende salomonszegel zijn
nu ook verdwenen.
De grote noordhelling ten zuiden van het voetpad
naar de slag biedt gelukkig een ander beeld. De
grote diversiteit met Kruisbladgentiaan, Walstrobremraap, Ruig viooltje, Hondsviooltje, Vleugeltjesbloem, Welriekende salomonszegel, Rode ogentroost, Kleine ruit en Driedistel maakte deze helling
al tot een juweel. Het dit jaar niet vinden van Gelobde maanvaren doet daaraan enige afbreuk, maar
is hopelijk tijdelijk. Verheugend is het op deze
helling vinden van twee nieuwe soorten: Ruw
gierstgras voor het eerst langs de route sinds het
begin van de metingen; Nachtsilene stond eerder
op de andere twee noordhellingen, maar verdween
daar na een geleidelijke vermindering. Deze zuidelijke noordhelling is een belangrijk bastion: er staan
11 van de in totaal 30 gevonden bijzondere soorten.
Er is een lichte overstuiving vanuit de kale zeereep;
deze heeft - mits met mate - wellicht een positief
effect vanwege de kalkdispositie. Aan de zuidkant
van de helling is echter een stuifkuil ontstaan en
deze zou voor een te grote zandaanvoer met als
gevolg overdekking kunnen gaan zorgen: oplettendheid is geboden.
Dan de helling ten westen van het ruiterpad. In 2014
stond er na het instorten van de Duindoornvegetatie veel Ruig viooltje en massaal Donderkruid (meer
dan 600 exemplaren). De vraag was toen of het zich
hier zou ontwikkelen tot de associatie van Parelzaad
en Salomonszegel (17Aa2; Schaminée), deze associatie komt het meest voor tussen IJmuiden en
Noordwijkerhout en op Voorne. Van de kensoorten
is dit jaar zowaar Glad parelzaad gevonden, weliswaar slechts één exemplaar maar het is een leuke
ontwikkeling. Nu afwachten of Gewone agrimonie
en mogelijk ook Borstelkrans gaan verschijnen. Het
Donderkruid is trouwens nagenoeg al weer verdwenen: blijkbaar een tijdelijke zoomplant.
Nog enkele andere ontwikkelingen langs de route.
- De populatie Ruige scheefkelk langs het ruiterpad
is jarenlang stabiel met abundantie D. Dit jaar staan
er meer dan 100 planten (abundantie E), bijna allemaal vegetatief (kiem-rozetten). Een uitbreiding,
maar de sterk oprukkende braam lijkt deze ontwikkeling te smoren: in augustus waren er nog nauwelijks planten te vinden. Zou ingrijpen hier wenselijk
zijn?

- De droogte had duidelijk zijn weerslag op de begroeiing van het ruiterpad. Met moeite hield hier
één exemplaar Muurganzenvoet stand, terwijl vier
jaar geleden er enkele tientallen stonden. Het biotoop is op zich hetzelfde (stikstofrijk, verstoring),
zodat verwacht kan worden dat de plant er over vier
jaar (bij voldoende vocht) wel weer zal staan.
- Een verrassing is het verschijnen van Glad biggenkruid in het droge duin direct ten noorden van het
Paviljoen. Er is daar blijkbaar gerommeld, want dit
plantje reageert als pionier op verstoring. Hij is er
gelijk ook stevig aanwezig met meer dan 70 exemplaren.
- Een nog grotere verrassing was de vondst in de
zeereep van Gele hoornpapaver: één exemplaar met
in juni al de kenmerkende lange lijnvormige vruchten. In dit gedeelte van Berkheide is de plant begin
jaren 80 eerder gevonden, zo meldde Gerrit van
Ommering. Het voorkomen van deze Atlantische
soort is instabiel maar er is sprake van een toenemend aantal vondsten langs de Nederlandse kust.
We komen hem in de toekomst hopelijk vaker tegen.

is hier op verzoek van Harrie van der Hagen (ecoloog
Dunea) vanaf 2014 een route opgenomen voor
vierjaarlijkse monitoring. Doel is vooral te bezien of
en welk effect de schapenbegrazing heeft. De route
loopt door het droge zuidelijk deel van dit hok. Er
is veel dood hout, grotendeels ‘aangevreten’ Kardinaalsmuts. Sinds de begrazing vanaf 2011 is het
gebied opener geworden, al zijn er flink verruigde
plekken met grassen (met name Duinriet), braam
en abeel. De zuidhellingen met open zand vallen op
door talloze afdrukken van schapenhoefjes en in het
pad naar het noorden bovenlangs de infiltratieplas
zijn meer zandige plekken ontstaan, met tredpaadjes die op de helling wat afkalven. De nog in 2010
op het open zand waargenomen korstmosvegetaties
zijn grotendeels verdwenen. Gelukkig staan de
Duinviooltjes er nog massaal: tijdens de bloei lag er
een blauwe zweem over de grote zuidhelling. Fijn
voor de Kleine parelmoervlinder.
De route heb ik driemaal gelopen; de derde keer in
juli had de droogte al flink toegeslagen en was er
weinig nieuws meer te vinden. Tabel 5 geeft de
resultaten weer. Omdat het pas de tweede meting
is, valt er nog niets te zeggen over trends: daarvoor
zijn minimaal drie metingen nodig.

Gele hoornpapaver; foto: Koen van Zoest
Conclusie:
In 2018 heeft deze route een goed jaar met flink
meer aandachtssoorten dan in de voorgaande monitorjaren. De ‘verbetering’ doet zich voor in de natte
duinvallei, op de zuidelijke noordhelling en op losse
plaatsen langs de route. De eerder aangekondigde
teloorgang van de twee noordhellingen bij het
dennenbos heeft zich voortgezet: de verruiging is
inmiddels onomkeerbaar. Een gunstiger successie
is te zien ten westen van het ruiterpad, waar zich
aspecten van de associatie van Parelzaad en Salomonszegel voordoen.
Aandacht is vereist voor de braamwoekering langs
het ruiterpad bij de populatie van Ruige scheefkelk
en voor het mogelijk gaan overstuiven van de
prachtige zuidelijke noordhelling.
D. Nabij De Kom 2018 (coördinaten 086-464)
Koen van Zoest
Na een inventarisatie in 2010 van dit snippertje duin

Wat is er wel te zeggen?
- Allereerst het vinden van Ruig viooltje. In de buurt
staan ook enkele planten Donderkruid. Beide zijn
soorten van zoomvegetatie, die blijkbaar zich ontwikkelt. Bij de inventarisatie in 2010 stonden beide
soorten er nog niet.
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- Een toename van Hondsviooltje, vooral in het deel
dat eerder sterker vergrast was. Zou dit een effect
van de begrazing zijn?
- Nog slechts 2 Gelobde maanvarentjes; zeer kleine
exemplaren en in slechte staat. De groeiplaats is er
nog wel maar loopt mogelijk terug? De Kruisbladgentianen staan er echter nog in voldoende aantal,
al bloeiden ze nauwelijks.
- Vanwege de droogte zijn mogelijk exemplaren van
Gewoon vleugeltjesbloem en Nachtsilene gemist.
Samenvattend is het lastig iets te zeggen over het
effect van begrazing.
Het aantal aandachtssoorten en hun abundantie is
in grote lijnen gelijk gebleven. Trends zijn (nog) niet
aan te geven. De vergrassing lijkt tot staan gebracht
en het aantal struiken lijkt verminderd (vooral Kardinaalsmuts). Anderzijds blijft verbraming op enkele kwetsbare plekken een probleem.
De opslag van Abeel
is op diverse plaatsen
opvallend. De korstmosvegetaties zijn in
vergelijking met 2010
grotendeels verdwenen: wellicht vertrapt
onder talloze schapenvoetjes. Op de kale zuidhelling was het
massaal voorkomen
en bloeien van Duinviooltje een genot om
te zien.

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 karakteristiek zijn voor één of meer Habitattypen die in
de duinen kunnen voorkomen. Het zijn veelal geen
zeldzame planten: niet als je de landelijke verspreiding 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 bij het monitoren al meegenomen. De toevoeging van de typische soorten vond - op advies van Floron - vanaf
2011 plaats met het oog op de monitoring van
Habitattypen.

Tabel 6 hiernaast geeft
de gevonden typische
soorten aan naar abundantie en gelopen monitorroute.

Monitoren van planten in de Coepelduynen
Koen van Zoest
Aanleiding en achtergrond
Vanaf 2016 is Casper Zuyderduyn bij Staatsbosbeheer werkzaam als boswachter Ecologie (team Stad
& Duin). Vanuit de wens om de ontwikkeling van
het Zeedorpenlandschap in de noordelijke Coepelduynen in Noordwijk beter te volgen wilde hij
graag de LMF-A methodiek gaan gebruiken en vroeg
mij dat samen op te zetten.
LMF-A staat voor Landelijk Meetnet Flora-Aandachtsoorten: ontwikkeld door Floron in 1998 maar al na
enkele jaren losgelaten omdat de ambities te hoog
bleken voor langdurige landelijke toepassing. De
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ecoloog van Dunea, Harrie van der Hagen, heeft
LMF-A vanaf 1999 echter als monitormethode
aangehouden en de Leidse KNNV-Plantenwerkgroep
daar mede bij betrokken. Langs een vooraf vastgestelde route worden bepaalde (indicatieve) planten
gezocht en geteld. Door dit over de jaren heen
herhaald te doen ontstaat een datareeks die geanalyseerd kan worden op betekenisvolle ontwikkelingen van de plantengroei en daarmee van de ‘staat’
van het gebied.
Het noordoostelijk deel van de Coepelduynen, een
duingebied tussen Katwijk en Noordwijk, is te be-

(advertentie)

reiken via de ‘Trap van Rinus’ aan Het Laantje te
Noordwijk. Dit is voor een klein deel jaarrond toegankelijk en daar wordt vrij intensief gebruik van
gemaakt, o.a. door hondenbezitters. Het heeft een
zandig en open karakter.
Ten zuiden daarvan zijn de duinen met het oog op
het broedseizoen beperkt toegankelijk: alleen tussen 15 augustus en 1 maart. Hier is de vegetatie
meer gesloten en minder zandig.
De vraag van SBB luidt: is er tussen deze terreindelen verschil in ontwikkeling van het habitattype
Zeedorpenlandschap? Dit habitat komt alleen nabij
oude zeedorpen voor en herbergt planten die bijzonder en zeldzaam zijn. Zij profiteren van het hier
al eeuwen extensief gebruik door de mens (betreding, beweiding, akkertjes).
Aanpak in de Coepelduynen
* Vaststellen monitorroutes
In beide duingebieden hebben we een route uitgezet
waarin zoveel mogelijk de daar voorkomende biotopen zijn opgenomen: open zand, duingrasland,
noord- en zuidhelling, struiken. De routes (A en B)
zijn verdeeld in transecten, zodat desgewenst op
detailniveau de ontwikkeling gevolgd kan worden
(zie de figuren 1 en 2 op pagina 24). Met het oog
op standaardisering zijn beide routes ingetekend,
beschreven, met de GPS vastgelegd en gefotografeerd: zo kunnen latere onderzoekers precies dezelfde route lopen, ook als het landschap verandert.

Ideaal zou zijn als beide duindelen qua begroeiing
een gelijke uitgangspositie zouden hebben: dan zijn
ontwikkelingen immers directer te herleiden tot het
verschil in toegankelijkheid van het gebied. Maar
een ‘gelijke’ start bleek niet mogelijk: de uitgezette
routes lopen uiteen met name in de mate waarin de
vegetatie gesloten is.
Het gaan volgen van de ontwikkeling in plantengroei
in beide delen kan niettemin waardevolle informatie
opleveren, zowel qua voorkomen van zeldzame
planten van de duinen in het bijzonder het Zeedorpenlandschap als qua voorkomen van planten die
wijzen op verruiging en verstruiking.
* Keuze van doelsoorten
Gezien de gerichtheid op planten van het Zeedorpenlandschap is allereerst gekozen voor de kensoorten van twee associaties die bij uitstek gekoppeld
zijn aan dit habitattype: de Kegelsilene-associatie
en de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene
(Schaminée, 2010). Daaraan zijn enkele andere
belangwekkende duinplanten toegevoegd, op basis
van eerder onderzoek (Groeneveld, 2012) en van
het oordeel van de ecoloog. Tot slot zijn soorten
geselecteerd die neigen tot dominantie en/of die op
verruiging wijzen.
Tabel 1 geeft een overzicht van de doelsoorten.
* Zoeken en vastleggen
Beide routes worden per jaar (minimaal) driemaal
onderzocht: daarbij wordt een strook van ongeveer
een meter aan beide zijden van het uitgezette pad

11

bekeken. Dit gebeurt door twee onderzoekers die
de bevindingen met elkaar vast- en bijstellen. Gevonden soorten worden per transect geteld, qua
(geschat) aantal vastgelegd en toebedeeld aan een
abundantieklasse. Hiertoe worden veldformulier
transect A en veldformulier transect B gebruikt (bij
auteur beschikbaar).
Bespreking van de eerste bevindingen
Het monitoren is gestart in 2017 en vervolgd in
2018. De totaalresultaten per route staan weergegeven in tabel 2.
Direct valt op dat route A rijker aan doelsoorten is
dan route B: in 2017 zeventien vs. elf, in 2018 zeventien vs. negen. Daarvan zijn er in route A vijf en
in route B vier een verruigingssoort.
Van de kensoorten van de Kegelsilene-associatie
zijn in route A vijf, resp. vijf soorten aangetroffen;
in route B twee, resp. twee. Voor beide jaren een
gelijk aantal. Daarmee is 66% resp. 25% van de
kensoorten van deze associatie aanwezig.

Tabel 2: Vergelijking van de totaal-vondsten in 2017 en 2018 in de Coepelduynen
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Van de kensoorten van de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene zijn in route A vier, resp. zes
soorten aangetroffen; in route B drie, resp. drie. In
route B een gelijk percentage van 43; in route A is
dat 57% in 2017 en 86% in 2018 nieuw gevonden.
De conclusie over de beginsituatie is dan ook dat
vanwege het aantal kensoorten Route A een zuiverder weergave is van het Zeedorpenlandschap dan
route B. Anderzijds kent de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene op Route B een veel verspreider en rijker voorkomen wat betreft de twee naamgevers van de associatie.
Van de overige belangwekkende duinsoorten zijn op
beide routes relatief weinig soorten gevonden: in
2017 drie, resp. twee; in 2018 één, resp. nul.
* Analysekader
Bij vergelijking van de vondsten in deze twee jaren
kan het best naar de abundantieklassen van de
gevonden soorten gekeken worden. Zijn er verschillen tussen de twee jaren en hoe moeten die dan
geduid worden?
Van een (mogelijk) betekenisvolle trend als voorof achteruitgang kan wellicht pas worden gesproken
als er sprake is van een verschil van twee of meer
abundantieklassen.
Maar een gevonden verschil van twee of meer kan
nu na twee jaar onderzoek nog niet tot een conclusie leiden omdat er sprake is van slechts twee
meetmomenten. Toevallige factoren kunnen dan
nog te veel een rol spelen.
Bij drie of meer metingen is er een betere basis om
aangetroffen verschillen te duiden als ‘echte’ ontwikkelingen. En dan nog alleen als er sprake is van
een consistente lijn bij alle metingen. Bijvoorbeeld:
abundantieklasse E-D-B over 3 jaar laat een afname
zien die mogelijk reëel is, maar dat is wellicht niet
aan de orde bij een reeks als E-G-B.
Uitgaande van dit algemeen kader ligt het voor de
hand om nu, na twee meetmomenten, nog geen
conclusies te trekken.
Toch zijn enkele zaken de moeite waard om te benoemen; zie volgende paragraaf.
Bedenk daarbij wel dat deze bevindingen betrekking
op vergelijking van de totaal-abundantie van een
soort op de betreffende routes. Dus per route zijn
de planten in alle transecten opgeteld.
Indien gewenst kan natuurlijk ook per individueel
transect een analyse gemaakt worden; dan wordt
er immers veel kleinschaliger gekeken naar mogelijke ontwikkelingen. Zo’n tijdrovende aanpak kan
beter nog worden uitgesteld tot er drie of meer
meetmomenten zijn. Dan is duidelijk welke (mogelijk betekenisvolle) trends bij de totalen aanleiding
geven tot een fijnmaziger analyse.
*Opvallende zaken bij het vergelijken van de
vondsten in 2017 en 2018

Bij route A:
Beide jaren zijn er in totaal 17 soorten gevonden.
Van de soorten van 2017 zijn er echter twee niet in
2018 teruggevonden (Ruige scheefkelk en Kleine
steentijm). Daar staat tegenover dat er wel twee
nieuwgevonden soorten zijn (Walstrobremraap en
Hondskruid).
- Bij een verklaring voor het verdwijnen van Ruige
scheefkelk en Kleine steentijm moet gedacht worden aan de langdurige droogte in 2018. Zeker omdat
1) het gebied geen ingrepen heeft ondergaan, 2)
het om dezelfde onderzoekers gaat en 3) bij teruggang van een soort niet direct een totaal verdwijnen
ervan voor de hand ligt, lijkt het exceptionele weer
de meest aannemelijke verklaring.
- Het verschijnen van Walstrobremraap en Hondskruid: van beide soorten betreft het slechts één
exemplaar. Omdat het allebei kensoorten zijn van
de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene is dat
op zich verheugend, maar bekend is dat ze voor hun
verschijnen afhankelijk zijn van de weersomstandigheden in een jaar.
Ondanks een vrijwel gelijkblijvende abundantieklasse was er bij enkele soorten tijdens het onderzoek
ter plaatse soms al meteen een eerste indruk van
‘meer’ of ‘minder’ exemplaren dan in 2017. Het
betreft dan met name Knolbeemdgras, Kegelsilene,
Echt bitterkruid en Bitterkruidbremraap. Echte
conclusies zijn evenwel nu nog niet te trekken.
Bij de verruigings- en/of dominantiesoorten is er
nauwelijks verschil in abundantieklasse tussen 2017
en 2018 en zijn de vondsten per soort dus in dat
opzicht onderling vergelijkbaar.
Niettemin vallen bij enkele soorten de aantalsverschillen binnen eenzelfde klasse op. Mogelijk is een
niet geheel eenduidige telwijze daar debet aan: want
hoe tel je bij Duinriet of Zandkweek nou precies de
exemplaren?
Bij route B:
* Direct in het oog springend is het in 2018 ontbreken van Stijve ogentroost en Kleine steentijm.
Ook hierbij kan als verklaring gedacht worden aan
de langdurige droogte, met dezelfde redenering als
ten aanzien van Ruige scheefkelk en Kleine steentijm bij route A.
* Bij de overige soorten is er een verschil tussen de
jaren van hooguit één abundantieklasse en zijn ook
bij route B de vondsten per soort dus in dat opzicht
onderling vergelijkbaar.
Ook hier vallen enkele aantalsverschillen op: bij
Duinaveruit, Duinriet en vooral Wondklaver.
Bij deze laatste was er ter plaatse gelijk al een
eerste indruk van toename.
Conclusie
Dit verslag geeft een beeld van opzet en uitvoering
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van een monitorproject in de Coepelduynen van
Noordwijk.
Inmiddels is twee jaar langs twee vaste routes heel
precies gemeten welke plantensoorten van een
vooraf vastgestelde lijst voorkomen en in welke
mate.
Opvallend is dat beide routes niet gelijk zijn wat
betreft het aantal kensoorten van de twee gekozen
associaties en hun abundantie.
Na twee onderzoeksjaren zijn nog geen conclusies
te trekken: daarvoor zijn drie (i.p.v. twee) meetmomenten nodig.
Wel kan alvast een voorzichtige conclusie getrokken
worden: waarschijnlijk spelen de droogte en warmte in 2018 mee bij gevonden verschillen tussen het
voorkomen van soorten en hun aantal.

Aanbeveling
Omdat minstens drie meetmomenten nodig zijn
voor onderbouwde bevindingen is het verstandig
snel het derde meetmoment te plannen. Dat zou
dus het seizoen 2019 moeten zijn. Op basis van wat
op grond daarvan naar voren komt, kan vervolgens
gekozen worden voor herhaalde metingen per één,
twee, drie of vier jaar.
Literatuur
- Het zeedorpenlandschap in de Coepelduynen;
Mathieu Groeneveld.
Stageverslag Hogeschool INHolland Delft, 2012
- Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland;
J. Schaminée e.a.
KNNV Uitgeverij Zeist, 2010

Rhijngeest: Stinsenplanten en overige bijzondere planten; inventarisatie 2018
Koen van Zoest
Aanleiding
Rhijngeest is een parkbos, vroeger behorend bij het
gelijknamige landhuis aan de Rhijngeesterstraatweg te Oegstgeest. Sinds 1993 wordt het door het
Zuid-Hollands Landschap (ZHL) beheerd. Aanvankelijk met ‘niets doen’, later met beperkt beheer.
Zo zijn na de storm van 18 januari 2018 omgewaaide bomen weggehaald en is een bosperceel grotendeels (preventief) gekapt. Daarnaast heeft de arbeidsgroep van Rivierduinen kleinschalig gedund en
- verspreid in het bos - takkenrillen aangelegd.
Maarten Laming, Boswachter Uitvoering regio Kust,
geeft sturing aan deze activiteiten. Hoewel bekend
is dat Rhijngeest stinsenplanten herbergt en er
eerder ook inventarisaties zijn geweest, was Maarten onvoldoende op de hoogte van de precieze locatie van deze bij een landgoed passende planten.
Om er bij het toekomstig beheer beter rekening mee
te kunnen houden heeft hij gevraagd de stinsenplanten en hun groeiplaats in kaart te brengen.
Stinsenplanten zijn planten die ter verfraaiing van
buitenplaatsen en landgoederen van elders zijn
aangebracht en die ook standhouden. Het gaat
vooral om voorjaarsplanten: zij hebben hun groeien bloeicyclus al afgerond wanneer het bladerdek
van de bomen tot volle ontwikkeling komt. De beschrijving van de groep stinsenplanten zoals Londo
die heeft vastgelegd (1*), wordt hier aangehouden.
Gebied
Rhijngeest (8 hectare) bevindt zich nabij het centrum van Oegstgeest. Het bosgedeelte bevindt zich
op het overgangsgebied van de hoger gelegen
strandwal (waar de buitenplaats zelf op ligt, evenals
kasteel Endegeest) en de lager gelegen strandvlakte. Met de aanplant van het parkbos is waarschijnlijk vanaf 1840 begonnen (2*). Aan de westzijde
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liggen op de voormalige strandvlakte weilanden, die
aan een schapenhouder worden verpacht.
Na starten met beheer heeft ZHL het bos zich verder
laten ontwikkelen: dood hout bleef liggen waardoor
de biodiversiteit meer kans kreeg maar het bos
vanaf het late najaar donker en ontoegankelijk was.
De laatste jaren wordt het karakter van (ten dele)
parkbos weer belangrijker, hetgeen leidt tot openhouden van het bos en verwijderen van dood hout.
De bosbodem blijft meer vrij en stinsenplanten
kunnen meer kans krijgen.
Aanpak
Voor deze inventarisatie is het bosgedeelte vijftien
keer bezocht in de periode februari-juni 2018; het
weilandgedeelte is tweemaal bekeken. Met een
vergunning van ZHL kon het bos volledig doorzocht
worden. De aandacht is vooral uitgegaan naar
stinsenplanten maar andere bijzondere planten zijn
ook meegenomen. Het betreft dus niet een onderzoek naar alle voorkomende planten. Evenmin is het
bomenbestand in kaart gebracht.
De vindplaatsen van de aangetroffen stinsen- en
andere bijzondere planten zijn op een plattegrond
van het gebied ingetekend en grotendeels ook via
de app NOVA ingevoerd in Verspreidingsatlas.nl.
Resultaten
De kernbevindingen van dit onderzoek zijn vastgelegd in bijlage 1.
Daarin is uitgewerkt dat bij de inventarisatie op
Rhijngeest 44 plantensoorten zijn gevonden: 22
stinsenplanten en 22 overige bijzondere soorten
Ook wordt in abundantieklassen aangegeven hoeveel planten er van elk soort zijn geteld. De planten
staan vermeld naar wetenschappelijke naam in alfabetische volgorde; daarnaast is ook de Nederlandse naam vermeld.

* St: door Londo als stinsenplant genoemd
**N: Abundantie: voor betekenis letters zie pagina 2
In bijlage 2 wordt over de aangetroffen planten
afzonderlijk nadere informatie gegeven aangaande
vindplaats, bijzonderheden en suggesties voor
eventueel beheer.

Beschouwing; beheer en beleid
Met 22 stinsenplanten en 22 overige bijzondere
planten is Rhijngeest een belangrijk floristisch gebied. Het gaat dan vooral om het bosgedeelte. Het
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weiland is weinig belangwekkend (vanwege schapenbegrazing en maaien), met uitzondering van de
sloten waarlangs nog enige variëteit aan planten te
vinden is.
Het beheer door ZHL is erop gericht om delen van
het bos een meer open structuur te geven door te
dunnen en de onderbegroeiing te verminderen.
Deze gerichtheid op ‘parkbos’ is een voor de stinsenflora gunstige invalshoek en doet ook recht aan
het karakter van het landgoed, ooit behorend bij
een buitenplaats.
Er zijn momenteel grote en verspreide populaties
van Gewoon sneeuwklokje, Bosanemoon en Vingerhelmbloem, maar de vraag is of deze stand zullen
houden als de toenemende verruiging van de kruiden struiklaag geen halt wordt toegeroepen. Opvallend is hoe momenteel halverwege de lente planten
als Grote brandnetel, Kleefkruid, Zevenblad, Klimop
en Gewone braam het aspect gaan bepalen. Daarnaast is er sprake van veel opslag van Hulst, Es en
Gewone esdoorn: hierdoor bereikt nog minder licht
de bosbodem.
Bij het beheer van ‘openhouden’ moet de prioriteit
gelegd worden bij die delen waar de meeste stinsenplanten groeien. De stinsenplanten anders dan
de genoemde ‘big three’ krijgen dan ook meer kans
waardoor de diversiteit en dus de waarde van dit
gebied worden gewaarborgd.
Specifieke suggesties (begunstigen, in de gaten
houden, bestrijden) ten aanzien van de afzonderlijke planten worden in bijlage 2 vermeld.
Extra punt van aandacht is dat de bepleite meer
open bosdelen niet al te gemakkelijk toegankelijk
zijn, ook niet voor de vaak loslopende(!) honden.
Het laten liggen van de boomstammen langs het
pad is op enkele plaatsen een al gekozen invulling.
Door niet het hele gebied op dezelfde manier te
beheren resteert er voor de delen waar minder
stinsenplanten voorkomen, voldoende gelegenheid
om beheer de vorm te geven van ‘laten gaan’, inclusief laten liggen van dood hout. Deze bosontwikkeling geeft dieren meer schuilmogelijkheid, vergroot de biodiversiteit (meer zwammen en insecten)
en maakt Rhijngeest als geheel meer gevarieerd.
Het westelijk gedeelte van het bosgebied komt
hiervoor het meest in aanmerking. Het oostelijk
deel, ten noorden van het parkeerterrein, geeft
hiervan nu al een mooi voorbeeld: moeilijk toegankelijk en dus veel rust voor zoogdieren, vogels en
insecten; met extra kansen voor paddenstoelen en
mossen.
Zo wordt de kans vergroot dat Rhijngeest een pareltje van Het Zuid-Hollands Landschap blijft.
Literatuur
1* Londo, Ger; Stinseplanten en de Nederlandse
flora. Gorteria 9 (1979) 7/8: 247-257
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2* Rijken, Henk: De Leidse Lustwarande. Primavera Pers, Leiden (2005): 201-207

Bijlage 2 Bespreking van de stinsenplanten en
overige bijzondere planten op Rhijngeest in 2018
Allium ursinum – Daslook
Twee groeiplaatsen, een kleine langs het pad in het
centrale bosdeel en een grotere in de hoek, rechts
van het hek naar de buitenplaats. Samen ruim 50
planten.
Allium vineale – Kraailook
In plukjes verspreid in het noordelijk deel en het
centrale bosdeel. Komt niet tot bloei; staat daarvoor
te donker. Meer dan 50 planten.
Anemone apennina - Blauwe anemoon
Slechts één groeiplaats met ongeveer 20 planten,
waarvan er 8 gebloeid hebben. De populatie loopt
terug; wordt bedreigd door Gewone braam en
boomopslag. Gericht beheer noodzakelijk.
N.B. Dit onderzoek vindt zijn aanleiding in de vrees
dat een takkenril precies op de groeiplaats was
aangebracht; gelukkig bleek dat niet het geval. Maar
extra aandacht is vereist voor deze zeldzame stinsenplant.
Anemone nemorosa – Bosanemoon
Deze kenmerkende stinsenplant staat verspreid
over Rhijngeest, vooral in het noordelijk en centrale deel. Komt prima tot bloei en kleurt delen van de
bosbodem wit. Zeker duizenden exemplaren.
Anemone ranunculoides - Gele anemoon
Er zijn drie deelpopulaties, alle in het noordoostelijk
deel. In de tuin van de voormalige directeurswoning
(buiten het gebied) komt de plant ook voor. Geschat
aantal: zo’n 200 planten, waarvan bijna de helft
bloeiend. Twee van de deelpopulaties bevinden zich
in het gekapt bosperceel en krijgen dus nu veel meer
licht; mogelijk leidt dat tot forse groei van concurrerende grondbegroeiing. Zij moeten qua ontwikkeling gevolgd en vergeleken worden met de derde
populatie die nu als enige in een donkerder bosdeel
ligt. Extra aandacht dus vereist voor deze zeldzame
stinsenplant.
Arum italicum - Italiaanse aronskelk
Een stinsenplant die zich de laatste decennia uitbreidt, ook buiten stinsenmilieus.
Op Rhijngeest is hij met name te vinden ten oosten
van de watergang; komt slechts spaarzaam tot
bloei. Ruim 100 planten.
Arum maculatum - Gevlekte aronskelk
Twee groeiplaatsen, de grootste in het noorden van
het gekapte bosperceel. Totaal 12 planten, waarvan
er 8 bloeiden.
Asplenium scolopendrium var. - Tongvaren var.
Slechts één plant, vlak bij de voormalige dienstwoningen. Is hier ongetwijfeld vanuit een tuin beland.

Caltha palustris ssp papustris – Dotterbloem
Vier mooie pollen staan aan de scheidingssloot
tussen bos en weiland: één aan de boszijde, drie
aan de weilandzijde. Lijkt natuurlijke groeiplaats.
Carex pendula - Hangende zegge
Twee planten vlak bij het bruggetje over de zuidelijke sloot naar de huizen/tuinen aan de Endegeesterstraatweg. Ongetwijfeld tuinafval. Deze soort zou
gezien ervaringen elders kunnen gaan verwilderen.
Chionodoxa luciliae - Grote sneeuwroem
Acht planten, waarvan 4 in bloei; aan de rand van
het pad tegenover het hek van de buitenplaats. De
bolletjes zijn waarschijnlijk recent ingebracht. De
soort heeft goede verwilderingspotentie, maar gezien de ligging dreigt er vertreding.
Circaea lutetiana - Groot heksenkruid
Meer dan duizend planten; verspreid door het hele
bos. Plant komt pas op als het bladerdek zich sluit;
bloeit in ruime mate en de klitvruchtjes worden
makkelijk verspreid.
Corydalis solida - Vingerhelmbloem
Komt in ruime mate voor in het centrale deel van
het parkbos. Verwildert gemakkelijk.
Crocus vernus - Bonte krokus
De enige krokussoort in het gebied. Staat met ruim
honderd exemplaren verspreid vooral langs het pad
langs de centrale sloot. Ook op het pad en wordt
daar deels vertrapt.
Doronicum plantagineum - Weegbreezonnebloem
Twee nabijgelegen plekken langs het centrale pad.
Een zeldzame stinsenplant, die het hier prima doet.
Fallopia japonica - Japanse duizendknoop
Drie groeiplaatsen, twee in het zuidwestelijk deel en
een oostelijk van de centrale sloot nabij de voormalige dienstwoningen. Hoewel deze plant ooit bewust
is ingebracht ter verfraaiing van buitenplaatsen is
alertheid geboden gezien zijn (toegenomen?) woekerpotentie.
Festuca gigantea – Reuzenzwenkgras
Een fraai bosgras, dat hier prima past. Drie groeiplaatsen, iets boven het midden van het bospark.
In totaal ongeveer 80 exemplaren.
Forsythia sp – Forsythia
Eén struik langs het hoofdpad. Ongetwijfeld aangebracht; verwildert niet.
Galanthus nivalis - Gewoon sneeuwklokje
Deze kenmerkende stinsenplant staat verspreid,
vooral in het noordelijk en zuidelijk deel. Komt prima
tot bloei en bepaalt het bos in het vroege voorjaar
met zijn grote witte vlakken. Duizenden exemplaren.
Galanthus nivalis 'Plena Flora' - Gevuld sneeuwklokje
Op drie plaatsen in het zuidelijk deel staan mooie
pollen van deze plant die op afstand witter oogt dan
het gewoon sneeuwklokje. Kan verder gaan verwilderen.

Geranium lucidum - Glanzige ooievaarsbek
Meer dan 50 planten ten zuiden van de privétuin bij
de voormalige dienstwoningen. Zal ongetwijfeld
spontaan verder verwilderen.
Geranium macrorhizum – Rotsooievaarsbek
Eén groeiplaats bij de afscheiding naar de buitenplaats. Is hier vast met tuinafval beland.
Geranium pratense - Beemdooievaarsbek
Ook vanuit de tuin ontsnapt; één exemplaar ten
zuiden van de privétuin bij de voormalige dienstwoningen.
Heracleum mantegazzianum - Reuzenberenklauw
Wordt door Londo tot de stinsenplanten gerekend,
maar wordt inmiddels gezien als een invasieve
exoot. Drie groeiplaatsen in het noordelijk deel.
Maar ook een rijke groeiplaats bij het noordelijke
weiland, over de sloot op de oever van het Rivierduinenterrein. Moet alert gevolgd worden: tijdig
ingrijpen als de plant ook hier zijn woekerpotentie
waarmaakt.
Hyacinthoides hispanica - Spaanse hyacint
Eén plant bij de afscheiding naar de buitenplaats.
Is hier vast met tuinafval beland
Hyacinthoides non-scripta - Wilde hyacint
Deze stinsenplant is op Rhijngeest lang niet zo algemeen als op de nabijgelegen landgoederen,
mogelijk vanwege de dichte en ruige onderbegroeiing. Slechts 7 vrij kleine groeiplaatsen. Mogelijk kan
beheer deze soort begunstigen.
Lamiastrum galeobdolon ssp argentatum - Bonte
gele dovenetel
Een stinsenplant die met tuinafval in het terrein is
beland: bij de voormalige dienstwoningen en langs
de zuidelijke sloot bij parkeerterrein en de huizen
aan de Endegeesterstraatweg.
Malus sp - Appel
Twee boompjes die ook bloeien en vrucht dragen;
in het zuidoostelijk deel. Ongetwijfeld opgeslagen
vanuit een weggeworpen klokhuis.
Melica uniflora - Eenbloemig parelgras
Een mooi bosgras dat thuishoort in de loofbossen
van Zuid-Limburg. De soort wordt als een indicator
van oud bos beschouwd. Is hier ongetwijfeld met
tuinafval beland: één kleine groeiplaats nabij de
voormalige dienstwoningen. Ondervindt (momenteel!) te veel concurrentie voor uitbreiding.
Narcissus sp - Narcis
De plant staat verspreid door het parkbos.
In het verleden zijn vele soorten aangeplant waarvan een deel standhoudt. Daarbij ook oude rassen
en variëteiten, die overigens lastig exact op naam
te brengen zijn.
Nectaroscordum siculum - Bulgaarse ui
Een sierbol die met tuinafval is meegekomen: één
exemplaar nabij de voormalige dienstwoningen.
Heeft gebloeid en kan lang standhouden, maar staat
niet bekend als verwilderend.
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Ornithogalum umbellatum - Gewone vogelmelk
De plant komt niet tot bloei, wellicht omdat hij te
donker staat. Voornamelijk langs het hoofdpad.
Pentaglottis sempervirens - Overblijvende ossentong
Ongetwijfeld met tuinafval ingebracht; heeft potentie te verwilderen. Ongeveer 10 planten: bij het
bruggetje naar achtertuinen van huizen aan de
Endegeesterstraatweg en bij scheidingshek met de
buitenplaats. Heeft gebloeid.
Petasites hybridus - Groot hoefblad
Opvallend is dat deze ook elders voorkomende plant
door Londo tot de stinsenplanten wordt gerekend.
Komt alleen voor bij de zuidelijke sloot met enkele
tientallen exemplaren.
Petasites japonicus - Japans hoefblad
Deze staat net buiten het terrein van Rhijngeest,
maar is toch meegenomen vanwege de zeldzame
status als stinsenplant. Bloeit met enkele honderden
exemplaren aan de oever van het terrein van Rivierduinen (waarvoor trouwens bouwplannen worden
ontwikkeld). De bloemen verschijnen zoals bij Groot
hoefblad vóór het blad en liepen dit jaar vorstschade op. Pas later verschijnen de zeer grote bladen.
Polystichum setiferum var.- Zachte naaldvaren var.
Twee mooie, forse planten; ze staan op een grondhoop langs het pad in het uiterste noorden. Zijn hier
wellicht vanuit een tuin beland, bewust of onbewust.
Welke tuinvariëteit het betreft is onbekend.
Potentilla indica - Schijnaardbei
Vanuit tuinen ontsnapt; groeit ten zuiden van de
privétuin bij de voormalige dienstwoningen. Zal
ongetwijfeld spontaan verder verwilderen.
Pulmonaria officinalis - Pulmonaria officinalis
Ook weer een tuinvlieder gezien de vindplaatsen:

de kaalgemaakte strook bij de zuidwestelijke sloot
en de ‘stort’ bij de voormalige dienstwoningen. Zo’n
15 planten; bloeiend. Maar het is wel een ‘echte’
stinsenplant. Hij verdraagt geen overwoekering,
maar mogelijk ziet hij kans vaste voet aan land te
zetten.
Rhododendron ponticum - Pontische rododendron
De struiken zijn jaarrond goed te herkennen.
Vreemd dat deze plant niet door Londo tot de stinsenplanten is gerekend, want deze rododendron is
in de 18e eeuw geïntroduceerd in Noordwest-Europa, waar zij op landgoederen als sierplant en als
dekking voor het wild werd aangeplant. Op Rhijngeest ongeveer 100 exemplaren.
Ribes rubrum - Aalbes
Acht planten, langs het hoofdpad. Hebben gebloeid.
Ribes sanguineum - Rode ribes
Eén al oude struik langs het hoofdpad; heeft gebloeid.
Ribes uva-crispa - Kruisbes
Een flinke groep struiken (ongeveer 30) wat verder
in het bos ten noorden van het dwarspad ten zuiden
van de drakenbrug. De planten hebben goed bes
gedragen, maar worden bedreigd door woekering
van de Gewone braam en boomopslag.
Symphoricarpos albus – Sneeuwbes
Deze stinsenstruik staat langs paden in het bovenste deel van het gebied. Lijkt het goed te doen en
moet gevolgd worden wat betreft mogelijke woekerneigingen.
Tellima grandiflora - Franjekelk
Negen planten bij de afscheiding naar de buitenplaats. Ontsnapt of via tuinafval hier terechtgekomen. Zou zich best eens kunnen gaan uitbreiden.

Inventariseren van planten bij Paviljoen De Duinen / Slag De Ruyter in Berkheide, 2018
Koen van Zoest
De omvangrijkste klus die de plantenwerkgroep
jaarlijks in Berkheide verricht, is het monitoren van
enkele vaste routes, toegespitst op tevoren vastgestelde aandachtssoorten.
In 2018 hadden we een toegevoegde taak, namelijk
het inventariseren van een km-hok. Hierbij worden
álle planten die in een vierkante-kilometerhok
groeien geregistreerd; van de bijzondere ook de
exacte plaats (met coördinaten) en het aantal.
Floron, de coördinerende instantie voor het onderzoek naar de verspreiding van wilde planten in
Nederland, had verzocht deze ‘klassiek strepen’taak te verrichten omdat er al enkele decennia niet
een vlakdekkend beeld van dit km-hok was verkregen. Het gaat hier om km-hok Paviljoen De Duinen/
Slag De Ruyter (coördinaten 084-465); dat is dus
hetzelfde hok als waarin dit jaar een van de monitorroutes is gelopen; zie voor nadere informatie
daarover: pagina 4 en vooral pagina 7 en volgende.
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Het gebied is vijfmaal bezocht, deels samenvallend
met het onderzoeken van de monitorroute: de
planten langs de route vallen tenslotte ook binnen
de volledige inventarisatie.
In totaal hebben we 186 soorten in dit hok aangetroffen (zie bijlage 1); voor zo’n klein duinpuntje
een aanzienlijk aantal, zeker omdat het grotendeels
zeereep en droog duin betreft. Het stukje natte
duinvallei heeft trouwens aan de totaalscore flink
bijgedragen.
De meeste soorten zijn gewone soorten in het algemeen (bv. Grote brandnetel) of voor het duin (bv.
Duindravik). Als we naar de bijzondere soorten
kijken, blijkt dat die vrijwel alle ook gevonden zijn
langs de monitorroute; ze zijn daar al besproken.
Er wordt hier niet nader meer op ingegaan. Resteert
nog een enkele aanvulling.
In de (kale) zeereep is een kiemplantje van Zeekool
gevonden. De vraag is of hij er kan standhouden

(overstuivingsgevaar). De plant hoort, net als Gele
hoornpapaver die langs de monitorroute is gevonden, tot de kustplanten die in de zeereep van de
Hollandse vastelandsduinen bijzondere verschijningen zijn.
Biestarwegras is langs de monitorroute niet gezien;
daarbij wordt het strand niet aangedaan. Bij de
inventarisatie is deze stoere plant uiteraard wel
gestreept; er staan duizenden exemplaren op de
nieuw gevormde primaire duintjes aan de zeezijde
van het prikkeldraad. Precies het biotoop waar deze
plant gedijt.
Tot slot: zeer verrassend was de begroeiing van een
noordhellinkje tussen het voet- en fietspad. We
vonden er vlak bij elkaar diverse varensoorten:
Brede stekelvaren, Mannetjesvaren, Eikvaren,
Tongvaren en Zwartsteel. De oorsprong is niet te
achterhalen maar aannemelijk is dat het om een
natuurlijke standplaats gaat. Heel bijzonder is
Zwartsteel, niet alleen omdat het een zeldzame
varensoort is maar vooral ook omdat deze muurplant (met 4 exemplaren) hier terrestrisch groeit;
dus op de aarde. De laatste tijd is deze verschijningsvorm ook elders in Nederland op enkele
plaatsen waargenomen: mogelijk een tendens?
Al met al: inventarisatie van een klein landpuntje in
een grotendeels zee-hok heeft relatief veel soorten
(186) opgeleverd. Daaronder een fors aantal bijzondere soorten, die vrijwel alle ook op de monitorroute zijn gezien. Zwartsteel is de meest bijzondere
vondst (zie foto hiernaast).
Floron heeft na deze inventarisatie weer een update van de plantengroei in km-hok 084-465.
Bijlage: Gevonden plantensoorten in km-hok
084-465 (Paviljoen De Duinen / Slag De Ruyter)
Spaanse aak Acer campestre
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus
Duizendblad Achillea millefolium
Vroege haver Aira praecox
Look-zonder-look Alliaria petiolata
Helm Ammophila arenaria
Rood guichelheil Anagallis arvensis ssp arvensis
Kromhals Anchusa arvensis
IJle dravik Anisantha sterilis
Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum
Fluitenkruid Anthriscus sylvestris
Zandraket Arabidopsis thaliana
Ruige scheefkelk Arabis hirsuta ssp hirsuta
Gewone klit Arctium minus
Gewone zandmuur Arenaria serpyllifolia
Duinaveruit Artemisia campestris ssp maritima
Bijvoet Artemisia vulgaris
Liggende asperge Asparagus officinalis ssp prostratus

Zwartsteel in Berkheide (foto: Koen van Zoest)
Zwartsteel Asplenium adiantum-nigrum
Tongvaren Asplenium scolopendrium
Zachte berk Betula pubescens
Zomer- / Herfstbitterling Blackstonia perfoliata
Zwarte mosterd Brassica nigra
Zachte dravik s.s.
Bromus hordeaceus ssp hordeaceus
Duindravik Bromus hordeaceus ssp thominei
Heggenrank Bryonia dioica
Zeeraket Cakile maritima
Duinriet Calamagrostis epigejos
Noordse helm Calammophila baltica (x)
Kruipklokje Campanula poscharskyana
Kleine veldkers Cardamine hirsuta
Zandzegge Carex arenaria
Zeegroene zegge Carex flacca
Ruige zegge Carex hirta
Dwergzegge Carex oederi ssp oederi
Geelgroene zegge Carex oederi ssp oedocarpa
Drienervige zegge Carex trinervis
Driedistel Carlina vulgaris
Akkerhoornbloem Cerastium arvense
Scheve hoornbloem Cerastium diffusum
Gewone hoornbloem
Cerastium fontanum ssp
vulgare
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Zandhoornbloem Cerastium semidecandrum
Melganzenvoet Chenopodium album
Muurganzenvoet Chenopodium murale
Akkerdistel Cirsium arvense
Speerdistel Cirsium vulgare
Winterpostelein Claytonia perfoliata
Deens lepelblad Cochlearia danica
Lelietje-van-dalen Convallaria majalis
Akkerwinde Convolvulus arvensis
Zeewinde Convolvulus soldanella
Canadese fijnstraal Conyza canadensis
Smal vlieszaad Corispermum intermedium
Buntgras Corynephorus canescens
Zeekool Crambe maritima
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna
Veldhondstong Cynoglossum officinale
Peen Daucus carota
Grote zandkool Diplotaxis tenuifolia
Brede stekelvaren Dryopteris dilatata
Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas
Slangenkruid Echium vulgare
Gewone waterbies Eleocharis palustris
Zeekweek Elytrigia atherica
Biestarwegras Elytrigia juncea ssp boreoatlantica
Zandkweek Elytrigia maritima
Kweek Elytrigia repens
Beklierde basterdwederik Epilobium ciliatum
Brede wespenorchis Epipactis helleborine
Moeraswespenorchis Epipactis palustris
Reigersbek Erodium cicutarium
Kleverige reigersbek Erodium lebelii
Vroegeling Erophila verna
Blauwe zeedistel Eryngium maritimum
Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus
Koninginnekruid Eupatorium cannabinum
Stijve ogentroost Euphrasia stricta
Zwaluwtong Fallopia convolvulus
Duinzwenkgras Festuca arenaria
Rood zwenkgras Festuca rubra
Kleefkruid Galium aparine
Geel walstro Galium verum
Kruisbladgentiaan Gentiana cruciata
Zachte ooievaarsbek Geranium molle
Geel nagelkruid Geum urbanum
Gele hoornpapaver Glaucium flavum
Hondsdraf Glechoma hederacea
Zachte haver Helictotrichon pubescens
Muizenoor Hieracium pilosella
Duindoorn Hippophae rhamnoides
Glad biggenkruid Hypochaeris glabra
Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata
Donderkruid Inula conyzae
Duinkruiskruid Jacobaea vulgaris ssp dunensis
Rechte rus Juncus alpinoarticulatus
Zomprus Juncus articulatus
Paddenrus Juncus subnodulosus

20

Smal fakkelgras Koeleria macrantha
Kompassla Lactuca serriola
Witte dovenetel Lamium album
Paarse dovenetel Lamium purpureum
Kleine leeuwentand Leontodon saxatilis
Zandhaver Leymus arenarius
Wilde liguster Ligustrum vulgare
Vlasbekje Linaria vulgaris
Glad parelzaad Lithospermum officinale
Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum
Gewone rolklaver s.l. Lotus corniculatus
Moerasrolklaver Lotus pedunculatus
Gewone veldbies Luzula campestris
Wolfspoot Lycopus europaeus
Watermunt Mentha aquatica
Ruw gierstgras Milium vernale
Muursla Mycelis muralis
Akkervergeet-mij-nietje Myosotis arvensis
Ruw vergeet-mij-nietje Myosotis ramosissima
Rode ogentroost Odontites vernus ssp serotinus
Kruipend stalkruid Ononis repens ssp repens
Walstrobremraap Orobanche caryophyllacea
Parnassia Parnassia palustris
Zanddoddegras Phleum arenarium
Echt bitterkruid Picris hieracioides
Kleine bevernel Pimpinella saxifraga
Hertshoornweegbree Plantago coronopus
Smalle weegbree Plantago lanceolata
Grote weegbree Plantago major ssp major
Straatgras Poa annua
Veldbeemdgras Poa pratensis
Gewone vleugeltjesbloem Polygala vulgaris
Welriekende salomonszegel Polygonatum odoratum
Gewone / Brede eikvaren
Polypodium vulgare /
interjectum
Witte abeel Populus alba
Populier sp Populus sp
Grauwe abeel Populus x canescens
Gewone brunel Prunella vulgaris
Gewone vogelkers Prunus padus
Sleedoorn Prunus spinosa
Scherpe boterbloem Ranunculus acris
Kruipende boterbloem Ranunculus repens
Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius
Hondsroos Rosa canina
Rimpelroos Rosa rugosa
Dauwbraam Rubus caesius
Gewone braam Rubus fruticosus
Veldzuring Rumex acetosa
Schapenzuring Rumex acetosella
Krulzuring Rumex crispus
Liggende vetmuur Sagina procumbens
Kruipwilg Salix repens
Zacht loogkruid Salsola tragus
Gewone vlier Sambucus nigra

Zeepkruid Saponaria officinalis
Kandelaartje Saxifraga tridactylites
Muurpeper Sedum acre
Bezemkruiskruid Senecio inaequidens
Klein kruiskruid Senecio vulgaris
Avondkoekoeksbloem Silene latifolia ssp alba
Nachtsilene Silene nutans
Hongaarse raket Sisymbrium altissimum
Bitterzoet Solanum dulcamara
Akkermelkdistel Sonchus arvensis
Zeemelkdistel Sonchus arvensis var. maritimus
Gewone melkdistel Sonchus oleraceus
Vogelmuur Stellaria media
Duinvogelmuur Stellaria pallida
Paardenbloem Taraxacum officinale
Kleine ruit Thalictrum minus
Grote tijm Thymus pulegioides
Gele morgenster Tragopogon pratensis

Kleine klaver Trifolium dubium
Basterdklaver Trifolium hybridum
Rode klaver Trifolium pratense
Klein hoefblad Tussilago farfara
Grote brandnetel Urtica dioica
Echte valeriaan Valeriana officinalis
Veldsla Valerianella locusta
Veldereprijs Veronica arvensis
Gewone ereprijs Veronica chamaedrys
Klimopereprijs Veronica hederifolia
Mannetjesereprijs Veronica officinalis
Gelderse roos Viburnum opulus
Ringelwikke Vicia hirsuta
Vergeten wikke Vicia sativa ssp segetalis
Hondsviooltje Viola canina
Ruig viooltje Viola hirta
Viooltje sp Viola sp

Eindejaarsplantenjacht, 28 december 2018
Plantenwerkgroep KNNV Leiden
Uitvoeringsvraag: Welke planten treffen we nog bloeiend aan in een uur zoeken?
Resultaten eerste uur: 48 soorten. Aantal personen: 15
Leiden: Groenesteeg, Herengracht, Vestestraat, Kalvermarkt, Haven
Akkervergeet-mij-nietje
Beklierde duizendknoop
Beklierde nachtschade
Bernagie
Boerenwormkruid
Cosmos
Dalmatiëklokje
Duizendblad
Gele helmbloem
Gewone melkdistel
Goudsbloem
Grijskruid
Grote brandnetel
Grote leeuwenbek
Harig knopkruid
Herderstasje
Hoge fijnstraal
Klein glaskruid
Klein kruiskruid
Kleine veldkers
Klimop
Kransgras
Kransmuur
Kruipklokje
Moespimpernel
Muurbloem
Paardenbloem
Paarse dovenetel

Eindejaars plantenjacht Leiden 2018; foto: Jelle van Dijk
Perzikkruid
Robertskruid
Rozemarijn
Spoorbloem

Stijf ijzerhard
Stokroos
Straatgras
Tabak
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Tapijtbloem
Tuinviooltje

Tuinwolfsmelk
Vogelmuur
Vroegeling

Wijnruit
Witte dovenetel
Zandraket

Niet ingevoerd konden worden:
Tuinlobelia
Mahonia japonica
Geranium spec.; een tuinooievaarsbek
een springzaad
Resultaten tweede uur: 53 soorten. Aantal personen: 13
Leiden: Haven, Herensingel, Hambroeklaan, RK Begraafplaats, Zijlstraat, Ververstraat, Langegracht,
Koolstraat, Oude Singel, Pelikaanstraat
Akkervergeet-mij-nietje
Aziatische veldkers
Beemdkroon
Beklierde duizendknoop
Bermooievaarsbek
Bijvoet
Bolderik
Canadese fijnstraal
Dalmatiëklokje
Duizendblad
Gehoornde klaverzuring
Gevlamde fijnstraal
Gewone melkdistel
Gewone steenraket
Glanshaver
Grote brandnetel
Grote ereprijs

Harig knopkruid
Herderstasje
Herik
Hoge fijnstraal
Hopklaver
Klein glaskruid
Klein kruiskruid
Klein streepzaad
Kleine brandnetel
Kleine veldkers
Klimop
Koninginnekruid
Kransgras
Kropaar
Kruipklokje
Madeliefje
Echte marjolein

Melganzenvoet
Moederkruid
Muurfijnstraal
Paardenbloem
Paarse dovenetel
Reukeloze kamille
Rode klaver
Rozemarijn
Stijve klaverzuring
Straatgras
Tuinwolfsmelk
Vingerhoedskruid
Vogelmuur
Vroegeling
Winterpostelein
Witte honingklaver
Zilverschildzaad
Zwarte nachtschade

Niet ingevoerd kon worden: Marokkaanse leeuwenbek

Oeverplanten, Citizen Science-project; eerste deel
Manuela de Zeeuw, Jacqueline Henrot, Leon Bekooy, Vincent Peelen, Marco Roos, Wil Tamis, Ckees van
Oijen en alle vrijwilligers die aan het onderzoek hebben meegedaan
N.B. De figuren (in kleur) bij dit artikel staan op de pagina's 24 en 25.
Dit artikel beschrijft een eerste project waarin iedereen met belangstelling voor de natuur om zich
heen, samen kan werken met vertegenwoordigers
uit wetenschappelijke kringen en Naturalis aan activiteiten om die natuur beter te leren kennen. In
dit geval is het specifieke doel: de kwaliteit van de
oevervegetatie in de regio Leiden in kaart brengen.
Hoewel ook in regio Leiden de verstedelijking niet
onopgemerkt blijft, kenmerkt dit gebied zich door
een uitgebreid netwerk van oppervlaktewater. De
oevers van kanalen, meren en sloten vormen een
belangrijke potentiële bufferzone voor flora en fauna
om zich te huisvesten en zo de biodiversiteit te
waarborgen. Natuurvriendelijk beheer van de oevers speelt hierbij echter een cruciale rol.
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Om een beter beeld te krijgen van de huidige stand
van zaken is in 2018 een Citizen Science-project
opgesteld door Naturalis Biodiversity Center (NBC)
en het Centrum voor Milieuwetenschappen van de
Universiteit Leiden (CML). Met inzet van burgervrijwilligers zal de komende jaren de kwaliteit van de
oevervegetatie gemonitord worden aan de hand van
gekozen indicatorsoorten. Vanwege de recreatieve
meerwaarde van biodiverse oevers ligt de focus
hierbij oorspronkelijk op de fietsroutes Leidse Ommelanden, zoals aangegeven op de kaart in Figuur
2 (op pagina 24).
Het jaarlijks herhalen van dit protocol zal om te
beginnen leiden tot een degelijke dataverzameling
over lange termijn, met een streven van 10 jaar.

Aan de hand van deze gegevens kunnen doelgerichte adviezen worden gegeven aan gemeentes zodat
oeverbeheer geoptimaliseerd kan worden. Ten
tweede kan op deze manier een brug worden geslagen tussen de wetenschap en de maatschappij.
Burgers zullen zich bewuster worden van het belang
van biodiversiteit en management van hun natuurlijke omgeving en beseffen welke rol zij hierin
spelen.
Na een korte toelichting van de methode zullen de
resultaten van deze eerste monitoringsronde hier
gepresenteerd worden. Bij het opstarten van een
dergelijk langlopend project is het bovendien van
belang dat de effectiviteit en bruikbaarheid van de
methodiek gecontroleerd wordt. Zo moet het protocol enerzijds eenvoudig genoeg zijn zodat nietspecialisten dit makkelijk kunnen begrijpen en uitvoeren maar anderzijds moet het ook een representatieve weerspiegeling van de werkelijkheid zijn.
Samen met masterstudenten van de Universiteit
Leiden zijn diverse aspecten van de methodiek op
geschiktheid onderzocht en de resultaten hiervan
zullen in dit verslag bediscussieerd worden.
Methodiek
Na werving van vrijwilligers via verschillende kanalen (posters, nieuwsbrieven, presentaties, kranten
enz.) zijn in totaal zeven workshops georganiseerd
waarin onder begeleiding van de onderzoekers het
opgestelde werkprotocol is uitgevoerd en hierover
vragen gesteld konden worden. Bovendien is oefenmateriaal ter beschikking gesteld op de gecreëerde
website, als ondersteuning van het leren herkennen
van planten. Hierna zijn de vrijwilligers zelfstandig
aan de slag gegaan met het protocol dat te vinden
is op:
https://sites.google.com/site/leidenbiodiversity.
Voorafgaand aan het monitoren worden geschikte
oevers gekozen die tenminste 40 meter lang zijn en
over deze lengte een ongeveer gelijke vegetatie
bevatten, zonder opvallende onderbrekingen. De
observator start vervolgens het monitoren aan één
kant van deze 40 meter en wel op één meter afstand
van de waterkant. Vanaf hier noteert hij over een
breedte van twee meter welke plantaardige indicatorsoorten aanwezig zijn door deze aan te kruisen
op het veldformulier. Vervolgens verplaatst de observator zich tien meter langs de oever en noteert
opnieuw welke soorten daar aanwezig zijn. Dit wordt
herhaald tot aan het einde van de 40 meter en levert
per locatie in totaal vijf waarneempunten op.
Een en ander is in beeld gebracht op pagina 24 in
Figuur 1 Onderzoeksopstelling volgens het Citizen
Science protocol.

Op het derde (middelste) punt worden bovendien
de coördinaten genoteerd en tot slot wordt na de
laatste waarneming een foto van de oever gemaakt.
Het ingevulde veldformulier en de foto worden digitaal opgestuurd via e-mail en verwerkt. Op de
boven genoemde website wordt na een week de
locatie op de kaart weergegeven, met de juiste
kleurcodering volgens de kwaliteitsbeoordeling.
In totaal is gekozen voor 24 indicatorsoorten die
naar verwachting goed door het publiek te herkennen zouden zijn. Grassen bijvoorbeeld zijn dan ook
buiten beschouwing gelaten. De soorten zijn ingedeeld op basis van hun Ellenberg-N waarde (die
aangeeft onder welke concentratie stikstof de
planten kunnen groeien), slootbeheer indicatiewaarde*) en natuurwaarde**), en wel in de categorieën zwart, rood, geel of groen. De categorie
zwart omvat twee plantensoorten, namelijk riet en
lisdodde. Wanneer deze aanwezig zijn, spelen ze in
de regel een dominante rol en bepalen ze het algemene beeld van de vegetatie. De andere kleurcategorieën geven elk een eigen maat aan voor kwaliteit
van de omstandigheden waarin de bij de kleur behorende soorten doorgaans voorkomen. Hierbij
staat rood voor slechte omstandigheden (voedselrijke bodem en onzorgvuldig beheer), geel voor
matige omstandigheden en groen voor goede omstandigheden (minder voedselrijke bodem en zeer
zorgvuldig beheer).
De scoring van de locaties is gebaseerd op de
aanwezigheid van de diverse indicatorsoorten. Aan
iedere plant met kleurcode rood, die in twee of meer
van de vijf waarneempunten is genoteerd, wordt 1
punt toegekend. Iedere ‘gele’ soort met twee of
meer waarnemingen krijgt 10 punten toegekend en
iedere observatie van een soort in de categorie
groen levert 50 punten op. De planten uit de zwarte categorie tellen in deze scoringswijze niet mee.
Na het optellen van alle punten kan de locatie in één
van de volgende categorieën worden ingedeeld, met
bijbehorende algemene kleurindicatie:
1-9: Rood (de slechtste oevervegetatiekwaliteit)
10-99: Geel (redelijke oevervegetatiekwaliteit)
vanaf 100: Groen (de beste oevervegetatiekwaliteit). De algemene kleurindicatie Zwart wordt
toegekend aan soort-arme oevers die volledig
werden gedomineerd door riet of lisdodde.
De tekst wordt vervolgd op pagina 26.
*) Planten in de Polder. Veldgids voor grasland,
oever, sloot en plas. 1998. Nico Jonker en Walter
Menveld. Schuydt & Co
**) Clausman & van Wijngaarden 1984. Het vegetatie-onderzoek van de Provincie Zuid Holland.
Verspreiding en Ecologie van Wilde Planten in Zuid
Holland. Waarderingsparameters.
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Figuren bij de paragraaf "Aanpak in de Coepelduynen" op pagina 11

Figuur 1 Route A, jaarrond
opengesteld deel
Coepelduynen noordoost (zie tekst pagina 11)

Figuur 2 Route B, beperkte periode opengesteld
deel Coepelduynen noordoost (zie tekst blz 11)

Figuren bij het artikel "Oeverplanten, Citizen Science-project; eerste deel", pagina 22 en volgende
N.B. Figuur 3 staat op de volgende pagina.

Figuur 1 Onderzoeksopstelling volgens het Citizen
Science protocol (zie tekst vorige pagina)

Figuur 4. Overeenkomst beoordelingen tussen twee
metingen op dezelfde locatie, met een verschuiving
van 20 meter (zie tekst pagina 26)

Figuur 2. Kaart regio Leiden met fietsroutes Leidse
Ommelanden en waarnemingslocaties (zie tekst
pagina 22)
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Figuur 5. Voorbeeld verstoring door slordig oeverbeheer: achtergebleven waterplanten (zie tekst
pagina 26)

Figuur 3 Gemiddeld aantal waarnemingen van de indicatorsoorten per categorie oeverkwaliteit (bv. bij
oevers met beste kwaliteit werd de Moerasandoorn gemiddeld 1 keer waargenomen); zie tekst pagina 26

Figuur 6 Overeenkomst beoordelingen tussen de
expert (eerste letter) en het publiek (tweede letter).
De staven RR, YY en GG geven aantallen overeenkomstige beoordeling weer

Figuur 8 Totaal aantal waargenomen soorten per
categorie oeverkwaliteit (bv. bij oevers met de
slechtste kwaliteit werden gemiddeld +/-18 soorten
waargenomen)

Figuur 7 Overeenkomst beoordelingen tussen twee
beoordelingen op dezelfde locatie, met een tussentijd van zeven weken

Figuur 9 Indicatie van de bodemrijkdom gebaseerd
op de gemiddelde Ellenberg-N waarden, per categorie oeverkwaliteit
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Vervolg van de tekst op pagina 23.
Resultaten
1. Beoordeling van de vegetatiekwaliteit in de regio
Leiden
In 2018 zijn in totaal 246 locaties beoordeeld (zie
Figuur 2 op pagina 24), waarvan 69 locaties werden
gescoord door de 47 vrijwilligers die aan het project
meewerkten, en de overige 177 locaties door twee
masterstudenten en een onderzoeker van Naturalis.
Van de bezochte oevers vallen 115 locaties (47%)
in de gele, 54 (22%) in de rode en 55 (22%) in de
groene categorie. De overige 22 locaties (9%) zijn
beoordeeld als zwarte oevers met een dominante
rietkraag, zonder waargenomen andere soorten.
2. Waargenomen soorten
De data van de vrijwilligers en experts bij elkaar
opgeteld, werden 410 metingen gedaan (N.B.
sommige locaties zijn meer dan één keer beoordeeld). In Figuur 3 op pagina 25 is gevisualiseerd
hoe vaak de betreffende indicatorsoorten gemiddeld
zijn waargenomen op de rode, gele en groene locaties. Alle soorten werden gemiddeld tot drie keer
waargenomen met uitzondering van de egelboterbloem die afgelopen jaar in de bezochte locaties niet
is waargenomen. Niettemin, kijkend naar een bredere regio zoals de provincie Zuid-Holland, blijft
deze soort waarschijnlijk nog een waardevolle
groene indicatorsoort.
Duidelijk is te zien dat, naarmate de kwaliteit van
de oevervegetatie toeneemt, het gemiddelde aantal
aangetroffen soorten ook toeneemt. Opvallend is
dat er weinig verschil lijkt te zijn in het aantal rode/
slechte indicatorsoorten wanneer de kwaliteit toeneemt. Zo komen de rode indicatorsoorten gemiddeld ongeveer even vaak voor op de rode locaties
als de groene locaties. De rode plantensoorten
worden dus niet ‘vervangen’ door de groene soorten,
maar als het ware aangevuld met gele en groene
soorten.
3. Heterogeniteit van de oevervegetatie
Daarnaast is ook de heterogeniteit van de oevervegetatie bepaald door op 46 locaties twee beoordelingen te doen. Hierbij is steeds één meting 20 meter
naar links of rechts verschoven, zodat een overlap
van 20 meter is ontstaan die in beide metingen is
beoordeeld. De resultaten hiervan geven een indicatie van de gelijkheid van de vegetatie. Wanneer
geen verschil wordt gevonden tussen de twee metingen, is te verwachten dat de beplanting gelijk is
en lokale omstandigheden weinig invloed hebben.
De resultaten zijn weergegeven in Figuur 4 op pagina 24, waarbij de twee letters de eerste en tweede beoordeling aanduiden (bijv. GG = twee keer in
de categorie Groen ingedeeld). N.B. De letter Y staat
voor yellow-geel.
Ondanks het gebruik van redelijk nauwkeurige
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coördinaten levert een verschuiving van 20 meter
naar links of rechts in 17% van de gevallen een
andere uitkomst op. De lokale verschillen in vegetatie kunnen verklaard worden door plaatselijk variatie (bijv. schaduw, afval, uitlaatplaatsen voor
honden etc.), maar ook door slordig oeverbeheer.
Een voorbeeld hiervan is het achterlaten van waterplanten op de oever nadat sloten zijn leeggehaald
(zie Figuur 5 op pagina 24). Hierdoor neemt de
bodemrijkdom plaatselijk sterk toe en kunnen ruige
(rode) soorten zoals brandnetel of gewone smeerwortel fors groeien.
4. Bruikbaarheid van het Citizen Science-protocol
voor het publiek
Om de methodiek en bruikbaarheid van het Citizen
Science-protocol te beoordelen werden van 44 locaties kort na invoering van de data door de vrijwilligers dezelfde plekken opnieuw door de masterstudenten beoordeeld volgens hetzelfde protocol. De
resultaten zijn weergegeven in Figuur 6 op pagina
25. De letters onder de staven geven respectievelijk
de beoordeling van de onderzoeker, gevolgd door
de beoordeling van het publiek weer (bijv. RY = door
onderzoeker gecategoriseerd als Rood, door het
publiek als Yellow=Geel).
In totaal is in 82% van de gevallen de locatie door
de expert en vrijwilliger in dezelfde categorie geplaatst. De foutenmarge van 18% tussen het publiek
en de wetenschappers is daarmee vergelijkbaar met
de invloed van heterogeniteit van de oevervegetatie. Het niveau en gebruik van het protocol kan
daarom beschouwd worden als haalbaar en is
bruikbaar voor het publiek.
5. Seizoensgebondenheid van het protocol
Tot slot is de seizoensgebondenheid van het protocol gemeten door op twee momenten dezelfde locatie te beoordelen. Hiervoor zijn 65 locaties in
mei/juni en zeven weken later (in juni/juli) beoordeeld door dezelfde onderzoeker. De resultaten zijn
in Figuur 7 op pagina 25 weergegeven waarbij de
eerste letter de categorisatie aan het begin van het
seizoen weergeeft en de tweede letter de categorie
na de tweede meting.
In totaal is een overeenkomst van 91% gevonden.
Het beoordelingsverschil van 9% tussen de start van
het seizoen en 7 weken later blijft echter onder het
percentageverschil veroorzaakt door heterogeniteit
van de oevervegetatie. Door het seizoen heen levert
het protocol dus over het algemeen vergelijkbare
resultaten op.
6. Relatie tussen de beoordeling van de kwaliteit
van de oevervegetatie en de plaatselijke biodiversiteit & bodemrijkdom
Het is bekend dat schralere bodems een hogere
diversiteit in planten vertonen dan meer voedselrijke bodems. Wanneer de methodiek gebaseerd op

de 24 indicatorsoorten geschikt is, wordt een hoger
aantal soorten en een lagere bodemrijkdom verwacht op de ‘groene’ t.o.v. de ‘gele’ en evenzo meer
t.o.v. de ‘rode’ oevers.
Om dit te testen zijn op 118 beoordeelde locaties
tevens volledige botanische inventarisaties gedaan.
Door middel van de relevé-methode zijn per locatie
binnen een aaneengesloten vlak van 10 m² alle
soorten op naam gebracht en hun abundantie bepaald op basis van de vegetatieschaal van Tansley.
In Figuur 8 (pagina 25) is het gemiddeld aantal
plantensoorten per oevercategorie weergegeven.
Hierna zijn de gemiddelde Ellenberg-N waardes van
de relevé’s berekend door alle Ellenberg-N waardes
te gebruiken van de planten die een abundantiescore van 4 of hoger op de Tansley schaal hadden. Een
hogere Ellenberg-N waarde wijst op een hoger
stikstofgehalte in de bodem en dus een voedselrijkere bodem. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 9 (pagina 25).
Gegeven dat beide grafieken de verwachte tendens
tonen, blijken de gekozen indicatorsoorten en de
scoringsmethodiek geschikt om een juiste indicatie
te geven van de vegetatieve biodiversiteit en bodemrijkdom.
Conclusie
Alles bij elkaar genomen kan geconcludeerd worden
dat het Citizen Science-protocol een geschikte
manier is om oevervegetatiekwaliteit te beoordelen
met behulp van het publiek.

Door de beoordeelde locaties in kaart te brengen op
de website, kunnen op de lange termijn knelpunten
en effectieve oeverbeheerstrategieën gevonden
worden en doeltreffend adviezen voor o.a. natuurvriendelijke oevers gegeven worden. Vanwege de
plaatselijke variabiliteit in kwaliteit van de oevervegetatie en de langzame respons op aangepast beheer is het van belang om de komende jaren dezelfde oevers te blijven monitoren. Het protocol zal
daarom gebruikt worden bij voortzetting van het
onderzoek om een meerjarige trendanalyse uit te
voeren op een termijn van 5-10 jaar. Ook is het
streven om gegevens van een breder gebied in kaart
te brengen, inclusief gebieden buiten de grenzen
van regio Leiden.
Zoals met vele Citizen Science-projecten hangt het
succes van oevermonitoring op lange termijn niet
alleen af van een goede wetenschappelijke opzet.
Een aanhoudende motivatie van het publiek om deel
te nemen is van fundamenteel belang. De monitoringsperiode zal in 2019 wederom plaatsvinden van
15 mei tot 15 september. Aanvullende informatie
kan gevonden worden op:
https://sites.google.com/site/leidenbiodiversity/.
Evenals voorgaand jaar zullen er workshops georganiseerd worden waarbij onder begeleiding geoefend kan worden de planten te leren herkennen en
juist te monitoren. Bij interesse om bij te dragen
aan dit project of overige vragen kunt u contact
opnemen via oeverplanten@gmail.com.

(advertentie)
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Inventarisatie van planten in de kale zeereep van Berkheide, 2018
Koen van Zoest
Alweer het vierde verslag: een vervolg op de rapportages:
- ‘Inventarisatie van planten in de kale zeereep van
Berkheide; 2015’,
- ‘Inventarisatie van planten in de kale zeereep van
Berkheide; 2016’,
- ‘Inventarisatie van planten in de kale zeereep van
Berkheide; 2017’.
Ze zijn gepubliceerd in vorige edities van Daucallium+ (KNNV, afdeling Leiden e.o.; maart 2016,
maart 2017 en april 2018).
Het eerste verslag schetst een beeld van doel,
achtergronden en methodiek van deze planteninventarisatie. Deze vindt plaats op verzoek van SBB
en is bedoeld een meerjarige periode te bestrijken.
De vervolgrapportages over 2016, 2017 en deze van
2018 beperken zich tot de gegevens over het inventarisatiejaar, met daaraan gekoppeld een bespreking van opvallende zaken.
Ontwikkelingen in het gebied
In november 2017 vond voor de tweede maal enkele dagen begrazing plaats. Een week later zijn de
delen die bij de start van het project daarvoor zijn
aangewezen, opnieuw geploegd. Effect van deze
laatste ingreep was dit jaar erg goed zichtbaar in
het op die plaatsen (nagenoeg) wegblijven van
wortelopslag (vooral van Duindoorn) en het blijvend
beschikbaar zijn van open zand.
Kenmerkend voor 2018 was een langdurige droogte vanaf halverwege de lente tot ver in het najaar,
samengaand met temperaturen (ver) boven het
langjarig gemiddelde.
Er was extra sprake van veel verstuiving (in noordoostelijke richting), die met name bij de twee kerven
ook diepere lagen deed verdwijnen. Daardoor
kwamen in de noordelijke kerf vier houten palen aan
de oppervlakte, waarschijnlijk een relict van vroeger
duinbeheer. Aan de landzijde van de dieper uitgestoven kerven zijn extra stuifduintjes ontstaan.
De verstuiving hield in het hele gebied het bestaan
van stuifvlaktes en stuifkuilen in stand en heeft ze
zelfs wat uitgebreid.
Het (extra) stuiven had ook in 2018 tot gevolg dat
de niet bewerkte delen met duingrasland verder met
zand bedekt raakten. Sinds 2015 is naar schatting
de helft van dat biotoop onder het zand verdwenen.
Naast het stuiven heeft ook de droogte in 2018 zijn
stempel op het terrein gedrukt: veel planten kwamen minder of niet in bloei. En ongetwijfeld zijn
soorten vanwege de droogte dit jaar onvindbaar
gebleven.
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De zeezijde van de zeereep raakt op de niet nabewerkte delen inmiddels aardig begroeid met houtige
gewassen als Duindoorn en Braam en met planten
als Helm, Duinzwenkgras en Zeemelkdistel. Zonder
nader ingrijpen zal het er hier over enkele jaren
weer gaan uitzien zoals elders waar de zeereep niet
aangepakt is.
Wellicht wordt - nu de PAS-gelden zijn gestopt - in
de winter 2018/2019 geen nabeheer gepleegd. Het
effect daarvan zal goed in de gaten gehouden
moeten worden. Blijft de dynamiek van het gebied
voldoende behouden?
Onderzoeksaanpak en opbouw van deze rapportage
In 2018 is het gebied vier keer bezocht, waarvan
driemaal met verschillende samenstelling van de
plantenwerkgroep van de KNNV Leiden. De bezoekduur varieerde van twee tot vijf uur.
Een bezoek na augustus was niet meer mogelijk
vanwege een blessure van onderzoeker.
De waargenomen plantensoorten zijn vastgelegd op
de Floron-streeplijst.
De bevindingen bij deze rapportage zijn in zes bijlagen opgenomen:
- bijlage 1 het basisdocument: dit geeft een overzicht van de gestreepte soorten in 2018 en in de
drie jaar daarvoor,
- bijlage 2 geeft een overzicht van de doel-vegetatietypen die bij de start van dit inventarisatieproject
zijn geselecteerd gezien de doelstelling van de gebiedsingreep: namelijk het versterken van Wit en
Grijs Duin,
- bijlage 3 geeft per doel-vegetatietype aan welke
soorten kensoort zijn van de Associatie, het Verbond, de Orde respectievelijk de Klasse,
- bijlage 4 toont hoeveel van alle in tabel 1 genoemde soorten in alle vier de jaren zijn aangetroffen en
hoeveel in drie, twee respectievelijk één jaar,
- bijlage 5 geeft bij een aantal bijzondere soorten
de abundantie en de coördinaten van de vindplaatsen; bij sommige alleen de belangrijkste groeiplaats,
- bijlage 6 tenslotte toont hoeveel kensoorten van
de doel-vegetatietypen zijn gevonden en of er
sprake is van stabiliteit, toename of afname.
Bevindingen
In 2018 zijn 126 soorten aangetroffen; dat waren
er 138 in 2017, 126 in 2016 en 99 in 2015. In bijlage 1 staan alle soorten genoemd.
Na toename over de eerste drie jaren is er dit jaar
dus sprake van afname, maar al te lineair kan het
concluderen tot een mogelijke trend niet zijn.

Allereerst spelen de droogte en warmte van 2018
een rol; veel planten stonden er minnetjes bij en
ongetwijfeld heeft een aantal zich niet eens kunnen
laten zien.
Net als in de vorige verslagen zijn nog steeds aan
de orde:
- de onmogelijkheid om in de beschikbare tijd
vlakdekkend alle soorten te zien,
- de gebruikelijke jaarlijkse fluctuatie in het verschijnen van soorten,
- de overstuiving van intact gelaten vegetaties
- en natuurlijk ook het nabeheer dat ervoor zorgt
dat die betreffende delen steeds weer ‘teruggezet’
worden en successie aldaar te weinig kans krijgt.
Vele factoren dus die het aantal gevonden soorten
beïnvloeden.
Bij de zeven dit jaar voor het eerst gevonden
soorten zijn er die mogelijk eerder over het hoofd
gezien zijn (bv. Amerikaanse vogelkers) of juist een
nieuwkomer zijn (bv. Peen, Ridderzuring). Twee van
die nieuwelingen zijn echte pioniers die blij stemmen: Zeekool (twee minuscule plantjes waarvan al
snel één overstoven raakte) en Glad biggenkruid
(een niet ongebruikelijke verschijning in verrommelde duinen).
Een substantiële uitbreiding van het soortenaantal
in de toekomst ligt niet voor de hand:
- op de jaarlijks nabewerkte delen van het terrein
zijn weinig nieuwe soorten te verwachten (al zijn
dat dan veelal wel bijzondere, zoals Zeekool),
- soorten van intact gelaten (grasland)vegetaties
verliezen omvang en ten dele zelfs presentie vanwege overstuiving en/of wegvallen van beschutting.
Zo zijn bv. Kleine ruit, Bitterkruidbremraap, Drienerfmuur en Brede stekelvaren verdwenen.
- bepaalde delen regrediëren naar de voormalige
toestand; het gaat dan vooral om de buitenste niet
nabewerkte zeereep en de al weer verruigende
(zuid)hellingen.
Analyse
Ook voor 2018 spitst nadere analyse zich toe op de
soorten die als kensoort gelden voor de beoogde
vegetatietypen (bijlage 2). Van de over de vier
onderzoeksjaren totaal 168 gevonden soorten zijn
er 47 een kensoort bij deze doel-vegetatietypen.
Deze kensoorten (zie bijlage 3) zijn ontleend aan
Schaminée en zijn gekoppeld aan (van specifiek
naar breder): Associatie, Verbond, Orde en Klasse.
De veertien bij dit onderzoek gekozen doel-vegetatietypen (bijlage 2) zijn allemaal associaties. De
kensoorten bij die associaties (kA) zijn het meest
indicatief om mogelijke ontwikkelingen nauwkeurig
in kaart te brengen.
In bijlage 6 worden de resultaten per doel-associatie vermeld: hoeveel kensoorten daarvan zijn aan-

getroffen in de vier onderzoeksjaren en welke tendens is daarin (met grote voorzichtigheid) te onderkennen? Het meest relevant zijn de kensoorten voor
de betreffende associatie (de kolom kA). Om welke
kensoorten het gaat staat in bijlage 3. Daaruit wordt
duidelijk dat van de kensoorten van de Associatie
er 4 niet meer gevonden zijn, van het Verbond 1,
van de Orde 1 en van de Klasse 0.
Het gaat hierbij om:
A: Nachtsilene, Rode aardbeispinazie, Bitterkruidbremraap, Koningskaars,
V: Nachtsilene
en O: Smal fakkelgras.
Wit Duin.
* Net als in de eerdere jaren 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 van Wit Duin zijn niet
(02) of slecht (01) vertegenwoordigd; van deze
laatste met alleen Stekend loogkruid. Mogelijk gaat
ooit de Gele hoornpapaver verschijnen: op enkele
honderden meters noordelijk stond hij dit jaar in de
zeereep, voor het eerst sinds de jaren 80. Positief
ook is het verschijnen van Zeekool, net als Zeeraket
een kensoort van de klasse waartoe de Associatie
van Loogkruid en Zeekraal behoort. Zeeraket is
trouwens de soort die het meest indrukwekkend
aanwezig is in het onderzoeksgebied: hij profiteert
van de kale, stuivende plekken en vormt grote
pollen die vervolgens weer tot duinvorming zullen
leiden.
Grijs Duin.
* Van de Associatie van Parelzaad en Salomonszegel (10) zijn de beide naamgevende kensoorten
opnieuw aangetroffen. Ze hebben het echter moeilijk vanwege het stuivend zand en boeten aan vitaliteit in (zie ook bijlage 5). Dit geldt ook voor Ruig
viooltje, kensoort van de overkoepelende klasse. De
ontwikkeling van achteruitgang lijkt zich voort te
zetten.
* Vorig jaar is aangegeven dat het met de Slangenkruidassociatie (12) beter gaat, maar de ontwikkeling van deze warmteminnende pioniergemeenschap stagneert in 2018. Koningskaars en Rode
aardbeispinazie zijn niet meer gevonden. Mogelijk
speelt de droogte een rol, maar de verklaring zou
ook kunnen liggen in de successie van de droge,
kalkrijke, ruderale zeereep óf in het middels ploegen
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terugzetten naar een kaal begin. De bandbreedte
van deze associatie is namelijk beperkt.
* Van de Kegelsilene-associatie (06) is naast Liggende asperge dit jaar Duinaveruit op de plek van
2017 in ruimere mate gevonden en deze lijkt zich
uit te breiden. Deze soort van het Zeedorpenlandschap voelt zich hier blijkbaar thuis.
* De associatie van Wondklaver en Nachtsilene (09)
is nu - met het verdwijnen van Nachtsilene - nog
maar met twee van de negen kensoorten vertegenwoordigd. Eerder al verdween Bitterkruidbremraap.
Resteren Walstrobremraap en Echt bitterkruid. Deze
associatie heeft het vooral moeilijk vanwege overstuiving: de eilandjes van intact gelaten duingrasland worden steeds kleiner.
* 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 specifieke kensoorten, waarbij te denken valt aan Zandviooltje.
Ruigte
Bovenstaande analyse heeft betrekking op de ontwikkeling van relevante en bijzondere associaties.
De beschrijving doet echter geen recht aan het
overwegend direct zichtbare karakter van de begroeiing. Over het algemeen kan namelijk gezegd
worden dat in grote delen van het niet (opnieuw)
geploegde gebied ‘woekersoorten’ als Braam, Grote
brandnetel, Duindoorn en Akkerdistel veel ruimte
opeisen.
De herhaald geploegde delen blijven nu nagenoeg
schoon van deze soorten. In de geplagde delen
zonder nazorg neemt met name Duindoorn weer
meer ruimte in en zorgt de ruime mate aan voedingsstoffen voor weelderige ruigtebegroeiing.
Effect van de begrazing is lastig in te schatten
(Duinriet bijvoorbeeld neemt toe); onduidelijk is hoe
het er zonder de schapenbegrazing uit zou zien. En
welk effect heeft de mest van de schapen?
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
weerkerende 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 lastig in te schatten.
Het gebied heeft in 2018 duidelijk zijn dynamisch
karakter behouden en deels uitgebreid. Of het op
eigen kracht (dus zonder opnieuw ploegen in de
winter) zo kan blijven is de vraag. Weliswaar is het
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wortelmateriaal in de geploegde delen dood en zal
dus niet voor opslag kunnen zorgen, maar op veel
plaatsen zal successie voor vastlegging van het zand
gaan zorgen: dat is op de niet (na)bewerkte delen
al goed zichtbaar. Zo stoof in 2015 op pollen Zeeraket zand in, waarop al in 2016 op de niet nabeheerde plekken zich meer ruderale soorten als Grote
brandnetel gingen vestigen: daar was geen sprake
van wortelopslag.
Veel van de in 2018 aangetroffen planten wijzen
overwegend op een verstoord, ruderaal, droog en
voedselrijk biotoop. Maar analyse aan de hand van
doel-vegetatietypen laat zien dat enkele associaties
voldoende aanwezig zijn (Helm- en Slangenkruidassociatie).
Ten opzichte van voorgaande jaren lijkt er geen
sprake van verdere ontwikkeling: minder soorten in
totaal en ook iets minder kensoorten van de doelvegetatietypen.
Mogelijk is deze stagnatie toe te schrijven aan het
langdurige, droge en warme zomerseizoen. Maar
zeker de overstuiving heeft ook invloed doordat er
minder oppervlakte aan duingrasland (grijs duin)
overblijft, die bovendien ook aan kwaliteit inboet
door verdwijnen van kensoorten. Deze ontwikkeling
lijkt onontkoombaar in het terrein van de zeereep
zelf. Die verstuiving echter leidt tot een groter oppervlakte Wit Duin en zorgt daarnaast voor lichte
overstuiving van het (Grijs) duingebied meer landinwaarts, buiten het onderzoeksgebied. De kalkdispositie die daarbij plaatsvindt is een van de hoofddoelen van de ingreep indertijd.
Op de niet herhaald nabewerkte aangepakte gebiedsdelen is duidelijk sprake van successie waarbij
verruiging en verstruiking opvallen. Zo krijgt de
zeereep op die plaatsen al weer meer het karakter
van het oorspronkelijk aanzien.
De vraag is of herhaald nabeheer in de vorm van
ploegen op de aangewezen plaatsen nodig blijft.
Weliswaar zijn de wortelresten van de oorspronkelijk begroeiing inmiddels uitgeput en nagenoeg
verdwenen, maar te verwachten is dat op die delen
waar verstuiving weinig vat op heeft, de successie
zorgt voor terugkeer naar de vroegere situatie.
Het is verstandig om deze stukken goed te volgen
en zo nodig toch weer te ploegen, bijvoorbeeld om
de 2 à 4 jaar.
Tot slot: het jaarlijks inventariseren van de zeereep
is een leuke maar tijdsintensieve klus. De feitelijke
opbrengst is - zo valt inmiddels te concluderen - in
verhouding tot deze inspanning vrij beperkt.
Niettemin is het zeker van belang om de ontwikkeling van het gebied te blijven volgen, waarbij een
twee- of driejaarlijkse inventarisatie voldoende informatie lijkt te zullen opleveren.

N.B. De sterretjes bij de plantennamen in de eerste tabel hebben geen bijzondere betekenis.
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Bijlage 2 Meest kenmerkende plantengemeenschappen behorend bij doel-vegetatietypen
ontleend aan: Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, J. Schaminée ea, 2010
* Hier worden de aantallen plantensoorten vermeld die Schaminée als kensoort noemt voor de diverse
plantengemeenschappen; waarbij A = Associatie, V = Verbond, O = Orde en K = Klasse.
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Grutto's in Munnikken- en Doeshofpolder Leiderdorp
Voorgeschiedenis
De Munnikkenpolder ligt naast de A4, ter hoogte van
de ‘WOOONboulevard’. Oorspronkelijk was deze
polder veel groter maar door uitbreidingen van
Leiderdorp en de aanleg van de A4 is er nog maar
een restantje over.
Voor dit polderrestje bestonden eind vorige eeuw
snode plannen. De provincie kwam met het idee hier
afval te storten. Het plan vorderde zó dat al een
dubbele rij populieren werd geplant om het afval
aan het zicht te onttrekken. Toen kwam mevrouw
Riet Dekkers! Zij slaagde erin dit plan te verhinderen
en later werd de grens van het Groene Hart expliciet
om de polder heen getrokken. Gered! Dat verhinderde echter niet dat de polder daarna nog jaren in
gebruik was als zanddepot/grondberging voor de
verbreding van de A4 en de aanleg van de Hoge
Snelheidslijn (HSL).
Weer een flink aantal jaren later werd de polder
heringericht en in 2016 opgeleverd als gebied voor
extensieve recreatie mét natuurfunctie. Alle populieren zijn gekapt; het is een open polderlandschap.
De Doeshofpolder, ernaast - tussen het water De
Does en de Ruigekade in - werd door de HSL-organisatie aangekocht: natuurcompensatie voor de
natuurschade van de HSL-aanleg. Op enkele plaatsen werd klei afgegraven en gebruikt om de kades
van de Does op te hogen.
Het eindresultaat was - na jaren wachten - een mooi
complex van natte en droge graslanden zonder
landbouwgebruik en met ondiepe waterpartijen.
Verzamelplaats/slaapplaats voor grutto’s.
De grutto’s van de aangrenzende polders, zoals de
Achthovenerpolder, bleken dit terrein snel ontdekt
te hebben. Zij gebruiken de waterpartijen als verzamelplaats bij aankomst in februari/maart uit hun
winterverblijven in Afrika (o.a. Mali) en Portugal. In
die pré-broed-periode zijn ze nog niet territoriaal en
blijven ze nog enkele weken in de groep. Naast
grutto’s zijn er ook veel wulpen, kemphanen en
pijlstaarten. De klei-op-veen-graslanden rond De
Kaag behoren tot de top grutto-broedgebieden van
heel Noord-West Europa, samen met vergelijkbare
gebieden in Noord-Holland, Zuid-West-Friesland en
de Eemvallei. Áls de grutto uitsterft, verdwijnt hij
hier als laatste.
Toeval
De grutto’s in de Doeshofpolder ontdekte ik eigenlijk
bij toeval toen ik in 2011 per boot in het begin van
de nacht teleurgesteld terugkwam van een vergeefse telling van grutto’s in de Lakerpolder (een eiland
in De Kaag). Daar zaten vroeger, in de negentiger
jaren, veel grutto’s (mogelijk wel 2000 à 3000),
maar die avond zat er niets. Wij voeren huiswaarts

door de Does en konden nét over de kade kijken en
zagen daar wél grutto’s in het water staan! Zo
ontsond een telreeks van 2011 tot heden.
Schemering
Bij het tellen van grutto’s op slaapplaatsen zijn de
datum van tellen (februari - begin april) én het
tijdstip van de dag zeer belangrijk. De grutto’s
komen vaak nog op het laatst in de schemering
aanvliegen. Wulpen hebben daar ook een handje
van, maar dan nóg later in het donker. Je moet dus
tot diep in de schemering blijven tellen.
Aantallen
Bijgaande grafiek geeft het resultaat van de grutto-tellingen (tot en met 3-4-2019) weer. Op topdagen zitten er wel zo’n 500 grutto’s. Hierbij moet
worden aangetekend dat de slaapplaats in de
Munnikkenpolder pas sinds 2015/2016 goed geteld
wordt. Vóór die jaren werd er nog volop gewerkt,
met veel grondverzet en grondopslag. Dat was voor
broedende Kluten en Kleine plevieren wel leuk,
maarde Munnikkenpolder was toen niet als slaapplaats in gebruik (denk ik). De Doeshofpolder wordt
sinds 2011 geteld.
Opvallend is dat - gegeven de instortende gruttopopulatie in Nederland (een afname van 5 % per
jaar) - het aantal grutto’s op dit slaapplaats-complex
toeneemt! Twee verklaringen zijn denkbaar: óf deze
slaapplaats trekt grutto’s uit een steeds ruimere
omgeving aan óf het aantal IJslandse grutto’s neemt
toe. Dat laatste is goed mogelijk, want die populatie
groeit.
Ron Mes
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HNS-inventarisaties (2018) door Sjef van Beek
Solleveld, km-hok 072-450
Het km-hok 072-450 is gelegen tussen de Watertoren van Monster en het dorp Monster in het natuurbeschermingsgebied Solleveld - Kapittelduinen. Het
is een Natura-2000-gebied.
De Nederlandse kust heeft bij Monster lage duinen
en een heel smal strand. Bij stormen vond er vaak
duinafslag plaats en erosie deed de rest.
Door de eeuwen heen zijn er jonge duinen ontstaan
door de invloed van de zee, de wind, de begroeiing
en de mens. De zee brengt zand op het strand,
waarna de wind een deel van het zand verstuift in
landrichting. Er ontstaan kleine duintjes, die door
begroeiing met planten vastgehouden kunnen
worden. Gehoopt wordt dat dit in de loop der tijd
leidt tot hoge kalkrijke droge witte en stuivende
duinen. Een daaropvolgende fase in het duinvormingsproces is de vorming van de “grijze duinen”
met soortenrijke begroeiingen van laagblijvende
grassen, kruiden en korstmossen.
In begin 1800 werden deze natuurlijke duinen
aangetast. Daarop besloot Delfland deze te versterken ter voorkoming van duindoorbraken en overstromingen van het achterland. De Delftse Hoofden
werden aangelegd, een groot aantal strekdammen
dicht bijeen in de zee, ter voorkoming van duinafslag
en al te veel dynamiek.
Een tweede ingreep vond plaats in 2010 met het
aanbrengen van zandsuppleties op de zeereep en
het kustduin. Deze verhoging van het duin was
noodzakelijk door de almaar stijgende zeewaterspiegel.
Er is ook al veel onderzoek gedaan, niet alleen naar
het aanbrengen van deze zandsuppleties, maar ook
naar de chemische eigenschappen van de bodem,
de vegetatie, de fauna en de vegetatieontwikkeling,
mede in relatie tot duin- en kustbeheer en de
duinontwikkeling.
In 2018 hebben we er ‘het nieuwe strepen’ uitgevoerd. We vonden een groot aantal plantensoorten
waaronder het Biestarwegras - Elytrigia junca ssp
boreoatlantica, Zandkweek - Elytrigia maritima en
Zeemelkdistel - Sonchus arvensis var. maritimus,
met daartussendoor Zeeraket - Cakile maritima en
Blauwe zeedistel - Eryngium maritimum. In het
stuivende kustduin groeiden twee zeer zeldzame
plantensoorten te weten de Zeewolfsmelk - Euphorbia paralias, een Natura-2000-indicatorsoort, en de
giftige Gele hoornpapaver - Glaucium flavum.
In de volgende fase van het duinvormingsproces
ontstaan de “grijze” duinen, met een andere speci-
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fieke plantengroei. Enkele plantensoorten die in
deze zone groeien, zijn Grote teunisbloem - Oenothera glazioviana, Gewone ossentong - Anchusa
officinalis, Slangenkruid - Echium vulgare en grassoorten als Buntgras - Corynephorus canescens en
Zanddoddegras - Phleum arenarium.
Het Duinlandschap Solleveld
Enkele jaren geleden zijn er opgravingen gedaan,
waaruit bleek dat het gebied in de IJzertijd en
Middeleeuwen bewoond was geweest.
Rond 1500 werden deze duinen gebruikt door
duinboeren, voor het verbouwen van duinaardappels, het weiden van hun vee - meestal koeien - en
voor de jacht op konijnen. Helaas gingen oogsten
vaak verloren door te weinig water en mest en was
er voor het vee weinig gras te eten. Sommige bewoners visten ook op zee.
Een deel van het prachtige natuurgebied Solleveld
werd in de crisisjaren opgeofferd aan het aanleggen
van het Monstersche Bosch. Tijdens dit werkelozenproject werden ongeveer 200.000 bomen en struiken aangeplant en werd met kruiwagens de 11
meter hoge Bloedberg opgeworpen. Ongeveer een
jaar na oplevering werd het bos geteisterd door
duinbranden, droogte en oorlogshandelingen.
Na korte tijd veranderde dit Monstersche Bosch dan
ook weer in een natuurlandschap.
Het duingraslandschap rond de Bloedberg in kmhok 72-450 heeft een bijna gesloten vegetatie met
een stuifkuil, een duinmeertje en enkele kleine
duintjes grenzend aan de Slaperdijk. De bodemgesteldheid van dit grasduinlandschap bestaat uit
kalkrijke, humusachtige, goed doorlatende zandgrond en is geschikt voor kruiden. Enkele van
plantensoorten zijn Echt bitterkruid - Picris hieracioides, Duinvogelmuur - Stellaria pallida, Fijne
kervel - Anthriscus caucalis, Gevlekte rupsklaver Medicago arabica, Grote tijm - Thymus pulegioides,
Klein vogelpootje - Ornithopus perpusillus en Peen
- Daucus carota.
Op het talud van de Slaperdijk groeiden op enkele
plaatsen grote hoeveelheden van de Kruisdistel Eryngium campestre, een zeldzame plant in de
duingraslanden van Zuid-Holland en Zeeland.
Om deze vegetatie in stand te houden wordt het
gebied begraasd door onder meer Noorse fjordenpaarden.
Het oostelijk deel van het km-hok 072-450 is gelegen aan de Haagweg te Monster, met windsingels,
agrarische gronden met bebouwing en een nieuw-

bouwwijk.
De vegetatie van de windsingels langs de Haagweg
was niet interessant maar de oevers van de hiernaast gelegen sloten vertoonden een betere plantengroei, met Gele lis - Iris pseudacorus, Grote
egelskop - Sparganium erectum, Grote kattenstaart
- Lythrum salicaria, Grote waterweegbree - Alisma
plantago-aquatica, Kalmoes - Acorus calamus
Ridderzuring - Rumex obtusifolius, Zwanenbloem Butomus umbellatus en Zwart tandzaad - Bidens
frondosa.
In de sloten troffen we de waterplanten Aarvederkruid - Myriophyllum spicatum, Grote kroosvaren Azolla filiculoides, Grof hoornblad - Ceratophyllum
demersum, Smalle waterpest - Elodea nuttallii en
Witte waterlelie - Nymphaea alba aan.
In totaal werden in het km-hok 72- 450 Solleveld/Monster 385 plantensoorten geteld.
In de maand september bezocht Niko Buiten Solleveld en telde er 277 plantensoorten in 12 uur en in
de maand augustus telde ik er 273 in 12 uur.
Abundantiesoorten: 27
Agrimonia eupatoria - Gewone agrimonie
Anagallis arvensis ssp arvensis - Rood guichelheil
Anthriscus caucalis - Fijne kervel
Asparagus officinalis ssp officinalis - Asperge
Asparagus officinalis ssp prostratus - Liggende
asperge
Ballota nigra ssp meridionalis - Stinkende ballote
Carduus nutans - Knikkende distel
Convallaria majalis - Lelietje-van-dalen
Corynephorus canescens - Buntgras
Echium vulgare - Slangenkruid
Elytrigia juncea ssp boreoatlantica - Biestarwegras
Erodium lebelii - Kleverige reigersbek
Eryngium campestre - Kruisdistel
Euphorbia paralias - Zeewolfsmelk
Filipendula ulmaria - Moerasspirea
Glaucium flavum - Gele hoornpapaver
Hypochaeris glabra - Glad biggenkruid
Ilex aquifolium - Hulst
Juncus alpinoarticulatus - Rechte rus
Myosotis ramosissima - Ruw vergeet-mij-nietje
Parietaria judaica - Klein glaskruid
Phleum arenarium - Zanddoddegras
Picris hieracioides - Echt bitterkruid
Plantago coronopus - Hertshoornweegbree
Polygonatum multiflorum - Gewone salomonszegel
Polygonatum odoratum - Welriekende salomonszegel
Pulicaria dysenterica - Heelblaadjes
Rosa rubiginosa - Egelantier
Rosa spinosissima - Duinroos
Samolus valerandi - Waterpunge
Sonchus arvensis var. maritimus - Zeemelkdistel

Tragopogon pretensis ssp pratensis - Gele morgenster
Doelsoorten: 4
Eryngium maritimum - Blauwe zeedistel
Hydrocotyle ranunculoides - Grote waternavel
Succisa pratensis - Blauwe knoop
Thymus pulegioides - Grote tijm
Overige soorten: 1
Wolffia columbiana - Colombiaanse wolffia
De Horsten, km-hok 088–459
Het km-hok, Landgoed Ter Horst te Voorschoten, is
gelegen in de Koninklijke Landgoederen De Horsten.
Het mooie kasteel op het landgoed, met prachtige
tuinen, werd in 1838 afgebroken en op dezelfde
plaats verrees een jachtslot met een slotgracht
eromheen. Het park werd in de formele landschapsstijl ingericht.
Nu staat in het km-hok 088-459 een nieuw kasteel
Ter horst met enkele dienstwoningen, boerderijen
en landerijen. Ten zuiden van het kasteel wordt het
landgoed doorsneden door de spoorlijn Leiden-Den
Haag, ter hoogte van de Horstlaan in Voorschoten.
Het km-hok bestaat voor ongeveer een derde uit
landerijen en voor een ander deel uit waterpartijen,
bossen, hakhout, geriefbosjes en prachtige gebogen
lanen beplant met loofbomen, taxus en rododendrons.
Omdat de waterstand op het landgoed zeer hoog
was, werd er een groot aantal weteringen, sloten
en greppels gegraven om het overtollige water af te
voeren. Dit veranderde in modderpoelen omdat er
niet gebaggerd werd.
Het landgoed kenmerkt zich door verschillende
terreintypen met verschillende grondsoorten, van
droog tot zeer nat en dit alles op lichte tot donkere
plaatsen. Hierdoor is de rijkdom aan plantensoorten
enorm.
Vanaf de brug van jachtslot Ter Horst gaat mijn weg
over de oude Horstlaan naar een oud en roestig
bruggetje, afgezet met prikkeldraad en lopende
naar de spoorbanen alwaar ik begin te strepen.
Langs het pad, dat niet veel meer was dan een vrij
nat karrenspoor naar een bladhoop, groeide en
bloeide de eenjarige Reuzenbalsemien - Impatiens
glandulifera, op een open plek aan de bosrand te
midden van Grote brandnetel, Braam en Harig wilgenroosje. Als de grond niet meer in beweging is en
niet nat en voedselrijk is, zal deze eenjarige Reuzenbalsemien zich hier niet meer kunnen handhaven
en zullen de bovengenoemde concurrenten zijn
plaats innemen.
Wat in vroeger jaren zeker een prachtige laan met
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langgerekte vijver geweest zal zijn, was nu niet meer
dan een modderpoel met vele dode bomen en
boomtakken erin. Een troosteloos geheel met weinig
vermeldenswaardige plantensoorten. In de inventarisatieperiode veranderde dit natte gebied al
spoedig in een hoog en droog deel met andere
plantensoorten. Enkele van de hier groeiende
planten zijn Donkere vetmuur - Sagina apetala,
Duizendblad - Achillea millefolium, Gewone ereprijs
- Veronica chamaedrys, Kleine klaver - Trifolium
dubium en een eind verderop - langs rand van een
andere laan - groeiden twee soorten gele composieten. Het bleken Dicht havikskruid - Hieracium
vulgatum en Muurhavikskruid - Hieracium murorum
te zijn. Dit zijn plantensoorten van licht beschaduwde plaatsen en kalkrijke zandgrond langs brede
lanen in kasteelbossen.
Na ruim 100 meter verlaat ik deze laan om via een
dam in de Sterrentuin te komen met prachtige lanen
waarlangs Hollandse linden - Tilia x vulgaris staan.
De beplanting van deze tuin bestond onder meer uit
Hulst, Rododendrons, Taxus en vele andere bomen
en struiken.
Terug op de laan kijk ik uit over de weilanden en
sloten. De vegetatie van de oevers van deze sloten
is rijk, eigenlijk teveel om op te noemen: Beekpunge - Veronica beccabunga, Gele lis - Iris pseudacorus, Grote ratelaar - Rhinanthus angustifolius,
Kalmoes - Acorus calamus, Kikkerbeet - Hydrocharis morsus-ranae, Moerasspirea - Filipendula ulmaria en Zompvergeet-mij-nietje - Myosotis laxa ssp.
cespitosa.
Het pad wordt zeer drassig, met aan de zijde zeer
hoog Riet - Phragmites australis, Zwarte els - Alnus
glutinosa, Gewone vogelkers - Prunus padus en vele
soorten wilgen - Salix species. En aan de andere
kant essen, elzen, berken en lijsterbessen waarin
de Hop - Humulus lupulus en Wilde Kamperfoelie Lonicera periclymenum groeiden, afgewisseld met
prachtige uitzichten op het veenweidegebied.
Langs deze weiden en nog enkele hakhoutbosjes
kom ik op enkele lanen met als onderbegroeiing de
stinsenplanten Bosanemoon - Anemone nemorosa
en Lelietje-van-dalen - Convallaria majalis. Van de
Bosanemoon is bekend dat het planten van een
wortelstokje pas over een tiental jaren tot een grote
plant leidt.
Een niet alledaagse verschijning was de overal in
het km-hok groeiende Bloedzuring - Rumex sanguineus, een plantensoort die langs lanen en bospaden
op voedselrijke, humusachtige en min of meer
kalkrijke zandgrond groeit en die diffuus licht vraagt.
Ook de sterk op hem gelijkende Kluwenzuring Rumex conglomeratus komt hier voor maar dan in
mindere mate.
(De oranjerie, het koetshuis, de groentekwekerijen

44

en de fietstunnel liggen in het km-hok 088-458.)
In het km-hok 088-459 (De Horsten Voorschoten)
werden 340 plantensoorten geteld. In de maand mei
telde Koen van Zoest er 210 plantensoorten in 6 uur
en zelf telde ik er in de maand augustus 272 plantensoorten in 8 uur.
Abundantiesoorten: 11
Circaea lutetiana - Groot heksenkruid
Convallaria majalis - Lelietje-van-dalen
Filipendula ulmaria - Moerasspirea
Gnaphalium luteoalbum - Bleekgele droogbloem
Heracleum mantegazzianum - Reuzenberenklauw
Heracium murorum - Muurhavikskruid
Hydrocharis morsus-ranae - Kikkerbeet
Ilex aquifolium - Hulst
Impatiens glandulifera - Reuzenbalsemien
Plantago coronopus - Hertshoornweegbree
Polygonatum multiflorum - Gewone salomonszegel
Rumex sanguineus - Bloedzuring
Veronica beccapunga - Beekpunge
Doelsoorten: geen
Overige soorten: 1
Aquilegia vulgaris - Wilde akelei
Het Spookverlaat Alphen a/d Rijn
Kilometerhok 102-459 is gelegen aan de N11, ter
hoogte van de afslag Alphen-West (Tuincentrum De
Bosrand). Het is een veenweidegebied, een landschapstype bestaande uit weiden op veengrond. Het
grootste aaneengesloten gedeelte ervan lag in de
laaggelegen delen van Zuid-Holland en Utrecht.
Rond 1300 was het een zeer nat gebied met veenwildernissen. Het maaiveld lag toen enkele meters
hoger dan het waterniveau en er ontstonden zgn.
veenkussens omgeven door veenwaterstroompjes.
Door het graven van afwateringssloten werd het
natte veenland ontwaterd. Door deze ontwatering
klonk de veengrond in door verdroging en oxidatie.
Enkele eeuwen later bereikte het maaiveld bijna
dezelfde hoogte als het grondwater. Om de voortgaande bodemdaling te keren werden kaden, polders en verlaten (schutsluisjes) aangelegd. Zo kon
men de waterstand door bemaling laag houden. De
weiden, smal en heel lang gerekt, werden gebruikt
voor de veeteelt. Het natte deel bestaat uit plassen,
moerassen, ruigten en rietvelden.
In de jaren 1990 begonnen in dit gebied de grote
ruilverkavelingen (in verband met de aanleg van de
weg N11). Een groot stuk van het veenweidelandschap is opgeofferd aan de N11 en het industrieterrein Alphen-West. Als natuurcompensatiegebied
werden enkele landbouwgronden afgegraven, met

als gevolg een enorme stijging van het waterpeil en
er ontstonden natte natuurgebieden met veel
moerassen, ruigten, rietvelden en een geriefhoutbos. Deze natuurreservaten zijn eigendom van
Staatsbosbeheer (SBB) Westvoorden. In km-hok
102-459 bestond dit uit de Kruiskade en het Spookverlaat.
De oude Kruiskade is nu een geriefhoutbos, met op
kade een paadje met boomschors. Het is beplant
met vooral oude essenstobben (90 %), knotwilgen,
elzen en zachte berken. Dit pad biedt aan voetgangers elke meter een ander uitzicht; met aan de ene
zijde grote plassen met rietkragen en aan andere
zijde de wetering en veel afwateringsslootjes,
poelen, plassen, moerassen, rietvelden en de
veenweilanden.
Enkele plantensoorten op deze kade zijn aangeplant. Dit zijn o.a. de Haagbeuk - Carpinus betulus,
Hazelaar - Corylus avellana, Gelderse roos - Viburnum opulus en Kardinaalsmuts - Euonymus europaeus.
Enkele plantensoorten uit de vegetatie van de kade,
de oevers en de waterplassen zijn: Zomereik Quercus robur, Wilde lijsterbes - Sorbus aucuparia,
(Eenstijlige) meidoorn - Crataegus monogyna en de
Spaanse aak - Acer campestre, met hier doorheen
groeiende de Hop - Humulus lupulus, Wilde kamperfoelie - Lonicera periclymenum en Haagwinde Convolvulus sepium. Aan de rand langs het pad
staan: de Avondkoekoeksbloem - Silene latifolia,
Dagkoekoeksbloem - Silene dioica, Grote weegbree
- Plantago major, Gewone Hennepnetel - Galeopsis
tetrahit, Hondsdraf - Glechoma hederacea, Kruipende boterbloem - Ranunculus repens, Groot heksenkruid - Circaea lutetiana, Look-zonder-look - Alliaria
petiolata, Robertskruid - Geranium robertianum en
Stinkende gouwe - Chelidonium majus. Langs de
oevers van de kade komen voor: Echte valeriaan Valeriana officinalis, Gewone engelwortel - Angelica
sylvestris, Grote egelskop - Sparganium erectum,
Grote Waterweegbree - Alisma plantago-aquatica,
Wilgenroosje - Chamerion angustifolium, Kalmoes
- Acorus calamus, Moerasspirea - Filipendula ulmaria en Wolfspoot - Lycopus europaeus. Tot slot zijn
er de in water levende plantensoorten Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae, Krabbenscheer - Stratiotes aloides en de Watergentiaan - Nymphoides
peltata.
In dit km-hok liggen enkele aangeplante bosjes: alle
bomen staan precies in de rij en ze bestaan uit Es
- Fraxinus excelsior, Canada- en Ontariopopulier Populus canadensis en P. balsamifera, Zwarte els Alnus glutinosa, Zachte berk - Betula pubescens en
Zomereik - Quercus robur. De overige begroeiing
bestond uit Gewone Braam - Rubus fruticosus, Grote
brandnetel - Urtica dioica, Harig wilgenroosje -

Epilobium hirsutum, Grote Klit - Arctium lappa en
Gewone Berenklauw - Heracleum sphondylium.
Langs de rand van het bos staan nog varens als
Brede stekelvaren - Dryopteris dilatata en Mannetjesvaren - Dryopteris filix-mas. De leuke vondsten
waren hier de Dijkviltbraam - Rubus armeniacus en
de Peterseliebraam - Rubus laciniatus.
In het gebied tussen N11 en het Spookverlaat liggen
enkele boerderijen en langgerekte veenweilanden
en sloten. In de smalle ondiepe slootjes waren veel
plantensoorten, onder andere Grof hoornblad Ceratophyllum demersum en Smalle waterpest Elodea nuttallii.
Aan de slootkanten Blauw glidkruid - Scutellaria
galericulata, Moerasrolklaver - Lotus pedunculatus,
Moerasvergeet-mij-nietje - Myosotis scorpioides
ssp. scorpioides, Moeraswalstro - Galium palustre
en het Knikkend tandzaad - Bidens cernua. De
laatstgenoemde is een pioniersplant van open
warme stikstofrijke plaatsen in modderige slootjes
van het veenweidegebied.
De bermvegetatie rond de N11 is zeer variabel als
gevolg van de verschillende grondsoorten en
vochtgehalten. Enige voorbeelden zijn Duizendblad
- Achillea millefolium, Harig knopkruid - Galinsoga
quadriradiata, Hertshoornweegbree - Plantago coronopus, Luzerne - Medicago sativa, Pastinaak Pastinaca sativa, Gewone hoornbloem - Cerastium
fontanum ssp. vulgare, Gewone rolklaver – Lotus
corniculatus, Ruige zegge - Carex hirta en Vlasbekje - Linaria vulgaris.
In het km-hok 102-459 Spookverlaat-Alphen a/d
Rijn zijn plantensoorten geteld en wel in de maand
juli, verricht door Niko Buiten, 185 plantensoorten
in 7 uur en in de maand augustus, door mij, 252
soorten in 8 uur.
Abundantiesoorten:
Circaea lutetiana - Groot heksenkruid
Convallaria majalis - Lelietje-van-dalen
Filipendula ulmaria - Moerasspirea
Gnaphalium luteoalbum - Bleekgele droogbloem
Heracleum mantegazzianum - Reuzenberenklauw
Hydrocharis morsus-ranae - Kikkerbeet
Ilex aquifolium - Hulst
Nymphioides peltata - Watergentiaan
Plantago coronopus - Hertshoornweegbree
Sagittaria sagittifolia - Pijlkruid
Stratiotes aloides - Krabbenscheer
Doelsoorten: geen
Overige soorten:
Wolffia columbiana - Colombiaanse wolffia
Sjef van Beek
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Bijzondere paddenstoelen in 2018
In 2018 zijn er weinig paddenstoelenexcursies van
de KNNV geweest. Een soortenlijst van alle waarnemingen lijkt dan ook niet zinvol. In de winter zijn
veel paddenstoelen bovendien onbeduidende mini’s
of korstvormige soorten. Dat er op 6 januari 2018 bij de aftrap naar het 5000-soortenjaar - toch een
recordaantal van 62 gevonden is, komt natuurlijk
door de aanwezigheid van vele mycologen uit het
hele land, ieder met eigen speciale kennis. De
condities voor de groei van de mycelia waren in het
voorjaar belabberd (koud en droog). De zomer was
ook erg droog en warm. Voor het westen van het
land betekende dit dat 2018 het slechtste jaar sinds
mensenheugenis is. Daarom heb ik besloten om
alleen enkele bijzondere vondsten van het jaar 2018
uit te kiezen en nader toe te lichten. Want ondanks
de droogte waren er gelukkig toch nog verrassende
zaken te vermelden.
- In de winter zijn er op het landgoed Huys te
Warmont op enkele boomresten, stronken en
stobben exemplaren te vinden van de Oranje oesterzwam (Phyllotopsis nidulans), een console-vormige plaatjeszwam die op een oesterzwam lijkt
maar een geeloranje viltige hoed heeft met lichttot donkergele lamellen. Mooi om te zien. Ik heb de
vrijwilligers van het Zuid Hollands Landschap in het
Huys te Warmont beleefd doch dringend gevraagd
het dode hout te laten liggen. Er is al zo veel verdwenen hier.
Ik ken de soort al zeer lang, van het plaatje in
Elseviers paddenstoelengids. Hij heeft jaren op mijn
verlanglijstje gestaan. De relatieve nieuwkomer was
vóór 2000 niet bekend uit ons land, in 2000 wordt
hij gemeld in vijf atlasblokken. Nu komt hij verspreid
in het hele land voor, in loofbossen op rijke klei.
- Aan het eind van de winter is op tweejarige of
oudere mannelijke elzenkatjes een leuk klein bekerzwammetje te vinden, het Elzenkatjesmummiekelkje (Ciboria amentacea) Hoewel het zeer algemeen
is, is het door de grootte moeilijk te vinden tussen
het strooisel. Maar in de Hortus botanicus is het elk
jaar goed waar te nemen op elzenkatjes die in
bloempotten op de tabletten naast de kassen staan,
aan de kant van de Witte Singel en wel van begin
februari tot half maart. Er bestaat ook een verwante soort op oude vrouwelijke katjes, het Elzenpropmummiekelkje (Ciboria viridifusca), maar die heb
ik nog nooit gevonden.
- In februari 2018 kreeg ik een tip dat er in verhoogde bloemperkjes aan de Haarlemmerweg tegenover
nr. 57b aardsterren stonden. Ik vond daar meer dan
tien verse exemplaren tussen de net opkomende
planten en de hondenpoep. Het bleek de Forse
aardster, Geastrum coronatum, te zijn; een beslist
onverwachte soort in de stad. Dit jaar zijn ze helaas
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niet teruggekomen.
- Ik heb jaren geworsteld met de Gesteelde stuifballen, met hulp van Leo Jalink en met een tabelletje van Gerrit van Ommering of Kees Vertegaal. Toen
ik de soorten eindelijk goed kon onderscheiden,
kwam er een verrassend bericht uit de mycologische
wereld: er zijn niet drie, maar vier soorten. De
Gewone gesteelde stuifbal (Tulostoma brumale)
bleek een dubbelganger te hebben: Tulostoma
kotlabae, nog zonder Nederlandse naam. De soort
heeft een schoorsteentje als de Gesteelde stuifbal
en een witte steel. Het verschil is dat het schoorsteentje geheel wit is, zonder donker gekleurd
randje. Onder het bolletje zit een soort van mycelium-woekering waar meestal ook zand door verweven zit. De steel is rafelig. Hij is tot nu toe alleen
bekend uit de Hollandse duinstreek, waar hij niet
zeldzaam is.
- De Cedergrondbekerzwam (Geopora sumneriana)
is ook een relatieve nieuwkomer, een mycorrhizasymbiont van ceders. Bij verschijnen van het
‘Overzicht van Paddenstoelen in Nederland’ in 1995
was de soort bekend van vier vindplaatsen. Tegenwoordig is hij matig algemeen, vooral in het westen
van het land. In Leiden is hij een heel gewone
verschijning, te vinden bij vijf op de tien ceders. De
opvallende soort begint als een donker chocoladebruin bolletje met een rond gat in het midden
(Geopora betekent grondgaatje) dat bij het groeien
stervormig opensplijt. Dan wordt de vuilwitte tot
grijze binnenzijde zichtbaar. Meestal staan ze in
grote aantallen tussen het strooisel. Ik heb hem in
1996, bij de Libanonceder in de Leidse Hortus, gemeld (na een tip van Johan Goudszwaard). Daar
heeft de zwam enkele jaren achtereen gestaan maar
opeens kwam hij niet meer op en tot op heden is hij
er niet meer verschenen. De ceder is tweemaal
verplaatst, maar beide keren is de zwam wel mee
verhuisd.
- Meestal worden er in het voorjaar drie soorten
morieljes onderscheiden (een enkele extreem
zeldzame daargelaten): de Kegelmorielje (Morchella elata), de Gewone morielje (Morchella esculenta)
en de Kapjesmorielje (Mitrophora semilibera). De
Elseviers paddestoelengids noemt ook een vierde
soort: Morchella vulgaris, volgens de vertaler van
de gids, de Alkmaarse huisarts Swanenburg de
Veye, een vorm van de Gewone morielje. Voor mij
zijn beide soorten goed te onderscheiden. De Gewone morielje is honinggeel en veel groter dan M.
vulgaris en hij heeft duidelijke honingraatvormige
plooien op de hoed. De hoed van M. vulgaris is
grijsbruin en hersenvormig geplooid. Vorig jaar
werd deze soort in mycologische kringen opeens
erkend, hij kreeg de naam ‘Hersenkronkelmorielje’.

Nu wordt onderzocht of beide soorten in verschillende biotopen / bij verschillende waardplanten
optreden. Het staat namelijk nog niet vast of morieljes van organisch afval leven of in symbiose met
bomen leven. Ze vormen in ieder geval geen ectomycorrhiza, waarbij de schimmeldraden verweven
zijn met de haarwortels.
- De warme droge zomer van 2018 heeft ook aangename verrassingen opgeleverd. Op oude populierenstammen groeien op het kernhout Wollige bundelzwammen (Hemipholiota populnea), een landelijk zeer algemene soort. Maar in afgelopen jaar
verschenen er voor alle paddenstoelenliefhebbers
overal in het land opmerkelijk veel. Populierenstammen worden vaak langs paden en wegen neergelegd
om wild parkeren te voorkomen en op bijna elke
stam die ik in de zomer inspecteerde, waren ze te
vinden, van september tot diep in december, al
waren de meeste toen niet mooi meer. Het is een
mooie wollig schubbige paddenstoel, eerst lichtbruin
maar gaandeweg wit om tenslotte weer bruin te
eindigen. Dat de soort algemeen is, blijkt wel uit het
feit dat hij vroeger een volksnaam had: de Wollige
poppelzwam. Ondanks de naam ‘bundelzwam’
groeit hij meestal solitair of in kleine toefen.
- Ook een soort die toeneemt, althans in de stad
Leiden, is de Ruige weerschijnzwam (Inonotus
hispidus), een heel opvallende verschijning, parasiet op verzwakte loofbomen, vooral fruitbomen en
essen. Op een oude es bij molen De Valk staan
jaarlijks enkele exemplaren. De hoed is ca 30 cm in
doorsnee, reebruin en harig, de poriënlaag is vuilwit
en weerschijnend; vandaar de naam weerschijnzwam. Dat weerschijneffect is het best te zien door
met een spiegeltje de onderzijde te bekijken en
daarbij het spiegeltje op en neer te kantelen. Bij De
Valk staan ze leuk op ooghoogte, weliswaar hoog
op de stam maar die staat in het talud van de
Rijnsburgersingel en de vruchtlichamen zijn vanaf
het verhoogde fietspad op ooghoogte te zien en
makkelijk te fotograferen. Tot nu toe worden ze er
niet af getrapt, misschien omdat ze voor de willekeurige voorbijganger niet direct in het oog vallen.
- Een oud-collega, wonend naast partycentrum La
France in Oegstgeest, deelde me een paar jaar
geleden mede dat er mooie paddenstoelen groeiden
aan de basis van een olijfboom die daar al jaren in
een kuip staat. Het bleek een Lantaarnzwam. Aanvankelijk determineerde ik hem als Omphalotus
illudens, maar die groeit op Amerikaanse eik. Deze
is bekend van zeven vindplaatsen in Nederland.
Nader onderzoek wees uit dat er in Europa nog een
soort is, de Zuidelijke lantaarnzwam (Omphalotus
olearius), groeiend aan de voet van oude olijfbomen,
zoals hier. Inmiddels zijn er in Nederland nog enkele vondsten bekend bij olijfbomen in kuipen. Maar

de NMV heeft de waarneming van de Zuidelijke
lantaarnzwam nog niet erkend. Mijns inziens zijn er,
naast het voorkomen op de specifieke gastheren,
duidelijke morfologische verschillen; zo is de Zuidelijke lantaarnzwam veel compacter dan zijn Amerikaanse familielid. De naam Lantaarnzwam danken
zij aan hun licht gevende eigenschap in het donker,
maar dat is in ons land niet snel te zien. De vruchtlichamen moeten dan in het absolute donker staan.
Dat komt in Nederland eigenlijk niet meer voor in
de vrije natuur. In de Leidse Hortus groeit in de
tropische kas een Australische soort, O. nidiformis.
In een afgesloten ruimte kun je die zien opgloeien,
na gewenning van je ogen..
- Tussen Zoetermeer en Alphen a/d Rijn is op
overbodige landbouwgrond een recreatiebos in
wording, het Bentwoud. Op de vette klei, vermengd
met houtsnippers, snoeiafval en maaisel is het
perfecte biotoop ontstaan voor een fraaie nieuwkomer, de Blauwplaatstropharia, (Stropharia rugosoannulata), in Europa ingevoerd en gekweekt als
consumptiepaddenstoel, zij het in Nederland - naar
ik weet - niet op grote schaal. In oktober vernam ik
dat er in het Bentwoud grote vruchtlichamen van
deze soort stonden. Er stonden er tientallen. De
soort heeft bruinroze hoeden, een witte steel, een
grove rafelige ring en paarsgrijze lamellen.
Naast deze stropharia’s stonden er op de houtsnippers ook Mestnestzwammetjes (Cyathus stercorea).
Deze soort, groeiend op met mest vermengde
houtsnippers en ander plantaardig afval, is klein en
verwant aan het Bleek nestzwammetje (Cyathus
olla). In de duinen komt hij voor op met konijnenkeutels vermengde wortels van Helmgras. Eén
verschil zit in de kleuren van de peridiolen, de
‘eitjes’. Deze zijn bij het Bleek nestzwammetje grijs
en bij het Mestnestzwammetje zwart.
- Als laatste waarneming eentje uit december. Na
meldingen van de Zwarte trilzwam (Exidia plana),
Eikentrilzwam (Exidia truncata), Gele trilzwam
(Tremella mesenterica) bleek er in het merenwijkpark nog een trilzwam te staan, de Bruine trilzwam
(Tremella foliacea). Dit is de grootste trilzwamsoort.
Helaas was het vruchtlichaam al over zijn hoogtepunt heen, maar hij was op de foto toch herkenbaar.
Hij lijkt op de Gele trilzwam, maar heeft bruine tot
grijsbruine grote kwabben. Vers kunnen ze fraai
kastanjebruin zijn.
Hans Adema
Literatuur:
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