
KNNV Utrecht PWG Nieuws 121  (juni 2020) 
 

Contactpersonen: 

hooilandjes    Richard Janzen tel: 06-81758445     rwjanzen@hotmail.nl 
PWG-avonden   Renee Lommen tel. 06-14621687    activiteiten@utrecht.knnv.nl 
Amelisweerd  Grietje Vlasma tel. 06-23963920 g_vlasma@online.nl 

 

Inhoud 

    

1 Amelisweerd  Oude kweek   

2 Beatrixpark     

3 Dominee Abernathylaan (zondag 21 juni) 

 

1 Amelisweerd   Oude Kweek 

Afgelopen donderdag was het genieten van een mooie 

avond in Amelisweerd. We waren met zoveel, dat we van 

twee kanten het gebied konden inventariseren en ruim voor 

het donker klaar waren. Van een aantal planten heb ik 

foto’s gemaakt en op waarneming.nl gezet. Zwarte toorts, 

Kardinaalsmuts, Kleine ratelaar en Bijenorchis zijn goed 

gekeurd. De Rietorchis nog niet. De foto was waarschijnlijk 

niet duidelijk genoeg. We zagen ook nog een ringslang, zie 

foto. 

 

2 Beatrixpark 
Het Beatrixpark hebben we door het dreigende onweer niet 
helemaal af kunnen maken. Gebied 6 moet nog.  
Woensdagochtend om 9.30 uur gaan Ernst en ik, Richard, 
gebied 6 bekijken. Wie wil kan aansluiten. We verzamelen op 
dezelfde plaats bij het bushokje. 
In een van de bijlagen staan wat opmerkingen over de gebieden 1 t/m 4 en kaartjes waarop 
aangegeven is waar aan aantal aandachtsoorten groeien. 
In de Excel-bijlage staan de gevonden soorten. 
 
3 Dominee Abernathylaan 

Verzamelplaats Op de Meernbrug aan de kant van De Meern bij gebied 4 (zie kaartje) 

Datum en tijd  zondag 21 juni 9.30 – 13.00 uur 
Dit kleurkeurgebied ligt aan beide zijden van het fietspad. Het is een nulmeting. We nemen 
de hele vegetatie op. Er zijn twee soorten waar we extra naar uit kunnen kijken; Bijenorchis 
en Duistviltkruid. Waarschijnlijk treffen we Duits viltkruid nog niet bloeiend aan. 
Hieronder een beschrijving van Duits viltkruid. 
 
Duits viltkruid - Filago vulgaris 
Afmeting: 10-40 cm. 
Bloeimaanden: Juli, augustus en september. 



Stengel: De rechtopstaande of iets afstaande stengels zijn 
onderaan meestal niet vertakt. Ze zijn grijswit viltig behaard. 
Forse exemplaren hebben meerdere stengels. Ze hebben vaak 
een gaffelvormige  bouw. De stengels eindigen in een kluwen 
met veel hoofdjes. 
Bladeren: Eerst vormt de jonge plant een rozet, die kan 
overwinteren. De verspreidstaande langwerpige tot lijnvormige 
bladeren hebben de grootste breedte onder het midden. De 
nerf is goed zichtbaar aan de bladonderkant. Ze zijn naar de 
voet niet versmald en vaak iets golvend. Vlak onder de wit 
behaarde hoofdjeskluwens zitten geen bladeren die opvallend 
buiten de kluwens uitsteken 
Bloemen: Polygaam. De gele bloemhoofdjes zitten met dertien 
tot dertig bij elkaar in dichte bolronde, wit behaarde kluwens 
van 1-4 cm. De meeste buisbloemen zijn vrouwelijk. Alleen in 
het midden van een hoofdje zitten enkele tweeslachtige, 
viertallige buisbloemen. Het omwindsel is zwak vijfkantig. De 
omwindselbladen zijn geel met een rechte top en met iets 
onder het midden een halvemaanvormige rode vlek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzamelplaats 


