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1 Maaibeleid gemeente Utrecht  Hooilandjesproject /  Kleurkeur   

Van 2013 tot en met 2019 hebben we tien hooilandjes van de gemeente geïnventariseerd, 

het hooilandjesproject. In 2015 is het maaibeheer versoberd. In de rapportage maaibeheer 

‘De effecten van de versobering van het maaibeheer’ van Gitty kun je lezen wat de 

versobering inhoud en wat de effecten het maaibeheer zijn. Deze rapportage is voor de 

gemeenteraad van Utrecht gepubliceerd op internet en in iBabs. Deze rapportage geeft een 

interessante blik achter de schermen. 

Het beheer vanaf 2020 is gerelateerd aan kleurkeur. Om aan de kleurkeurnormen te 

voldoen, moeten deze gebieden gemonitord worden. We hebben de afgelopen maand twee 

oude hooilandjes bekeken, Kloosterpark en Beatrixpark, en drie nieuwe gebieden die 

opgenomen zijn in het kleurkeurproject. Volgend jaar kijken we naar vijf andere 

kleurkeurgebieden.  

 

2 Enkele ideeën over mogelijke andere activiteiten van de plantenwerkgroep. 

Gitty, Lia, Hermien en Richard hebben een poosje geleden een keer een avond bij elkaar 

gezeten en wat inspiratie bij elkaar verzameld. Toen nog vanuit het uitgangspunt voor een 

mini Utrechtse hooilandjes flora. Daarna is dat wat meer een andere richting opgegaan.  

Mogelijke activiteiten: 

 een korte wandeling in sommige hooilandjes voor wijkbewoners met toelichting door 

leden van de plantenwerkgroep aangekondigd in een 'wijkkrantje' / door een 

wijkcomité. 

 informatiebordjes per hooilandje / kleurkeurgebieden maken, zodat de 

wijkbewoners attent gemaakt worden op planten in hun omgeving. 

 Botanisch stoepkrijten, zie artikel in de Volkskrant. 

Wie wil één of meer van deze activiteiten oppakken? Geef dat aan mij door of zoek 

medestanders hiervoor. 

 

 

 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/966eb800-aa53-4a1a-9234-3a1e7c371b24


3 Artikel in de Volkskrant ‘Botanisch stoepkrijten‘ 

Reportage Botanisch stoepkrijten 

De botanische stoepkrijter geeft plukjes groen op straat een naam, en dus betekenis. 

Wat voor de een onkruid is, is voor de ander een waardevol stadsplantje. Om dat laatste te 

benadrukken voorziet een groeiend aantal ‘botanische stoepkrijters’ de verrassend rijke 

stadsnatuur van namen. 

Mac van Dinther8 juni 2020, Volkskrant 

 

Midden in de oude binnenstad van Leiden staat 

Mathilde Simons (23) stil bij een onooglijk plukje 

groen dat wortel schiet tussen de straatstenen. Ze 

gaat op haar hurken zitten om het plantje beter te 

bestuderen. Hartvormige blaadjes: check. Paarse 

bloemetjes: check. ‘Dat is het Dalmatiëklokje.’ Met 

een krijtje uit haar tas schrijft Simons de naam in 

blokletters op de stoep. ‘Zo kan iedereen zien wat 

hier groeit.’ 

Wat Simons doet is ‘botanisch stoepkrijten’, een 

fenomeen dat vanuit Frankrijk is overgewaaid naar 

Engeland en ook in Nederland voet aan de grond 

begint te krijgen. Botanisten en plantenliefhebbers gaan de straat op om wilde planten in de 

stad een naam te geven. 

Het gebeurt door het hele land. In steden als Utrecht, Groningen, Maastricht, Assen en 

Amersfoort worden plantennamen gekrijt op stoepen en tegels. Het is leuk om te doen, zegt 

Simons, die er een paar keer per week op uittrekt. 

Bewustmaken 

Maar haar uitstapjes dienen ook een hoger doel: botanische stoepkrijters willen stedelingen 

bewustmaken van wat er groeit en bloeit tussen de spleten en kieren in de stad, zegt 

Simons. ‘Als er een naam bij staat, krijgt een plant betekenis. Dan zien mensen hopelijk de 

waarde ervan.’ Als onbekend onbemind maakt, dan maakt bekend misschien wel bemind. 

Meer aandacht voor natuur in de stad: ‘Een heel goed idee’, vindt urbaan ecoloog Ton 

Denters. Stadsflora is volgens hem lang genegeerd door ecologen en biologen. ‘Gelukkig 

komt daar de laatste tijd meer oog voor. Want steden zijn bolwerken van 

plantenbiodiversiteit. De kunst is om het te zien.’ 

Denters heeft net een boek gepubliceerd, Stadsflora van de Lage Landen, waarin hij 

achthonderd plantensoorten beschrijft die in de stad voorkomen. Twee-derde van de 

Nederlandse flora groeit in de stad, aldus Denters. ‘Qua plantenrijkdom kunnen steden 

wedijveren met natuurgebieden.’ 

Landbouw 

Op de vlucht voor de intensieve landbouw zoeken steeds meer planten vanuit het 

buitengebied hun toevlucht in de stad. Steden zijn ook bij de uitstek plekken waar 

nieuwkomers zich vestigen. De meeste zijn ‘tuinvlieders’: planten die zich vanuit tuinen in 

het wild hebben gevestigd. 

Figuur 1 Mathilde Simons stopt in Leiden geregeld bij een 

plukje groen om het te voorzien van een naam als herderstasje 

of basterdwederik.Beeld Sabine Van Wechem 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-botanische-stoepkrijter-geeft-plukjes-groen-op-straat-een-naam-en-dus-betekenis~b2a01ba5/%20/auteur/Mac%20van%20Dinther


De stokroos en de wilde petunia zijn daarvan voorbeelden. 

De klimaatverandering voorziet volgens Denters in nieuwe 

aanvoer. ‘Soorten uit het zuiden schuiven op naar het 

noorden.’ De stadsflora van Amsterdam telt 1.425 soorten. 

De helft daarvan is van buitenlandse origine. ‘Waarmee de 

flora van de hoofdstad al even divers is als zijn bevolking’, 

schrijft Denters. 

Planten die in de stad willen overleven, moeten tegen een 

stootje kunnen. Dat opent de weg voor generalisten en 

opportunisten zoals het herderstasje, varkensgras en 

vogelmuur. Maar ook voor zeldzamere soorten die juist in de 

stad gedijen zoals schubvaren, wolfskers, muurbloem en 

schijnpapaver. 

Rijke oogst 

Hoe rijk de oogst kan zijn, blijkt uit een rondwandeling door Leiden met stoepkrijter Simons, 

stagiair educatie bij de Hortus Botanicus, en André Biemans (54), consulent stoepplanten. 

Tussen de weggegooide sigarettenpeuken, bierdoppen en glasscherven gedijt de stadsflora. 

In de voegen van de kinderkopjes ontdekt Biemans hertshoornweegbree: ‘Dat is een plantje 

dat uit de duinen komt en goed tegen zout kan.’ Het helpt als de straten in de winter 

gepekeld worden. Achter een hekje van de Pieterskerk groeit muursla met fijne, gele 

bloempjes. Aan de randen van de trottoirs steken klaverzuring, melkdistel, basterdwederik 

en kransmuur hun blaadjes op. 

Tegen de gevels bloeit overal het dalmatiëklokje. Een plantje dat oorspronkelijk afkomstig is 

uit de Kroatische Alpen, vertelt Biemans. Maar zoals veel rotsplanten voelt hij zich goed thuis 

in de stad: stenen zijn stenen. Simons wijst op een muurleeuwenbek die met zijn wit-roze 

bloemetjes tussen de klinkers door piept. ‘Kijk toch eens hoe mooi. In één straatje kan ik al 

een uur bezig zijn.’ 

Populair 

In Engeland (pavement chalking) en Frankrijk (sauvages de ma rue) is botanisch stoepkrijten 

populair. Een filmpje van een stoepkrijtende Franse botanist is al zeven miljoen keer 

gedeeld. Hoe groot de beweging is in Nederland, is niet duidelijk. Er is geen organisatie, 

stoepkrijters gaan individueel de straat op en delen foto’s op sociale media met de hashtag 

#botanischstoepkrijten. 

Zoals Niek Smits (25), die regelmatig in Groningen onderweg is. ‘Ik ga er niet speciaal voor op 

pad, maar als ik een stukje ga wandelen, neem ik een krijtje mee en als ik wat leuks 

tegenkom, schrijf ik de naam erbij.’ Mensen die hem bezig zien, reageren altijd enthousiast, 

zegt Niek. ‘Ze vinden het een leuk initiatief.’ 

Natuurclubs zoals het IVN hebben het initiatief inmiddels opgepikt en ook scholen zijn ermee 

bezig. ‘Want het is natuurlijk heel leuk om dit met kinderen te doen’, aldus Simons. 

Belang van natuur 

Urbaan ecoloog Denters juicht dat van harte toe. ‘Het brengt iets op gang, hoop ik.’ Het 

belang van natuur in de stad moet volgens hem niet worden onderschat. Planten dragen niet 

alleen bij aan de biodiversiteit, ze houden ook water vast en werken mee verkoeling. 

Steden kunnen wilde plantengroei stimuleren, zegt Denters, door hun beheer daarop aan te 

passen. Rafelrandjes met rust laten, groene plekjes creëren, minder fanatiek onkruid 

Figuur 2 Muurleeuwenbek, groeiend tussen de 

straatstenen in Leiden.Beeld Sabine Van Wechem 



bestrijden. Niets doen is de beste optie. ‘Bied ruimte om dingen te laten ontstaan. Omarm 

wat er is, in plaats van iets nieuws aan te planten.’ 

Het is ook een kwestie van perceptie: wat voor de een onkruid is, is voor een ander een 

waardevol stadsplantje. In Leiden heeft Simons veldereprijs gevonden, woekerend tussen de 

straatstenen: een piepkleine plant met groene blaadjes en, als je goed kijkt, minuscule 

paarse bloemetjes. Met haar stoepkrijt schrijft Simons in vette letters de naam op de stenen 

en zet een cirkel om het toefje groen. ‘Misschien dat ze het nu laten staan. 

 

4 Opmerkingen over Beatrixpark 2020 

We hebben met een aantal soorten zitten stoeien om op naam te brengen.  

Foto’s van een aantal van deze planten heb ik op waarneming.nl gezet.  

Het gras dat zilverkleurig was maar qua habitat lijkt op Goudhaver, wordt ook als Goudhaver 

bevestigd. Goudhaver heeft in verschillende stadia een ander uiterlijk, zie de foto’s. In 

gebied 1 t/m gebied 4 komt deze voor.  

 

 

Bij een Zuring in gebied 1 twijfelden wij; Krulzuring of …. Dit blijkt 

een Krulzuring te zijn. 

Veldgerst werd ook bevestigd. 

 

Gebied 2 

Hier vonden we twee soorten Zeggen. Altijd lastig.  

De ene was Valse voszegge en de andere Tweerijige zegge. 

 

Gebied 4 

Er was discussie over Bochtige klaver. Op waarneming.nl wordt deze 

goedgekeurd. Op de ene foto zijn de langwerpige deelblaadjes goed 

te zien en op de andere het kenmerkende steunblaadje. 

 

Tweerijige 

zegge 

Krulzuring 

Valse 

voszegge 

Goudhaver Goudhaver Figuur Goudhaver 

Bochtige klaver Bochtige klaver 



 

Discussie was er ook over Beemdlangbloem en Rietzwenkgras. Eén van 

deze heb ik op de foto gezet. Deze werd om waarneming.nl 

Beemdlangbloem genoemd. Deze had geen haartjes aan de oortjes en 

de bloeiwijze is minder grof dan die van Beemdlangbloem.  

 

Gebied 6 

Gras en Riet stonden hoog. De Rietorchis die twee jaar geleden nog werd 

gevonden is dit jaar niet aangetroffen. Ook Grasmuur is minder dan twee 

jaar geleden. 

 

Kaartjes 

Op de kaartjes zijn de groeiplaatsen van een aantal aandachtsoorten 

aangegeven. De nummers corresponderen met die in de tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gewenste aandachtsoorten 

1 Aardaker Lathyrus tuberosus 

2 Bochtige klaver Trifolium medium 

3 Brede wespenorchis Epipactis helleborine  

4 Gele morgenster Tragopogon pratensis 

5 Geoorde zuring Rumex thyrsiflorus 

6 Gevleugeld 

hertshooi 

Hypericum 

tetrapterum  

7 Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria 

8 Gewone bermzegge Carex spicata 

9 Gewone margriet Leucanthemum 

vulgare 

10 Glad walstro Galium mollugo 

11 Goudhaver Trisetum flavescens 

12 Groot streeepzaad Crepis biennis 

13 Grote bevernel Pimpinella major 

14 Guldenboterbloem Ranunculus auricomus 

15 Heelblaadjes Pulicaria dysenterica 

16 Kamgras Cynosurus cristatus 

17 Knolboterbloem Ranunculus bulbosus 

18 Knoopkruid Centaurea jacea 

19 Moeraswederik Lysimachia thyrsiflora 

20 Rietorchis Dactylorhiza majalis  

21 Twee rijigezegge Carex disticha 

22 Veldgerst Hordeum secalinum  

23 Veldlathyrus Lathyrus pratensis 

24 Vierzadige wikke Vicia tetrasperma 

subsp. tetrasperma 

  Ongewenste soorten  

25 Gestreepte witbol Holcus lanatus 

26 Gewone 

berenklauw 

Heracleum 

sphondylium 

27 Grote brandnetel Urtica dioica 

Beemdlangbloem 

Beatrixpark gebied 1 

Figuur 3Beatrixpark gebied 3 

Beatrixpark gebied 2 



 

 

 

 

 

 

 

5 Opmerkingen Dominee Abernathylaan 

 

Het kleurkeurgebied Dominee Abernathylaan 

behelst de wegbermen langs het fietspad. We hebben 

vier gebieden onderscheiden. Zie kaartje. De volgende 

keer is het beter om gebied 2 op te splitsen in twee 

delen omdat de Noordhelling, ten Noorden van het 

olifantenpaadje (stippellijn) duidelijk een andere vegetatie 

heeft dan ten Zuiden van dit pad. 

 

Gebied 1 

Het Noordelijke gedeelte heefteen vrij steile helling, meer naar 

het Zuiden toe wordt deze minder steil. 

De bedekking is niet 100%. Veel kleine kale stukjes en 

muizenholen. 

 

Gebied 2 

Dit gebied wordt door een ‘olifantenpaadje’ in tweeën gedeeld. 

Het Noordelijke deel is ruiger en meer begroeid met Distels, 

vooral de Noordhelling. Ten Noorden van het olifantenpad is de 

bedekking 100% . De bedekking van het zuidelijke deel is minder 

dan 100%  zoals op de foto te zien is. 

 

 

 

 

 

Tabel 1 Dominee Abernathylaan 2020 

 Soort Bedekking gebied 3 

1 Bijenorchis 1 exemplaar 

2 Frans walstro lf 

Dominee Abernathylaan Gebied 2 met 

olifantenpaadje op achtergrond 

Dominee Abernathylaan Gebied 1 Helling 

Dominee Abernathylaan 

Beatrixpark gebied 4 

Beatrixpark gebied 6 



 

Gebied 3 

Dit gebied is de bedekking minder dan 

100% zoals op de foto te zien is. Hier zijn 

ook veel muizenholen. 

Als bijzondere planten vonden we Frans 

walstro en Bijenorchis. 

 

 

 

 

 

 

Gebied 4 

Alleen het ‘vlakke’ gebied hebben we 

geïnventariseerd. De steile Noordhelling 

heeft hogere begroeiing en veel braamstruiken. Dit is een 

goede schuilplaats voor konijnen. 

De strook langs het fietspad wordt minder begraasd door de 

konijnen dan de middenstrook. 

De begraasde delen hebben veel kale grond. 

In gebied 4 komt Zachte ooievaarsbek en Kleine ooievaarsbek 

voor. We hebben regelmatig gekeken welke we zagen. Vrijwel 

steeds was het de Zachte. Voor de Kleine ooievaarsbek hebben 

we geen schatting gemaakt van de abundantie omdat de Kleine 

en de Zachte zo op elkaar lijken. 

Paardenbloem bloeide niet. In dit gebied vonden we ook veel 

rozetten van Klein streepzaad. Zo op het eerste gezicht lijken 

deze twee soorten vegetatief op elkaar. De 

rozetten die we bekeken bleken vrijwel alle 

Klein streepzaad te zijn. Het schatten van 

de abundantie hebben we bij de 

Paardenbloem ook achterwege gelaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominee Abernathylaan  Gebied 3 

Dominee Abernathylaan gebied 4 

Dominee Abernathylaan Gebied 4  Dominee Abernathylaan Gebied 

4 

Frans walstro 



 

 

6  Kaartje Liesboschpad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


