
Lentevreugd Wassenaar: grassen en schijngrassen,  
gevonden op 1 juni 2013  
tijdens excursie van Landelijke KNNV-grassenwerkgroep 
 
 
Op zaterdag 1 juni 2013 kwam de werkgroep 

bijeen even buiten Wassenaar voor een 

excursie in het ´nieuwe natuur´- gebied 

`Lentevreugd`. 

Lentevreugd is een ca 100 ha groot 

binnenduingebied, een overgangszone  van de 

duinen naar het achterland. Voorheen was dit 

gebied in gebruik als bollenveld, maar tijdens 

de landinrichtingen in het kader van de 

Ecologische Hoofdstructuur is in het 

streekplan Pact van Teijlingen 

overeengekomen dat dit gebied een 

natuurontwikkelingsgebied zou worden.  

Het gebied wordt gekenmerkt door kwelwater 

uit de duinen, waardoor er een drassig gebied 

ontstaat. De beek is uitgegraven en van het 

zand wat daarbij vrijkwam zijn weer duinen 

aangelegd.  

Lentevreugd wordt begrenst door de 

duingebieden Meijendel en Berkheide en is 

onderdeel van Hollands Duin en in beheer bij 

Staatsbosbeheer. De ingang ligt aan de 

Katwijkseweg even buiten Wassenaar, vlakbij 

het villadorp Rijksdorp. Je ziet in de verte de 

hoge duinenrij en het bos van Katwijk (Panbos 

of Pan van Persijn). Op het terrein loopt ene 

kudde Schotse Hooglanders en een kudde 

Koniks paarden. Meer info over het gebied op 

de site van de IVN Leiden: 

http://www.ivn.nl/afdeling/leiden/natuurgebi

eden/lentevreugd 

De excursie werd gehouden onder leiding van 

Koen van Zoest.  

Het werd een echte ‘dravik’-excursie. Behalve 

de gewone zachte dravik en ook 

veelvoorkomende ijle dravik vonden we 

velden met hoge dravik (echt heel lange 

kafnaalden) en een echte Spaanse dravik.  

Wat opviel was overal de zilvertinten van de 

zilverhaver, zo massaal dat het minuscule 

plantje erg opviel. Langs de beek de slappe 

bleekgroene en rood aangelopen stengels van 

het watergras, en de zachte brede stengels 

van liesgras en later ook de kleine broer het 

mannagras.  

Op zanderige plekjes zagen we naast buntgras 

ook nog vroege haver en uiteraard zandzegge 

en een paar polletjes smal fakkelgras.  

De lichtgroene stengels van een hoge 

zeggesoort waren kennelijk erg smakelijk want 

alle afgegeten, maar Koen kon ze met de 

vegetatieve tabellen toch definitief op naam 

brengen: hoge cyperzegge.  

Bij de plas veel tweerijige zeggen, waarbij de 

nog aanwezige mannelijke bloeiwijze een nog 

niet volledig tweerijig beeld gaven en slechts 

een enkele had de kenmerkende groene 

streepjescode die als veldkenmerk geldt bij 

sommigen. Ook moeras- en oeverzegge, ruwe 

bies en waterbiezen zijn aanwezig. Een enkele 

zwarte zegge en veel geknikte vossenstaart. 

Omdat het tamelijk koud was en de lente nog 

niet helemaal is losgebarsten waren veel 

soorten nog niet in bloei. Nu kun je ook van de 

stengels van de paddenrus tamelijk eenvoudig 

de kenmerken zien: gekamerd met ‘behang’= 

een witte bekleding. Ook de pitrus en de 

zeegroene rus lieten zich makkelijk van elkaar 

onderscheiden.  

Uiteindelijk komen we op 28 soorten gras en 

16 soorten schijngrassen. 
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RASSEN 

Beemdlangbloem 

Buntgras 

Duinriet 

Fioringras 

Geknikte 
vossenstaart 

Gestreepte witbol 

Gewoon reukgras 

Glanshaver 

Grote vossenstaart 

Hoge dravik 

IJle dravik 

Kropaar 

Kweek 

Liesgras 

Mannagras 

Riet 

Rietgras 

Rietzwenkgras 

Rood zwenkgras 

Ruw beemdgras 

Smal fakkelgras 

Spaanse dravik 

Straatgras 

Veldbeemdgras 

Vroege haver 

Watergras 

Zachte dravik 

Zilverhaver 

Totaal   28 

 

SCHIJNGRASSEN 

Gewone veldbies 

Gewone waterbies 

Greppelrus 

Hoge cyperzegge 

Moeraszegge 

Oeverzegge 

Paddenrus 

Pitrus 

Pluimzegge 

Ruige zegge 

Ruwe bies 

Tweerijige zegge  

Zandzegge  

Zeegroene rus  

Zomprus  

Zwarte zegge 

Totaal   16 
 

 


