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1 inventarisatie ‘De Tol’  
De inventarisatie van ‘De Tol’ was weer een feest met al die leuke, mooie soorten. Aan de twee 

dagen hadden we zelfs niet genoeg om alle gebiedjes te bekijken.  

In de bijlagen heb ik de soortenlijstjes staan. 

 

 
2 Inventarisatie van het hooilandje ‘Dichterswijk’ 
Verzamelplaats:  Heykopstraat 7 Bij Wessel.  

Datum en tijd:      zaterdag  26 augustus  9.30 – 13.30 uur 

Het gebied dat we gaan inventariseren ligt in de binnenstad. De recent aangelegde poel met 

daaromheen flauw oplopende zanderige grasstroken. De vegetatie is een mengeling van inzaai en 

spontaan opkomende plantengroei.  

De oever van het kanaal is drie jaar geleden helemaal op de schop gegaan met het aanleggen van 

een nieuwe beschoeiing. Aan de kant van de appartementen is de strook langs het kanaal ingeplant. 

Langs het kanaal is met de kale grond volgens mij niets gedaan. De begroeiing is daar dan spontaan 

opgekomen. Het veld langs de Heykopstraat lag tweejaar geleden braak met een aantal leuke 

pionierssoorten. Nu ligt daar een kunstgrasveldje voor de jeugd. Onze blik zal dan ook vooral gericht 

zijn op het gebiedje rond de poel en de oever langs het kanaal. In 2015 bleek dat het beheer rond de 

poel onvoldoende was. Overal waren wilgen opgeschoten tot meer dan vier meter waardoor de poel 
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zelf niet meer bereikbaar was. Vorig jaar zijn de meeste wilgen gerooid. Benieuwd hoe de vegetatie 

zich verder ontwikkeld heeft. 

De onderzoeksvragen van de gemeente zijn:  

- is er een ontwikkeling naar botanisch rijkere vegetatie zichtbaar? 

- Hoe kan het beheer geoptimaliseerd worden?  

- Zit er een kalkelement in de grond? 

- Waar en hoeveel komen de volgende plantensoorten voor? Slangenkruid, Zwarte toorts, Bleekgele 

droogbloem, Gele maskerbloem, Zomer fijnstraal, Wilde reseda, Gele morgenster, 

Gewone rolklaver, Lelie spec.  

In 2015 hebben we ook de zeldzame Welriekende ganzenvoet gevonden. 

 

3 Excursie Bossenwaard 
Verzamelplaats:  Lekboulevard 10 

Datum en tijd: maandag avond 18 september 19.00 uur 

Aanmelden:  voor 17 september bij franskok@hetnet.nl , 0306034297 of 0620396805 
De Bossenwaard is een deel van de uiterwaarde van de Lek bij Nieuwegein. In het kader van ‘ruimte 

voor de rivier’ heeft Rijskwaterstaat geulen gegraven om zo de waterstand van de Lek te verlagen 

wanneer er erg hoog water is. Op het kaartje is de huidige situatie te zien. De Bossenwaard is het 

gebied links en rechts van de brug over de A2. 

De excursie is in samenwerking met de plantenwerkgroep van de IVN afdeling Nieuwegein e.o. 

De plantenwerkgroep van de IVN Nieuwegein e.o. 

volgt de komende jaren de natuurontwikkeling 

(vooral de flora) van de Bossenwaard. In 2015 is 

het gebied opgeleverd en als start van de 

inventarisatie/monitoring van planten heeft de 

plantenwerkgroep van de IVN in 2016 en 2017 

een aantal inventarisaties uitgevoerd. 

Het is een gebied met verrassende soorten zoals 

je hieronder kunt zien. Dit komt door de variatie 

in milieu van nat naar droog; van klei naar zand. 

 

Wat hebben de inventarisaties in opgeleverd? 

- in totaal 208 verschillende soorten  waaronder 

een aantal vrij zeldzame, zeldzame, zeer 

zeldzame en uiterst zeldzame soorten.. 

Vrij zeldzaam : Bermooievaarsbek, Blauwe waterereprijs, Bolletjesraket, Late stekelnoot, Vierzadige 

wikke, Slijkgroen, Liggende ganzerik, Getande weegbree, Zomerfijnstraal, Klein vlooienkruid, Kleine 

varkenskers, Groot warkruid, Geoorde zuring, Hertsmunt, Oostenrijkse kers, Sikkelklaver. 

Zeldzaam: Geoord helmkruid, Kruisbladwalstro, Liggende ganzenvoet, Gevleugeld helmkruid, 

Hopwarkruid. 

Zeer zeldzaam: Hongerbloempje, Smalle aster, Glansbesnachtschade, Riviertandzaad. 

Uiterst zeldzaam : Welriekende ganzenvoet. 
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4 Aandachtsoorten van de Dichterswijk 
 

Slangenkruid Echium vulgare 

Afmeting: 30 cm tot 1 meter. 

Stengels: De rechtopstaande stengels zijn stekelig behaard met 

verspreide lange en op witte of bruine knobbels staande haren. 

Bladeren: De rozetbladeren worden tot meer dan 20 cm lang 

en zijn aan de voet in een steel versmald. Ze zijn langwerpig, 

hebben borstelharen en onduidelijke zijnerven. De bovenste 

bladeren zijn smaller en niet gesteeld. 

Bloemen: De bloeiwijze is pluimvormig. De bloemen zijn lichtblauw tot helderblauw en in knop zijn 

ze roze. Ze zijn 1 tot 2 cm lang, dubbel zo lang als de kelk en met een scheve mond. De meeldraden 

steken ver uit de bloem. 

Vruchten: De vruchten zijn verborgen door de kelkslippen. De nootjes zijn bleek grijsbruin, ruw en 

dof. 

 

Zwarte toorts  Verbascum nigrum 

Afmeting: 60 tot 150 cm. 

Stengels: De rechtopstaande stengels zijn behaard, weinig vertakt en 

bovenaan kantig. 

Bladeren: De onderste bladeren zijn langwerpig-eirond, hebben een 

hartvormige voet en zijn lang gesteeld. Van boven zijn ze donkergroen en 

van onderen lichter van kleur. Ze zijn ijl behaard. De bovenste bladeren zijn 

kleiner en vrijwel niet gesteeld. 

Bloemen: De bloeiwijze is langwerpig en niet of alleen aan de voet vertakt. 

De gele bloemen zitten in aarachtige kluwens. Ze zijn 1,2 tot 2 ½ cm groot. 

Aan de voet zijn ze paarsrood gevlekt. De 5 meeldraden zijn vrijwel gelijk van 

vorm. Ze zijn paars-wollig behaard. De helmknoppen zijn niervormig. De 

stempel is weinig dikker dan de stijl. 

Biotoop 

Bodem: Zonnige, open tot grazige plaatsen op droge, matig voedselrijke, 

zwak zure tot kalkrijke grond (zand, leem, mergel, zavel en stenige plaatsen). 

 



Bleekgele droogbloem  Gnaphalium luteo-album  

Afmeting: 5 tot 50 cm. 

Stengels: De rechtopstaande of opstijgende stengels zijn wit viltig behaard 

en meestal niet vertakt, maar soms wel bij de voet en hogerop meestal 

alleen in de bloeiwijze. 

Bladeren: De verspreid staande bladeren zijn witviltig en hebben een 

ingerolde rand. De onderste bladeren zijn spatelvormig, de bovenste 

lijnvormig tot langwerpig. Ze hebben een half-stengelomvattende voet. 

Bloemen: Polygaam (bloemen met zowel mannelijke als vrouwelijke 

geslachtsorganen en bloemen met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke 

geslachtsorganen). De bloemen zitten aan de top van de hoofd- en 

zijstengels, in afgeronde kluwens zonder bladeren aan  de voet. De bloemen 

zijn oranje of roodachtig geel. Ze hebben geen lintbloemen. Het omwindsel 

is geelwit, kaal en glanzend. 

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. Tweezaadlobbig (kiemend 

met twee kiemblaadjes). 

Biotoop 

Bodem: Zonnige, open plaatsen (pionier) op matig vochtige tot natte, matig voedselarme tot matige 

voedselrijke, basische, meestal kalkhoudende grond (zand en leem). Vaak op plaatsen die in de 

winter onder water staan en 's zomers droogvallen. 

 

Zomerfijnstraal (Madelieffijnstraal)  Erigeron annuus Ondersoorten: Zomerfijnstraal (Erigeron 

annuus subsp. annuus) en Madelieffijnstraal (Erigeron annuus subsp. septentrionalis). De meeste hier 

voorkomende planten hebben tegenwoordig kenmerken van beide ondersoorten. 

Afmeting: 30 tot 75 cm. 

Bloeimaanden: Juli en augustus. 

Stengels: De dunne, rechtopstaande stengels zijn alleen in de 

bovenste helft vertakt.. Ze zijn verspreid behaard. 

Bladeren: De onderste bladeren zijn min of meer eivormig, grof 

getand en hebben een vrij lange, gevleugelde steel. Tijdens de 

bloeizijn deze bladeren vaak al verdord. De bovenste bladeren zijn 

smaller, weinig getand tot gaafrandig en korter gesteeld tot zittend. 

Bloemen: De bloemhoofdjes zitten in vrij losse, iets schermvormige 

pluimen. De voor de bloei hangende hoofdjes zijn 1½ tot 2 cm 

groot. De smalle, witte of soms lichtblauwe lintbloemen zijn 6 tot 9 

mm lang. De omwindselbladen hebben tamelijk lange afstaande 

haren. De binnenste zijn 4 tot 5 mm lang. 

Vruchten: De zaden van de lintbloemen hebben vruchtpluis van 

schubben. Die van de buisbloemen hebben een haarkrans, die 

omringd wordt door een kroontje van schubben. 

Biotoop 

Bodem: Zonnige tot soms licht beschaduwde, open plaatsen op vochtige tot natte, voedselrijke, vaak 

omgewerkte grond (zand, leem, klei en stenige plaatsen). 

Groeiplaatsen: Dijken (zandige plaatsen, o.a. kanaaldijken), bermen, grasland (uiterwaarden en 

hooiland), langs spoorwegen (spoorbermen), afgravingen (kalk-, leem- en steengroeven), oude 



muren, waterkanten (ruige oevers langs rivieren), jonge bosaanplantingen, begraafplaatsen en 

stortterreinen. 

 

 Wilde reseda  Reseda lutea 

Afmeting: 20 tot 60 cm. 

Levensduur: Tweejarig of overblijvend. Hemikryptofyt 

(winterknoppen op of iets onder de grond). 

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus en september. 

Stengels: De kale, opstijgende stengels zijn vanaf de grond 

bossig vertakt. 

Bladeren: Dde bladeren zijn diep veervormig ingesneden, maar 

niet helemaal tot op de nerf. De slippen zijn door smalle 

stroken met elkaar verbonden, naar de top worden ze breder 

en daar meestal zelf ook weer met enkele zijslippen. De bladsteel is smal gevleugeld. 

Bloemen: Kegelvormige bloemtrossen, die eerst vrij kort zijn, maar later steeds langer worden. De 

niet geurende, groengele bloemen hebben 6 kroonbladen, waarvan de bovenste 2 langer zijn en 

eveneens 6 kelkbladen. 

Vruchten: De langwerpige, rechtopstaande doosvruchten zijn 0,7 tot 1,2 cm. 

Biotoop 

Bodem: Zonnige, open plaatsen (pionier) op droge, vrij voedselarme tot matig voedselrijke, 

kalkhoudende grond (zand, zavel, mergel en stenige plaatsen). 

Groeiplaatsen: Omgewerkte grond, braakliggende grond, bermen, langs spoorwegen 

(spoorwegterreinen), akkers (akkerranden), dijken (open plekken op zuidhellingen), puin, 

haventerreinen, fabrieksterreinen, zeeduinen (ruderale plaatsen), afgravingen (steengroeven, 

zandafgravingen en mergelgroeven), tussen straatstenen, tegen muren, parkeerplaatsen en 

opslagplaatsen. 

 

Gele morgenster (Boksbaard)  Tragopogon pratensis subsp. pratensis 

Ondersoorten: De andere ondersoort is Oosterse morgenster (Tragopogon pratensis subsp. 

orientalis). Soms onderscheidt men nog een derde ondersoort: Kleine 

morgenster (Tragopogon pratensis subsp. minor). 

Afmeting: 20 tot 90 cm. 

Stengels: De rechtopstaande stengels zijn niet of weinig vertakt en 

meestal kaal. Onder de bloemhoofdjes zijn ze niet of nauwelijks verdikt. 

Bladeren: De smal langwerpige bladeren zijn lang toegespitst en hebben 

een gave rand. 

Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke 

geslachtsorganen). De bloemen zijn alleen 's ochtends geopend (vandaar 

de naam morgenster). De lichtgele bloemen zijn 3 tot 7 cm in doorsnede. 

Er zijn alleen lintbloemen. De stijlen zijn ook geel. De helmknoppen zijn 

geel met een zwartpaarse top. De meestal 8 tot 10 omwindselbladen kunnen korter of langer zijn 

dan de bloemen. 

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaden zijn gesnaveld. Ze dragen vruchtpluis van 

veervormige haren, die in elkaar grijpen. De zaden zijn kortlevend (1-5 jaar). Tweezaadlobbig 

(kiemend met twee kiemblaadjes). 

http://wilde-planten.nl/oosterse%20morgenster.htm


Biotoop 

Bodem: Zonnige, iets open tot grazige plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselrijke, 

humushoudende, al of niet kalkhoudende grond. 

Groeiplaatsen: Bermen, grasland (ruige grazige plaatsen, licht ruderaal grasland, vochtig, bemest 

grasland, hoge delen van uiterwaarden en hooiland), rivierdijken, langs spoorwegen, zeeduinen 

(ruderale plaatsen), plantsoenen en omgewerkte grond. 

 

Gewone rolklaver  Lotus corniculatus var. corniculatus 

Variatie: De andere variatie is  Rechte rolklaver (Lotus corniculatus var. 

sativus) 

Opmerking: In België worden Gewone rolklaver en Smalle 

rolklaver meestal beschouwd als ondersoorten (Lotus corniculatus 

subsp. corniculatus en Lotus corniculatus subsp. tenuis). 

Afmeting: 5 tot 40 cm. 

Stengels: De meestal liggende tot opstijgende stengels zijn kaal of 

behaard en, gevuld met merg. Meestal zijn ze niet of alleen aan de voet 

hol. Onderaan verhouten ze. 

Bladeren: De bladeren zijn vaak blauwachtig groen en tot 3 keer zo lang als breed. De deelblaadjes 

zijn 0,4 tot 1,8 cm lang, rondachtig tot langwerpig en zonder duidelijke zijnerven. 

Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De 

bloemen zitten met 2 tot 7 bij elkaar in hoofdjes. Ze zijn geel tot oranjegeel en 1 tot 1,6 cm groot. De 

kelktanden van de bloemknoppen staan naar elkaar toe gebogen. De kiel maakt een rechte hoek en 

is vaak bovenaan rood aangelopen. 

Vruchten: Een doosvrucht. De rechte peulen worden 1½ tot 3 cm lang. De zaden zijn kortlevend (1-5 

jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes). 

 

Welriekende ganzenvoet  Chenopodium ambrosioides 
Beschrijving 

Afmeting: 30 tot 100 cm. 

Levensduur: Eenjarig. Therofyt (geen 

winterknoppen). 

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus, september en 

oktober. 

Stengels: Op de rechtopstaande stengels groeien 

zittende of kort gesteelde gele klieren die bij 

kneuzing citroen- of muntachtig ruiken. 

Bladeren: De bladeren zijn lang en smal. De 

bovenste hebben meestal een gave rand, lagere 

bladeren ondiepe tanden. De grootste bladeren zijn 

vaak langer dan 3 cm en verwijderd grof getand tot 

gelobd en met gele klieren. Sterke geur bij kneuzen.  

Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De 

armbloemige bloemkluwens zijn tot 3 mm breed. Op het bloemdek groeien gele klieren. 

Biotoop 

Bodem: Zonnige, warme plaatsen op droge tot vochthoudende, voedselrijke, omgewerkte grond. 

http://wilde-planten.nl/rechte%20rolklaver.htm
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Groeiplaatsen: Omgewerkte grond, ruderale plaatsen, stortterreinen, industrieterreinen, langs 

spoorwegen (spoorwegterreinen), en waterkanten (verstoorde plaatsen langs oevers). 


