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Inventarisatie van blok 105 - 447 in het jaar 2017. 

 

Blok. 
Dit blok bevat delen van de gemeenten 

Zuidplas (weilanden en Gouwepark), 

Waddinxveen (’t Weegje) en Gouda 

(Oostpolder). De ringvaart van Zuidplas-

polder verdeelt het blok in tweeën. Toe-

gang tot Het Praathuis is mogelijk via 

de Wilhelminakade of de ophaalbrug 

aan de Noord Ringdijk. Bij de  laatste is 

een ruim parkeerterrein. 

’t Weegje, om een flinke plas, is 

oude cultuurgrond. Er heeft daar ooit 

een of ander agrarisch bedrijf 

gelegen, waaraan nog herinneringen 

terug te vinden zijn in de vorm van 

tuinplanten, zoals Blauwe druifjes en 

Sneeuwklokje, en enkele opvallend grote 

bomen. Café-restaurant Het Praathuis 

heeft vroeger, in een heel ander soort 

gebouw - meer een groen geverfde schuur - 
niet ver van de huidige plek gelegen.  

Het blok bestaat voor een deel uit restanten 

van het veenweidegebied, maar er lopen ook 

spoor- en verkeerswegen. Het blok ligt niet in 

de duinen, maar er ligt wel veel duin in het 

blok. In de noord-westhoek is op de platte-

grond van het kadaster (2009) een 

stukje wit gelaten. Daar ligt nu  

bedrijventerrein Gouwepark; zie de 

plattegrond van de gemeente (2014). 

Het maaiveld ligt hier op 5,2 m 

beneden NAP. Vóór de bouw is er 

zand gestort, er zijn wegen aangelegd 

en er is al een en ander gebouwd. In 

het begin van het jaar waren er op het 

nog onbebouwde deel nog een paar 

plantjes te vinden, maar daarna is er 

zo met grond gesleept, dat er vóór het 

einde van de zomer al geen vegetatie meer over was. Een klein deel van Polderpark 

Oostpolder valt binnen het blok. Het is vanuit het blok slechts via een omweg te 
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bereiken. Mettertijd komt er misschien een brug 

vanaf de Noordringdijk, dan hoeven we geen 

blokje meer om; maar daar hadden we met de 

inventarisatie in 2017 nog niets aan. Op 5 juli 

wees Goof ons de weg: het Weegje in noord-

oostelijke richting uitlopen en aan het einde van 

het pad rechtsaf gaan, dan onder twee spoor-

viaducten doorlopen en na de tweede onder-

doorgang aan de voet van de spoorbaan weer 

helemaal teruglopen. De mooiste planten staan 

natuurlijk pal naast de voorbij razende treinen, 

maar onderaan stond ook nog wat. De spoordijk 

is goed afgesloten met een hek; jammer, maar ik 

kan dat billijken. In de Oostpolder, zo plat als 

een pannekoek, is van dik hout een vlonderpad 

van planken gezaagd (derde plaatje); deze vormen een vlak wandelpad, iets boven het 

hobbelige terrein, op het vierde kaartje met rode puntjes aangegegeven. Het terrein 

naast het vlonderpad was bij ons bezoek beloopbaar, maar het kan ook drassig zijn. 

Polderpark Oostpolder is in 2013 geopend en voortaan in de tweede helft van elk jaar 

voor het publiek toegankelijk. Het wordt als belangrijk weidevogelgebied aangeprezen 

en is het laatste stukje veen tussen Gouda en Rotterdam dat niet als turf is verkocht. 

(Zouden de ingelanden bang zijn geweest voor het dóórbreken van de Gouwe, net als 

bij de Voorofsche polder ?) Het is een open terrein en er stonden ook enkele mooie en 

minder algemene plantensoorten. Rond de rotonde waar de N 456 op de Noordringdijk 

uitkomt en tussen de rotonde en de brug naar Het Weegje stonden langs de weg ook 

een paar soorten die elders niet te vinden waren. 
 

Uitvoering. 

Het blok is geïnventariseerd door de gezamenlijke leden van de plantenwerk-

groep van de KNNV, afdeling Gouda e.o. Afgesproken was het blok van april tot 

en met september éénmaal per maand te bezoeken, telkens op een afgesproken 

oneven woensdag, en dan om 9:30 te verzamelen bij Het Praathuis, dat 

ongeveer in het midden van het blok bij het water ligt. Meegedaan hebben: 

Aafke ten Kate, Kok Kruyt, Lourien van der Hoek, Corrie Zwart, Truus Visser, 

Helma Spruit, Goof Overbeek, Jan Uilenbroek, Wim de Haan, Wouter Schuring 

en ondergetekende; overigens per keer niet allemaal tegelijk. 
 

Resultaat. 

We hebben het terrein bezocht op 12 april (’t Weegje: 75), 10 mei (Gouwepark: 

112), 7 juni (’t Weegje, bij slecht weer, 129), 5 juli (Oostpolder, bij mooi weer, 

173), 9 augustus (185), 20 augustus (extra visite, 196) en 20 september (207). 

De laatste afgesproken inventarisatiedag was vanwege storm en regen een week 

uitgesteld naar 20 september. Omdat we op dat moment in het oppervlaktewater 

alleen nog maar Dwergkroos en Columbiaanse wolffia hadden gevonden, ging 
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de aandacht bij het laatste bezoek vooral uit naar waterplanten. In de lijst staan 

tussen haakjes cumulatief de aantallen waargenomen soorten. Een vet gedrukte 

letter geeft de abundantie aan. Een cijfer tussen haakjes verwijst naar een 

voetnoot. Een groen sterretje geeft aan, dat deze soort niet vóórkomt op de 

streeplijst van de inventarisatie in het jaar 2000. 

Akkerkers  * 

Akkerkool  * 

Andoorn, Moeras- 

Bastaardwederik, Viltige * 

Beekpunge  B 

Beemdgras, Ruw 

Beemdgras, Veld-  * 

Beemdlangbloem  (1)  * 

Berenklauw, Gewone 

Bijvoet 

Bitterzoet 

Blauwe druifjes * 

Boterbloem, Blaartrekkende 

Boterbloem, Kruipende 

Boterbloem, Scherpe 

Braam, Dauw- 

Braam, Gewone (2) 

Brandnetel Grote 

Brunel, Gewone 

Distel, Akker- 

Distel-, Krul- 

Distel, Speer- 

Dotterbloem, Gewone (3) D 

Dovenetel, Paarse 

Dovenetel, Witte 

Dravik, IJle  * 

Dravik, Zachte 

Droogbloem, Bleekgele B * 

Duinriet  * 

Duizendblad 

Duizendknoop, Beklierde 

Duizendknoop, Japanse * 

Egelskop, Grote 

Egelskop, Kleine * 

Eik  spec. 

Els, Zwarte 

Kalmoes 

Kamille, Echte 

Kamille, Reukloze 

Kattenstaart, Grote 

Kikkerbeet  D 

Klaproos, Grote 

Klaver, Aardbei- * 

Klaver, Kleine 

Klaver, Rode 

Klaver, Witte 

Kleefkruid 

Klit, Gewone  (9) 

Kool s.l.  * 

Koekoeksbloem, Avond- 

Koekoeksbloem, Dag- 

Koekoeksbloem, Echte 

Kompassla 

Koninginnekruid 

Kornoelje, Rode 

Kroos, Bult- 

Kroos, Dwerg- * 

Kroos, Punt- 

Kroos, Veelwortelig 

Kroosvaren, Grote 

Kropaar 

Kruiskruid, Bezem- * 

Kruiskruid, Jacobs-  (6) 

Kruiskruid, Klein 

Kweek 

Lathyrus, Veld- * 

Leeuwentand, Vertakte 

Lidrus  * 

Liesgras 

Liguster, Wilde 

Lijsterbes, Wilde 

Lis, Gele 

Spaanse aak  (13) 

Speenkruid, Gewoon 

Springzaad, Klein 

Stekelvaren, Brede 

Sterrenkroos spec. 

Stinkende gouwe * 

Straatgras 

Streepzaad, Klein 

Struisgras, Gewoon 

Tandzaad, Zwart 

Teunisbloem, Grote  * 

Timoteegras 

Valeriaan, Echte 

Varkensgras, Gewoon 

Varkenskers, Kleine * 

Veenwortel 

Veldkers, Bos- 

Veldkers, Kleine 

Veldsla 

Vergeet-mij-nietje, Akker- 

Vergeet-mij-nietje, Moeras-* 

Vijfvingerkruid 

Vingergras, Glad (11) 

Vlasbekje 

Vlier, Gewone * 

Vogelkers, Gewone 

Vossenstaart, Geknikte 

Vossenstaart, Grote 

Vroegeling 

Walstro, Moeras- * 

Watereppe, Kleine- 

Waterkers, Gele 

Waterlelie, Witte 

Waterpeper 

Waterweegbree, Grote 

Wederik, Grote 
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Engelwortel, Gewone 

Ereprijs, Grote 

Ereprijs, Klimop- 

Es 

Esdoorn, Gewone 

Fakkelgras, Smal (4) * 

Fluitenkruid 

Fijnstraal, Canadese 

Fioringras  * 

Ganzenvoet, Mel- 

Gele plomp 

Glanshaver 

Glidkruid, Blauw 

Guldenroede, Late    * 

Hanenpoot, Europese 

Hazelaar 

Heen   * 

Heermoes 

Helmkruid, Gevleugeld 

Hennepnetel, Gewone  * 

Herderstasje 

Hoefblad, Groot (5) 

Hoefblad, Klein 

Hondsdraf 

Honingklaver, Witte 

Hoornblad, Grof 

Hoornbloem, Akker-  * 

Hoornbloem, Gewone 

Hoornbloem, Kluwen- 

Hopklaver 

Iep, Veld-  * 

Kaardebol, Grote * 

Kale jonker 

Lisdodde, Grote 

Look-zonder-look 

Luzerne  (7) 

Madeliefje 

Meidoorn, Eenstijlige * 

Melde, Uitstaande  * 

Melkdistel, Akker-  

Melkdistel, Gekroesde 

Moerasscherm, Groot (8) * 

Moerasspirea     E  

Munt, Water- 

Muur, Vogel- 

Nachtschade, Zwarte   * 

Ooievaarsbek, Zachte 

Paardenbloem 

Paardenstaart, Bastaard- (10) 

Penningkruid * 

Perzikkruid 

Pijlkruid 

Pinksterbloem E 

Populier spec. 

Raaigras, Engels 

Raapzaad  (12) 

Ratelaar, Grote 

Reigersbek, Gewone 

Riet 

Reuzenbalsemien * 

Robertskruid * 

Rolklaver, Moeras- 

Rus, Pit- 

Sintjanskruid 

Smeerwortel, Gewone 

Sneeuwklokje * 

Weegbree, Grote 

Weegbree, Smalle 

Weegbree, Hertshoorn- * 

Wikke, Voeder- (15) * 

Wikke, Vogel- * 

Wilg: bastaard (16) 

Wilg, Bos- 

Wilg, Geoorde * 

Wilg, Kat- 

Wilg, Schiet- 

Wilgenroosje, Harig 

Winde, Akker- 

Winde, Haag- 

Witbol, Gestreepte 

Witte krodde 

Wolffia, Columbiaanse * (17) 

Wolfsmelk spec. 

Wolfspoot 

Zandkool, Grote 

Zandmuur, Gewone  * 

Zegge, Hoge cyper- 

Zegge, Pluim- 

Zegge, Ruige 

Zegge, Zwarte * (18) 

Zevenblad  * 

Zilverschoon 

Zuring, Krul- 

Zuring, Ridder- 

Zuring, Veld- 

Zuring, Water- 

Zwaluwtong 

Zwanenbloem 

Zwenkgras, Riet- (19) * 

Voetnoten. 

 (1) Beemdlangbloem (een zwenkgras). In de Oostpolder. Moeilijk van Riet-

zwenkgras te onderscheiden. Beemdlangbloem heeft geen beharing op de oortjes 

aan de bladbasis en een gering aantal aartjes aan de twee takkjes van de onderste 

knoop van de bloeiwijzepluim. Het onderste kroonkafje (lemma) is niet genaald, 

bij Rietzwenkgras wel. 

 (2) Gewone braam. De spoordijk was over hele stukken verbraamd, net als in 

Waddinxveen. Rubus is apomictisch en de hier aanwezige mikrosoort zou Dijk-
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viltbraam (Rubus armeniacus) kunnen zijn. Dijkviltbraam is in het westen van 

Nederland de meest vóórkomende mikrosoort. Het zijn forse planten met meters 

lange stengelbogen, grote stekels en witviltige bladonderzijden. De N.S. kunnen 

geen betere afscherming voor hun spoordijk wensen; volkstuinders in 

Waddinxveen, die een tuintje aan het spoor hebben, zijn er bang van. Ze is in 

1845 uit Armenië (Kaukasus) ingevoerd, omdat de bramen daar groter en 

lekkerder zouden zijn dan de Nederlandse braamsoorten (wat je ver haalt...). Ze 

wordt ook wel - ten onrechte - Himalayabraam genoemd. Floron doet niet aan 

mikrosoorten en de meeste mikrosoorten van Rubus, ook R. armeniacus, worden 

tot nader order gewoon bij Gewone braam (Rubus fruticosus) aangestreept. 

 (3) Gewone dotterbloem, abundantie D (25 - 50 exemplaren), stond in het 

uiterste noord-oosten van het blok aan de overzijde van een sloot op open, maar 

ontoegankelijk terrein en was met een verrekijker heel goed waar te nemen. 

 (4) Smal fakkelgras is een soort van zandgrond en past niet in het 

veenweidengebied, maar ze kan met zand zijn meegekomen. De planten stonden 

aan de rand van een gazon vlak bij café-restaurant Het Weegje. Het zand is 

gebruikt als ondergrond voor de paden rondom het gebouw. Ook Gewone 

zandmuur en Jacobskruiskruid (in het Gouwepark) zijn hier wel met zand 

aangevoerd. Er wordt nergens zo veel met de grond gesleept als in Nederland. 

 (5) Groot hoefblad. Hier stond een groep mannelijk functionerende planten. 

Groot hoefblad is functioneel tweehuizig; de planten staan in groepen en alle 

exemplaren in die groepen zijn meestal in functioneel opzicht òfwel vrouwelijk 

òfwel mannelijk. 

 (6)  Jacobskruiskruid.  In het bezochte blok komen twee vormen voor: mèt en 

zonder lintbloemen. De ondersoort zonder lintbloemen komt uit de duinen en is 

wel met duinzand meegekomen. De ondersoort mèt lintbloemen is trouwens ook 

een soort van zandgrond. 

 (7) Luzerne. Stond in de strook tussen de rijbaan en het fietspad op de 

Noordringdijk tussen de ophaalbrug naar ’t Weegje en de rotonde in de N 456. 

De bloemen zaten opeengedrongen en waren diep paarsblauw. Luzerne is een 

cultuurplant en  in mijn beleving is dit type vindplaats nogal karakteristiek voor 

deze soort, maar dat komt misschien omdat ik zo vaak langs de kant van de weg loop. 

 (8)  Groot moerasscherm. Volgens de Verspreidingsatlas zou deze soort in de 

meeste blokken in Zuid-Holland tamelijk algemeen vóórkomen. Maar waarom 

zie wij haar dan zo weinig ? Naar mijn mening is er voldoende onderscheid met 

Kleine watereppe, waarop zij volgens sommigen veel zou lijken. Ik had uit de 

Oostpolder een takje meegenomen en thuis nog eens bekeken. De habitus is 

nogal karakteristiek. De bloeiwijzen staan tegenover de bladeren, hetgeen al 

meteen de weg wijst. Ik heb deze soort vroeger wel eens aan de rand van een 

weiland langs de Tweede Moordrechtse Tiendeweg gevonden. Het is wel echt 

een plant uit het pure veenweidengebied. 
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 (9)  Gewone klit. Verdorde plant met vruchten. Bloeiwijze nog herkenbaar als 

tros- tot aarvormig. Gewone klit heet in de Ecologische Flora Kleine klit. 

 (10) Bastaardpaardenstaart (Equisetum ×litorale). Bastaard van Heermoes en 

Holpijp. Komt wel vaker in deze  buurt voor. De Nederlandse naam stond nog in 

de 22
ste

 druk van de Flora van Heukels, maar niet meer in de 23
ste

; staat nog wel 

op de streeplijst. 

 (11)  Glad vingergras. Aren ongelijk ingeplant; plant nauwelijks behaard; blad 

kort. 

 (12) Raapzaad stond hier in vroege en late bloei. Raapzaad gedraagt zich soms 

als winterannuel. In dat geval kiemt het in de herfst en bloeit het in het voorjaar. 

De hoger geplaatste bladeren zijn smal, spits toelopend, half stengelomvattend; 

de lager geplaatste bladeren zijn liervormig. De stengelvoet is verdikt. 

Gecultiveerde soorten maken knollen of knolletjes (meiraap, knolraap, raap) of 

bladgroente (Chinese kool, raapsteeltjes). Het zaad wordt ook wel aan zang-

vogeltjes gevoederd. A. Bartels schrijft in zijn boek “Kanarievogels”, deeltje 

225 in de serie Weten en Kunnen, uitg. Kosmos, 1964: “Raapzaad heeft, in 

tegenstelling tot Koolzaad, een milde, walnootachtig smaak zonder bitterheid”. 

De bloemen geuren aangenaam. 

 (13) Spaanse aak. Opvallend grote, uitgegroeide boom, vermoedelijk uit een 

vroegere tuin. 

 (15) Voederwikke (Vicia sativa, subspec. sativa). De blaadjes waren tot 5 mm 

breed en de peulen waren licht ingesnoerd. 

 (16) Wilg. Naamloze bastaard van Grauwe en Geoorde wilg. 

 17  Wolffia. 

Het geslacht Wolffia telt wereldwijd elf soorten. Jarenlang was Wortelloos kroos 

(W. arrhiza) de enige soort van dat geslacht in Nederland. Wolffia columbiana 

wordt pas een paar jaar in Nederland herkend, maar uit bestuderen van bewaard 

materiaal is duidelijk geworden, dat ze al veel langer in Nederland vóórkomt, al 

minstens vijftien jaar. Ze is waarschijnlijk met aquariumplanten meegekomen. 

In Zuid-Holland is het nu de meest vóórkomende soort van Wolffia. Ik had 

materiaal uit het Weegje in een kupje met water in plastic en plakband naar 

Willemien Troelstra opgestuurd en zij heeft het gedetermineerd. De twee 

soorten, W. arrhiza en columbiana, lijken erg veel op elkaar: allebei zeer kleine 

groene bolletjes. Met goede ogen èn een goede loep is het verschil te zien. W. 

columbiana is zuiver rond en geheel glanzend, terwijl W. arrhiza een dof 

gekleurd vlakje vertoont. Het helpt de waarneming als de korretjes even gerold 

worden en dan nog eens worden bekeken. W. columbiana wordt wel eens 

bloeiend aangetroffen. Het bloempje bestaat uit een miniscuul stampertje een 

een miniscuur meeldraadje. Er zijn geen bloembekleedselen. Met mijn blote oog 

ziet het eruit als een wit frutseltje. In de volgende editie van de Flora van 

Heukels zal wel een Nederlandse naam bekend gemaakt worden. In Zuid-
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Holland is nog een derde soort van Wolffia gevonden: W. australiana, die 

voorlopig hier Smalle wolffia heet. Ze bestaat uit een bolletje met een wat 

kleiner verlengstukje en een aanhangseltje eronder. Ze is nog erg zeldzaam. 

Wolffia is genoemd naar de jong gestorven Johann Friedrich Wolff (1778 - 

1806). Hij is geboren en gestorven te Schweinfurt, waar hij arts was. Hij was 

ook botanicus en entomoloog. Hij heeft een geïllustreerd boekje over wantsen 

geschreven en een boekje over kroos, getiteld Commentatio de Lemna 

(‘Verhandeling over Kroos’), in 1801 verschenen. Dokters en geestelijken 

hielden zich in vroeger eeuwen in hun vrije tijd soms onledig met botanie, die 

wel scientia amabilis (’beminnelijke wetenschap’) werd genoemd. Ze is ook een 

ongevaarlijke wetenschap. 

We hebben in het blok geen Wortelloos kroos (Wolffia arrhiza) kunnen vinden. 

 (18) Zwarte zegge. Variabele soort; planten in pollen; twee stijlen per 

vrouwelijke bloem; aren groter dan 2 cm; vaak één mannelijke aar in top, soms 

met extra mannelijke aar of extra gemengde aar; twee of drie vrouwelijke aren; 

dunne stengel en smal blad. Hier in ’t Weegje rond de grote plas in groot aantal 

aanwezig. 

 (19) Rietzwenkgras. Geringe beharing aan de oortjes van de bladbasis; blad 

ong. 15 mm breed. Het onderste kroonkafje (lemma) is genaald; bij Beemd-

langbloem is dat niet zo. 
 

Kroos. 

In het blok kwam wel Kroos voor, rond Het Praathuis vooral veel Wolffia 

columbiana en Dwergkroos; in enkele kleinere sloten ook Bultkroos, Klein 

kroos en Puntkroos in kleine aantallen en Veelwortelig kroos in zeer kleine 

aantallen. De sloten die er waren - in de Zuidplaspolder, in de zuidwesthoek van 

het blok - lagen erg diep en waren smal. 
 

Smalle waterpest, 

Elodea nuttallii, afkomstig uit Noord-Amerika en vermoedelijk ooit met 

aquariumplanten meegekomen, is voor zover bekend in 1941 voor het eerst in 

Nederland gevonden. Het bleek een invasieve soort die in heel Europa vóór-

kwam. De bloemen zijn eenslachtig en de planten zijn tweehuizig. De 

vrouwelijke bloemen zijn wit en 2 tot 3½ mm groot; ze komen boven het water 

uit. De mannelijke bloemen laten in knop los, stijgen naar het wateroppervlak en 

gaan daar open, waarna ze vrij zwemmend voor bestuiving zorgen. In Nederland 

komen geen mannelijke planten voor en ontstaan geen vruchten; hier 

verspreiden de planten zich doordat afgebroken stengeldelen opnieuw wortelen. 

In mijn eerste Flora, de niet-geïllustreerde Beknopte Schoolflora voor Nederland 

door H. Heukels en dr. W.H. Wachter, achtste druk, 1952, bewerkt door dr. S.J. 

van Oostroom (kostte toen fl. 4,25) was Smalle waterpest nog niet opgenomen, 

alleen Waterpest, Elodea canadensis, die nu Brede waterpest heet en toen nog 
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algemeen vóórkwam. In ons blok is Smalle waterpest, ondanks ijverig zoeken, 

in 2017 niet gevonden. Dat is merkwaardig, want Smalle waterpest kwam 

eigenlijk in het veenweidengebied altijd algemeen voor. 
 

Vraag. 
 

 

Aafke heeft bovenstaand plaatje gemaakt van een plant die op 20 september 

2017 in ons blok langs de kant van de Noordringdijk stond. De plant bloeide 

niet. De bladeren waren erg gestekeld en stonden in een rozet. Heeft iemand 

enig idee wat dit zou kunnen zijn ? 
 

aa 
 

 

 

 



Jaar 2017 : Inventarisatie van blok 105-447:  ’t Weegje, Gouwepark en Oostpolder 9 / 11 

Eerdere inventarisatie. 

Blok 105-447 is in 2000 geïnventariseerd door enkele leden van de toenmalige planten-

werkgroep, vermoedelijk Wim Vuik, Laurens Sparrius, Rob Okkes en ondergetekende. 

Rob Okkes heeft daarvan een streeplijst met 229 waargenomen soorten bewaard. Deze 

lijst is als aanhangsel bij dit verslag gevoegd. Abundanties zijn met vette cijfers aan-

gegeven volgens de toen vigerende code. Meer bijzonderheden zijn niet overgeleverd. 
 

Aanhangsel: streeplijst van blok 105 - 447 uit het jaar 2000 (229 soorten). 

Een rood sterretje betekent, dat deze soort niet vóórkomt op de streeplijst van 

2017. 

Andoorn, Moeras- 

Beekpunge  2 

Beemdgras, Ruw 

Berenklauw, Gewone 

Berenklauw, Reuzen- 

Berk, Ruwe  * 

Berk, Zachte  * 

Biggenkruid, Gewoon * 

Bitterzoet 

Boerenwormkruid * 

Boterbloem, Blaartrekkende 

Boterbloem, Egel-   1  * 

Boterbloem, Kruipende 

Boterbloem, Scherpe 

Braam, Dauw- 

Braam, Gewone 

Brandnetel, Grote 

Brunel, Gewone 

Bijvoet 

Distel, Akker- 

Distel, Krul- 

Distel, Speer- 

Dotterbloen, Gewone 

Dovenetel, Paarse 

Dovenetel, Witte 

Dravik, Zachte * 

Dravik, Zwenk- 

Duizendblad 

Duizendknoop, Beklierde 

Duizendknoop, Kleine 

Egelskop, Grote 

Eik, Zomer- 

Els, Witte  * 

Els, Zwarte 

Klaver, Kleine 

Klaver, Liggende * 

Klaver, Rode 

Klaver, Witte  

Kleefkruid 

Klit, Gewone 

Koekoeksbloem, Avond- 

Koekoeksbloem, Dag- 

Koekoeksbloem, Echte  3 

Kompassla 

Koninginnekruid 

Koningskaars * 

Kornoelje, Rode 

Krabbenscheer * 

Kroos, Bult- 

Kroos, Klein 

Kroos, Punt- 

Kroos, Veelwortelig 

Kroos, Wortelloos * 

Kropaar 

Kruipertje  * 

Kruiskruid, Jacobs- 

Kruiskruid, Klein 

Kruiskruid, Kleverig  * 

Kweek 

Leeuwentand, Vertakte 

Lidsteng  * 

Liesgras 

Liguster, Wilde 

Lijsterbes, Wilde 

Lis, Gele 

Lisdodde, Grote 

Lisdodde, Kleine 

Look-zonder-look 

Sint-Janskruid 

Slaapbol  * 

Slangenkruid  * 

Sleedoorn  * 

Smeerwortel, Gewone 

Spaanse aak 

Speenkruid, Gewoon 

Sporkenhout  * 

Springzaad, Klein 

Stekelvaren, Brede 

Sterrenkroos spec. 

Straatgras 

Streepzaad, Klein 

Struisgras, Gewoon 

Tandzaad, Smal 

Tandzaad, Zwart 

Teunisbloem, Middelste * 

Timoteegras 

Torkruid, Pijp- * 

Valeriaan, Echte 

Varkensgras, Gewoon 

Veenwortel 

Veldkers, Bos- 

Veldkers, Kleine 

Veldsla 

Vergeet-mij-niet, Akker- 

Vetmuur, Liggende * 

Vijfvingerkruid 

Viooltje, Akker- * 

Vlasbekje  * 

Vlier, Gewone 

Vogelkers, Gewone 

Vossenstaart, Geknikte 

Vossenstaart, Grote 
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Engelwortel, Gewone 

Ereprijs, Draad- * 

Ereprijs, Grote 

Ereprijs, Klimop- 

Ereprijs, Veld- 

Es 

Esdoorn, Gewone 

Fijnstraal, Canadese 

Fluitenkruid 

Ganzenvoet, Mel- 

Ganzerik, Rechte * 

Gelderse roos * 

Gele plomp 

Glanshaver 

Glidkruid, Blauw 

Hazelaar 

Hazenpootje  3 

Heermoes 

Helmkruid, Gevleugeld 

Herderstasje, Gewoon 

Herik   * 

Hoefblad, Groot 

Hoefblad, Klein 

Holpijp  2 

Hondsdraf 

Honingklaver, Witte 

Hoornblad, Grof 

Hoornbloem, Gewone 

Hoornbloem, Kluwen- 

Hopklaver 

Hulst   * 

Kale jonker 

Kalmoes 

Kamille, Echte 

Kamille, Reukloze 

Kamille, Schijf- * 

Kamperfoelie, Wilde * 

Kandelaartje  * 

Kattenstaart, Grote  3 

Kievitsbloem, Echte     * 

Kikkerbeet  3 

Klaproos, Bleke * 

Klaproos, Grot 

Look, Kraai- 

Luzerne 

Madeliefje 

Mannagras * 

Margriet, Gewone  * 

Meidoorn, Eenstijlige  

Melkdistel, Akker- 

Melkdistel, Gekroesde 

Melkdistel, Gewone   * 

Melkeppe  * 

Moerasspirea  3 

Morgenster, Gele 

Munt, Water- 

Muur, Vogel- 

Ooievaarsbek, Slipbladige* 

Ooievaarsbek, Zachte 

Paardenbloem 

Paardenbloem, Zand-  * 

Paardenkastanje, Witte  * 

Paardenstaart, Basterd-  * 

Peer   * 

Perzikkruid 

Pijlkruid  1 

Pinksterbloem 

Populier, Canadese /Zwarte * 

Raaigras, Engels 

Raaigras, Italiaans * 

Raapzaad 

Raket, Gewone * 

Reigersbek, Gewone 

Reseda, Wilde * 

Reukgras, Gewoon * 

Riet 

Rietgras  * 

Rolklaver, Moeras- 

Roos, Honds- 

Ruit, Poel-  2  * 

Rus, Greppel- * 

Rus, Pit- 

Rus, Zomp-  * 

Schapengras 

Silene, Blaas- * 

 

Vroegeling 

Waterbies, Gewone * 

Watereppe, Kleine 

Waterkers, Gele 

Waterkers, Slanke * 

Waterlelie, Witte  3 

Waterpeper 

Waterweegbree, Grote 

Wederik, Grote  1 

Weegbree, Smalle 

Weegbree, Grote 

Wikke, Ringel- * 

Wikke, Vogel- 

Wilg, Bos- 

Wilg, Kat- 

Wilg, Schiet- 

Wilgenroosje 

Wilgenroosje, Harig 

Winde, Akker- 

Winde, Haag- 

Witbol, Gestreepte 

Witte krodde 

Wolfspoot 

Zandkool, Grote 

Zandmuur, Gewone 

Zegekruid  * 

Zegge, Gewone berm- * 

Zegge, Hoge cyper- 

Zegge, Moeras- * 

Zegge, Pluim- 

Zegge, Ruige 

Zegge, Valse vos- * 

Zilverschoon 

Zuring, Krul- 

Zuring, Moeras- * 

Zuring, Ridder- 

Zuring, Veld- 

Zuring, Water- 

Zwaluwtong 

Zwanenbloem  1 

Zwenkgras, Riet- 

Zwenkgras, Rood * 
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In 2017 zijn in totaal 207 soorten gevonden, waaronder 46 soorten die in 2000 niet zijn 

opgemerkt, grotendeels ordinaire soorten.  

In 2000 zijn in totaal 229 soorten gevonden, waaronder 59 soorten die wij in 2017 niet 

zijn teruggevonden. Tot de laatste behoren de mooie soorten, met name Egel-

boterbloem, Echte kievitsbloem, Rechte ganzerik, Hazenpootje, Krabbenscheer, Poelruit, 

Lidsteng, Wilde reseda, Blaassilene, Slangenkruid, Pijptorkruid, Akkerviooltje en 

Gewone waterbies. Het lijkt erop, dat er in zeventien jaar veel verloren is gegaan. 

 

Geschiedenis. 

In 1816, toen de Fransen weg waren, werd ’t 

Weegje samen met Bloemendaal en Broek-

huizen ondergebracht in één nieuwe gemeente: 

Broek, Thuil en ’t Weegje, kortweg Broek c.a. 

(cum annexis) genoemd, dat is: ‘Broek met wat 

er nog bijhoort’. Er was geen gemeentehuis; 

men had voor de raadsvergaderingen een 

kamer in herenlogement Het Herthuys op de 

Marktin Gouda (zie plaatje) gehuurd. In 1870 

werd deze gemeente met Noord- en Zuid-

Waddinxveen samengevoegd tot de nieuwe 

gemeente Waddinxveen. In 1964 werd Broek 

en het deel van Bloemendaal tot aan de A 12 

bij Gouda werden gevoegd. Maar ’t Weegje is 

tot nog toe bij Waddinxveen gebleven. Gouda 

wil het er ook graag bijhebben, want dan 

kunnen de Goudenaren daar wandelen; dat kan nu natuurlijk niet. De grote plas in het 

Weegje is in de jaren 1836-1839 ontstaan; het veen daaruit is als turf verkocht. Smalle 

stroken veenland in het water, de zogenaamde legakkers, herinneren daaraan. 

Vraag: wie weet waar Thuil ligt of gelegen heeft ? 


