
Inventarisatie van het geselecteerde Floron-natuurblok 106 - 449: Gouda: Winterdijk - 

Goudse poort, jaar 2007. 

 

Karakteristiek. 

In dit blok is het vroegere veen voor bijna de helft bedolven onder de zandmassa die nodig 

was voor de A 12 en de op- en afritten voor de aansluitingen naar Gouda en omgeving. De 

A 12 doorsnijdt het blok, maar er is voor de floristen een onderdoorgang. Het is op enkele 

plaatsen mogelijk dicht bij de snelweg te komen. Een groot deel van het blok bestaat nog uit 

de oorspronkelijke weilanden, gedeeltelijk toegankelijk via de Winterdijk, geen functionele 

dijk, maar een oude, smalle en lage, onlangs gerestaureerde tiendeweg. De Otweg, die ook 

voor een deel in het blok ligt, bevindt zich niet meer op de plaats waar hij in de Middel-

eeuwen bij de ontginning van het land langs de Gouwe is aangelegd, maar is bij de aanleg van 

de A 12 een eindje opgeschoven. De veeteelt wordt in dit gebied van lieverlede terug-

gedrongen en zal op den duur wel helemaal verdwijnen. Om te inventarisen is het blok nogal 

bewerkelijk en er zijn, door de dubbele biotoop - het zand heeft planten van het zand 

aangetrokken of meegenomen - betrekkelijk veel soorten te vinden. Dit blok, het enige door 

Floron in de wijde omgeving van Gouda door Floron geselecteerde natuurblok, is vorig jaar 

door Rob Okkes geïnventariseerd, maar door omstandigheden kon het werk niet worden 

afgemaakt. 

 

Datums en aantallen soorten. 

Het blok is geïnventariseerd door de plantenwerkgroep van de KNNV, afdeling Gouda. De 

leden van de plantenwerkgroep hebben het blok volgens schema van april tot en met augustus 

elke maand gezamenlijk bezocht, steeds op een woensdag, en wel op de navolgende datums 

(tussen haakjes de aantallen waargenomen soorten cumulatief): 11 april (niet gepland 

vóóronderzoek: 34), 18 april (117), 2 mei (extra bezoek vanwege het langdurige warme weer 

in de lente: 159), 16 mei (194), 13 juni (240), 18 juli (270), 22 augustus (286), 23 september 

(288). Het voor september geplande bezoek is na onderling overleg afgeblazen, omdat wij de 

indruk hadden dat het seizoen ten einde was. Pour acquit de conscience ben ik op zondag 23 

september, de laatste mooie zomerdag, toch nog een keer wijzen kijken en heb toen alleen 

Rood guichelheil nog gevonden (288).  

 

Soorten.  Totaal 289. 

Abundanties (A - G) en categorie 8 zijn vet weergegeven.
Abeel, Witte 

Agrimonie, Gewone  B 

Akkerkool 

Andoorn, Bos- 

Andoorn, Moeras- 

Basterdwederik, Viltige 

Beekpunge  E 

Beemdgras, Ruw 

Beemdgras, Veld- 

Beemdlangbloem 

Beemdkroon  8 B 

Bereklauw, Gewone 

Bereklauw, Reuze-  B 

Bies, Bos-   D 

Bijvoet 

Biggenkruid, Gewoon 

Bitterzoet 

Boekweit 

Boerenwormkruid 

Bolletjesraket 

Bosrank 

Boterbloem, Blaartrekkende 

Boterbloem, Kruipende 

Boterbloem, Scherpe 

Braam, Dauw- 

Braam, Gewone 

Brandnetel,Grote 

Brandnetel, Kleine 

Brunel, Gewone 

Distel, Akker- 

Distel, Krul- 

Distel, Speer 

Dotterbloem  B 

Dovenetel, Bonte gele 

Dovenetel, Gele 

Dovenetel, Paarse 

Dovenetel, Witte 

Dravik, IJle 

Dravik, Zachte 

Dravik, Zwenk- 

Duivenkervel, Gewone 

Duizendblad 

Duizendguldenkruid, Fraai  B  

Duizendknoop, Beklierde 

Egelantier 

Egelskop, Grote 

Eik, Zomer- 

Els, Zwarte 

Engelwortel, Gewone 

Ereprijs, Draad- 

Ereprijs, Grote 

Ereprijs, Klimop- 

Ereprijs, Rode water- 

Ereprijs, Veld- 

Es 

Fijnstraal, Canadese 

Fioringras 

Fluitekruid 

Fonteinkruid, Puntig 

Ganzevoet, Korrel- 

Ganzevoet, Mel- 

Ganzevoet, Rode 

Ganzevoet, Stippel- 



Ganzevoet, Zeegroene 

Gele plomp  E 

Glanshaver 

Glidkruid, Blauw 

Guichelheil, Rood  A 

Hanepoot, Europese 

Hazepootje  B 

Heelblaadjes  E 

Heen 

Heermoes 

Helmkruid, Gevleugeld 

Herderstasje 

Herik 

Hoefblad, Groot 

Hoefblad, Klein 

Holpijp  E 

Hondsdraf 

Honingklaver, Witte 

Hoornblad, Grof 

Hoornbloem, Gewone 

Hoornbloem, Kluwen- 

Hoornbloem, Zand- 

Hop 

Hopklaver 

Hulst  A 

Kale jonker  E 

Kalmoes 

Kamgras   E 

Kamille, Echte 

Kamille, Reukloze 

Kamille, Schijf- 

Kardinaalsmuts, Wilde 

Kastanje, Tamme 

Kattestaart, Grote  E 

Kikkerbeet  C 

Klaproos, Bleke 

Klaproos, Grote 

Klaver, Rode 

Klaver, Witte 

Klaverzuring, Gehoornde 

Klaverzuring, Stijve 

Kleefkruid, 

Klimop 

Klit, Gewone 

Klit, Grote 

Klokje, Akker-  8 

Klokje, Ruig  8 

Knoopkruid 

Knopkruid, Harig 

Koekoeksbloem, Avond- 

Koekoeksbloem, Dag- 

Koekoeksbloem, Echte  F 

Kompassla 

Koninginnekruid 

Koningskaars 

Kornoelje, Rode 

Kroontjeskruid 

Kroos, Bult 

Kroos, Dwerg- 

Kroos, Klein 

Kroos, Punt- 

Kroos, Veelwortelig 

Kroos, Wortelloos 

Kroosvaren, Grote 

Kropaar 

Kruipertje 

Kruiskruid, Bezem- 

Kruiskruid, Jacobs- 

Kruiskruid, Klein 

Kweek 

Lathyrus, Veld- 

Leeuwentand, Vertakte 

Lepelblad, Deens 

Liesgras 

Liguster, Wilde 

Lijsterbes, Wilde 

Lis, Gele 

Lisdodde, Grote 

Loogkruid, Zacht 

Look-zonder-look 

Luzerne 

Madeliefje 

Mahonie 

Mannagras 

Margriet, Gewone 

Meidoorn, Eenstijlige 

Melkdistel, Akker- 

Melkdistel, Gekroesde 

Melkdistel, Gewone 

Moederkruid 

Moeraskers 

Moerasscherm, Groot  B 

Moerasspirea   B 

Morgenster, Gele 

Mosterd, Zwarte 

Munt, Water- 

Muur, Vogel- 

Muurpeper 

Naaldaar, Groene 

Nachtschade, Zwarte 

Nagelkruid, Geel 

Ooievaarsbek, Beemd- 

Ooievaarsbek, Donkere  8 B 

Ooievaarsbek, Kleine 

Ooievaarsbek, Slipbladige 

Ooievaarsbek, Zachte 

Orchis, Brede wespen- E 

Paardebloem 

Pastinaak 

Peen 

Penningkruid 

Perzikkruid 

Pimpernel, Kleine  B 

Pinksterbloem  E 

Populier, Ratel- 

Raaigras, Engels 

Raapzaad 

Raket, Gewone 

Ratelaar, Grote 

Reigersbek 

Reseda, Wilde 

Reukgras, Gewoon 

Riet 

Rietgras 

Robertskruid 

Rolklaver, Gewone 

Rolklaver, Moeras- 

Roos, Rimpel- 

Ruit, Poel-   B 

Rus, Greppel- 

Rus, Pit- 

Rus, Platte 

Rus, Tengere 

Rus, Zomp- 

Schijnaardbei 

Silene, Blaas- 

Sint-Janskruid 

Smeerwortel, Gewone 

Spaanse aak 

Speenkruid 

Sporkenhout  8 

Stalkaars  A 

Sterrekroos spec. 

Stinkende gouwe 

Straatgras 

Streepzaad, Klein 

Struisgras, Gewoon 

Tandzaad, Knikkend 

Tandzaad, Smal 

Tandzaad, Zwart 

Taxus 

Teunisbloem, Grote 

Timoteegras 

Valeriaan, Echte 

Varkensgras 

Varkenskers, Grove 

Varkenskers, Kleine 

Veenwortel 

Veldkers, Bos- 

Veldkers, Kleine 

Veldsla, Gewone 

Vergeet-mij-nietje, Akker- 

Vergeet-mij-nietje, Moeras- 

Vergeet-mij-nietje, Ruw 

Vetmuur, Liggende 

Vetmuur, Sierlijke  A 

Vetmuur, Uitstaande 

Vijfvingerkruid 

Viooltje, Driekleurig 

Viooltje, Maarts  B 

Vlasbekje 

Vlier, Gewone 

Vlieszaad, Smal 

Vogelmelk, Gewone 



Vossestaart, Geknikte 

Vossestaart, Grote 

Vossestaart, Rosse 

Vroegeling 

Walstro, Glad 

Walstro, Moeras- 

Watereppe, Kleine 

Waterkers, Gele 

Waterkers, Slanke 

Waterlelie, Witte  D 

Waternavel, Grote   B 

Waterpeper 

Waterpest, Smalle 

Waterweegbree, Grote 

Wederik, Punt-  8 

Weegbree, Grote 

Weegbree, Hertshoorn 

Weegbree, Smalle 

Wikke, Hegge- 

Wikke, Smalle 

Wikke, Vogel- 

Wilde bertram 

Wilg, Kat- 

Wilgenroosje, Harig 

Winde, Akker- 

Winde, Haag- 

Witbol, Gestreepte 

Witte krodde 

Wolfsmelk, Tuin- 

Wolfspoot 

Zandkool, Grote 

Zandmuur, Gewone 

Zandraket 

Zegge, Hoge cyper- 

Zegge, Moeras- 

Zegge, Oever- 

Zegge, Pluim- 

Zegge, Ruige 

Zegge, Scherpe 

Zegge, Valse vos- 

Zegge, Zwarte 

Zevenblad 

Zilverschoon 

Zuring, Krul- 

Zuring, Moeras- 

Zuring, Ridder- 

Zuring, Veld- 

Zuring, Water- 

Zwaluwtong 

Zwanebloem  E 

Zwenkgras, Riet- 

Zwenkgras, Rood

Bijzonderheden. 

Het Maarts viooltje was vroeg in het jaar door RO gezien, maar was half april al verdwenen. 

Dotterbloem stond in één grote groep. Deens lepelblad, Hertshoornweegbree, Sierlijke 

vetmuur en Rood guichelheil stonden, in enkele exemplaren, pal naast de A 12. Ook 

Bolletjesraket stond langs de A 12, maar in grote aantallen. Pluimzegge stond her en der langs 

het water in verscheidene fraaie horsten. Bosbies stond op een kleine plek aan de Otweg; het 

is in het verleden op enkele plaatsen in en om Gouda gevonden: vorig jaar langs de Breevaart, 

lang geleden op het braakliggende terrein tussen de Kattensingel en de Van Vreumingenstraat 

en dit jaar hier wederom aangetroffen, en ooit op een natuurbouwterreintje in het Weegje (hier 

inmiddels weer verdwenen), maar is in de regio toch een zeldzame soort. 

 

Loogkruid. 

Zacht loogkruid stond in augustus op het zand niet ver van de A 12. Ik had aanvankelijk aan 

Stekend loogkruid (Salsola kali) gedacht, maar ik twijfelde en heb toen wat materiaal ter 

controle naar dhr Holverda van het Nationaal Herbarium Nederland in Leiden opgestuurd. De 

heer Holverda meende, als ik de brief goed lees, dat het iets tussen Stekend en Zacht 

loogkruid in was, maar het dichtste bij Zacht loogkruid (Salsola tragus) zat. Deze soort is 

vroeger ooit eens in ons blok gevonden. Overigens was de heer Holverda van mening, dat de 

Salsola tragus net zo goed de vroegere naam Salsola kali, subspecies ruthenica, had kunnen 

behouden. (Ik proefde in zijn antwoord een beetje een verwijt.) Het Zachte loogkruid is in die 

opvatting dus een ondersoort van het Stekend loogkruid. Bij een bezoek aan de locatie op 5 

september om de plant aan Rob Okkes te laten zien (hij kon op 22 augustus niet aanwezig 

zijn) was de oorspronkelijk waargenomen plant niet meer te vinden, maar stonden er meer 

dan tien niet eerder geziene exemplaren, wel klein, maar herkenbaar.  

 

Kattenstaart. 

Langs de A 12 stond een onbekend, erg klein plantje met een bloemetje, dat bij onderzoek 

Klein òf Kruipend kattestaart bleek te  zijn. Later konden we geen exemplaar meer vinden. 

Beide soorten zijn nogal zeldzaam. Het is niet duidelijk wat we met deze vondst aan moeten; 

voortaan beter uitkijken, denk ik. 

Kranswier. 

Bij die gelegenheid, op 5 september dus, vonden we ook een kranswier in een plas onder aan 

de voet van het dijklichaam van de A 12 (het had al dagen lang af en toe geregend). De 

planten waren éénhuizig; de internodiën van de hoofdas waren beschorst. De schors was 

diplostich en aulacanth. De stekels op de schors stonden alleen en waren erg klein, meer 

kleine papillen eigenlijk. De bracteeën waren ook erg klein. Ik houd het voorlopig op Chara 



vulgaris vulgaris. Ik heb wat materiaal op alcohol bewaard, om er een deskundige naar te 

laten kijken. De vondst was iets bijzonders, want ofschoon kranswieren vroeger in het 

veenweidengebied veel vóórkwamen – de planten waren relatief kalkrijk en werden door de 

boeren opgevist en bij wijze van kalkbemesting over het land verspreid – worden ze vandaag 

de dag, door de slechte kwaliteit van het oppervlaktewater, in de wijde omgeving van Gouda 

al lang niet meer gezien. Op 23 september heb ik nog veel meer Kranswier gezien: enkele 

grote plekken, allemaal aan de voet van de A 12. Misschien schept de kwel uit het kalkrijke 

zandlichaam een geschikt milieu (privé-theorietje). Het zand bevat schelpen: oesters en 

strandschelpen, de oesters zwart en de meeste andere schelpen wit of fossiel blauw (de kleur 

van verwassen jeans). Vreemd was ook, dat de kranswieren hier zo geïsoleerd lagen. Het is 

bekend dat de zogenaamde sporen (die overigens diploïed zijn !) jarenlang in de grond 

slapende kunnen blijven. Wij, de plantenwerkgroep, hebben al eens eerder een Kranswier op 

een onverwachte plek gezien, en wel op 24 juli 2002 aan de Lekdijk in Schoonhoven, in een 

tijdelijke poel in een berg zand die daar lag opgetast voor werkzaamheden aan de Lekdijk. 

Magic. In dezelfde poel dreef toen ook Zannichellia. 

 

Verdwenen. 

We hebben speciaal gezocht naar soorten die ooit in het blok of in de omgeving gezien zijn. 

Een jaar of tien geleden stonden op enkele plaatsen in de polder nog Kievitsbloemen, maar 

die hebben we nu niet meer gezien. Ook de Bijenorchis, waarvan we in dit blok een aantal 

jaren geleden meer dan 100 exemplaren gevonden hebben, is verdwenen. Waterscheerling, 

waar ik uitvoerig naar gezocht heb, stond wel aan de Winterdijk (één exemplaar), maar ver 

buiten het blok. 

 

De navolgende soorten zijn in 2006 (resp. 2005) gezien,  maar in 2007 niet teruggevonden:
Duist 

Esdoorn 

Hyacint, Wilde 

Klaver, Basterd- 

Klaver, Kleine 

Postelein 

Sneeuwroem, Grote 

Springzaad, Klein 

Vlier, Peterselie- 

Wikke, Ringel- 

Zilverhaver (in 2005)

 

 

 
 

 



Inventarisatie van Floron-blok 108 - 447, binnenstad Gouda, jaar 2007. 

 

Omgeving. 

In dit blok, dat een groot deel van de Middeleeuwse binnenstad van Gouda omvat, tussen het 

Plesmanplein in het noorden en het front van de Gouwekerk aan de Hoge Gouwe in het 

zuiden, bevindt zich uiteraard veel steen, maar er zijn ook plekjes waar vegetatie wor(s)telt, 

zoals een deel van het spoorwegstation met omgeving, het terrein van de voormalige 

zeepfabriek, het Van Bergen IJzendoornpark, de boomspiegels, de Kattensingel, het parkeer-

terrein bij het Bolwerk, de Blekerssingel, het bedrijfsterrein bij de voormalige garage De Jong 

achter het huizenfront van de Fluwelen singel, een restant van een sloot op de hoek van de 

Eerste Kade en de Noothoven van Goorstraat, de taluds van de spoorweg langs de Noothoven 

van Goorstraat en langs Vossenburchkade, de muren van kaden en oude gebouwen, zoals de 

oude kerk (de Sint Jan, een van de grote kerken van Nederland), en enkele miniplantsoentjes 

en hofjes. En er zijn natuurlijk planten die tussen de tegels groeien, zelfs in de winkelstraten. 

 

Werkwijze. 

Het blok is door twee floristen bezocht, t.w. AB en ondergetekende, waarbij elk afzonderlijk, 

in goede verstandhouding en via E-mail en brief contact houdend, over de gevonden soorten 

en bezochte lokaties, haar (M/V) eigen weg ging.  

 

Bezoekdatums  (tussen haakjes aantallen gevonden soorten cumulatief, zonder categorie 9): 

26-31 maart (69), 13 april (96), 21 april (115), 1 mei (123), 19-21 mei (198), 14-19 juni (235), 

27-29 juni (252), 7-12 juli (260), 31 juli (274), 6-12 augustus (301), 22-31 augustus (309).  

 

Gevonden soorten.  Totaal 309 soorten. 

(abundanties en categorieën 8 en 9 in bold type).
Abeel, Witte 

Akkerkers 

Akkerkool 

Andoorn, Bos- 

Andoorn, Moeras- 

Basterdwederik, Beklierde 

Basterdwederik, Berg- 

Basterdwederik, Viltige 

Beekpunge  B 

Beemdgras, Moeras- 

Beemdgras, Plat 

Beemdgras, Ruw 

Beemdgras, Veld- 

Bereklauw, Gewone 

Bereklauw, Reuze-  B 

Berk, Ruwe  

Bernagie 

Bies, Bos- A 

Biezeknoppen  

Bijvoet 

Bitterzoet 

Boekweit 

Boerenwormkruid 

Bosrank 

Boterbloem, Blaartrekkende 

Boterbloem, Kruipende 

Boterbloem, Scherpe 

Braam, Dauw- 

Braam, Gewone 

Brandnetel, Grote 

Brandnetel, Kleine 

Brunel, Gewone 

Dille  9 A 

Distel, Akker- 

Distel, Krul- 

Distel, Speer- 

Doornzaad, Akker-  A 

Dovenetel, Bonte gele  8 

Dovenetel, Gevlekte 8 A 

Dovenetel, Ingesneden 

Dovenetel, Paarse 

Dovenetel, Witte 

Dravik, IJle 

Dravik, Zachte 

Dravik, Zwenk- 

Droogbloem, Bleekgele D 

Droogbloem, Moeras- 

Duinriet 

Duizendblad 

Duizendknoop, Beklierde 

Duizendknoop, Japanse 

Duizendknoop, Kogel- 

Duizendknoop, Zachte 

Egelantier 

Eik, Zomer- 

Eikvaren  B 

Ereprijs, Draad- 

Ereprijs, Grote 

Ereprijs, Klimop- 

Ereprijs, Lange  9 B 

Ereprijs, Rode water- 

Ereprijs, Veld- 

Es 

Esdoorn, Gewone 

Fijnstraal, Canadese 

Fijnstraal, Muur- 

Fijnstraal, Zomer- 

Fioringras 

Fluitekruid 

Ganzerik, Kruip- 

Ganzevoet, Korrel- 

Ganzevoet, Mel- 

Ganzevoet, Rode 

Ganzevoet, Stippel- 

Gele plomp E 

Gierst, Pluim- 

Glanshaver 

Glidkruid, Blauw 

Guldenroede, Canadese 

Guldenroede, Late 

Hanepoot, Europese 

Hardgras, Stijf  B 

Havikskruid, Stijf 

Hazenpootje  B 

Heen 

Heermoes 

Heksenkruid, Groot  8 



Helmbloem, Gele  C 

Helmkruid, Knopig 

Hennepnetel, Gewone 

Herderstasje 

Herik 

Hoefblad, Groot 

Hoefblad, Klein 

Hondsdraf 

Honingklaver, Citroengele 

Honingklaver, Witte 

Hoornblad, Grof 

Hoornbloem, Gewone  

Hoornbloem, Kluwen- 

Hoornbloem, Zand- 

Hop 

Hopklaver 

Kaasjeskruid, Groot 

Kaasjeskruid, Muskus- 

Kalmoes 

Kamille, Echte 

Kamille, Reukloze 

Kamille, Schijf- 

Kanariezaad 

Kattestaart, Grote  C 

Klaproos, Bleke 

Klaproos, Grote 

Klaver, Kleine  

Klaver, Rode 

Klaver, Witte 

Klaverzuring, Gehoornde 

Klaverzuring, Stijve 

Kleefkruid 

Klimop 

Klit, Gewone 

Klit, Grote 

Klokje, Akker-  8 B 

Klokje, Kruip-  8 

Knopkruid, Harig 

Knopkruid, Kaal 

Koekoeksbloem, Dag- 

Kompassla 

Koninginnekruid 

Koningskaars 

Kornoelje, Rode 

Kransmuur 

Kroos, Bult- 

Kroos, Dwerg- 

Kroos, Klein 

Kroos, Punt- 

Kroos, Veelwortelig 

Kroos, Wortelloos 

Kroosvaren, Grote 

Kropaar 

Kruidkers, Amerikaanse 

Kruipertje 

Kruiskruid, Bezem- 

Kruiskruid, Bos- 

Kruiskruid, Jakobs- 

Kruiskruid, Klein 

Kruiskruid, Kleverig 

Kweek 

Langbaardgras, Gewoon 

Lathyrus, Bos-  8  B 

Leeuwenbek, Kleine  B 

Leeuwenbek, Muur- C  

Leeuwentand, Vertakte 

Lepelblad, Deens 

Lidrus 

Liefdegras, Straat- 

Liesgras 

Lijsterbes, Wilde 

Lis, Gele 

Lisodde, Grote 

Longkruid, Gevlekt  8 B 

Look, Bies- 9 A 

Look, Kraai- 

Look-zonder-look 

Luzerne 

Madeliefje 

Mannagras 

Mannetjesvaren 

Margriet, Gewone 

Marjolein, Wilde  B 

Melde, Spies- 

Melkdistel, Akker- 

Melkdistel, Gekroesde 

Melkdistel, Gewone 

Moederkruid 

Moeraskers 

Moerasscherm, Groot  E 

Morgenster, Gele 

Mosterd, Zwarte 

Munt, Water- 

Muur, Duinvogel- 

Muur, Vogel- 

Muur, Water- 

Muurpeper 

Muursla 

Muurvaren  F 

Naaldaar, Geelrode 

Naaldaar, Groene 

Nachtschade, Beklierde 

Nachtschade, Zwarte 

Nagelkruid, Geel 

Ooievaarsbek, Berm-  B 

Ooievaarsbek, Kleine 

Ooievaarsbek, Slipbladige 

Ooievaarsbek, Zachte 

Orchis, Brede wespen-  C 

Paardebloem 

Peen 

Penningkruid 

Perzikkruid 

Phacelia  8 

Pinksterbloem 

Populier, x Canada- 

Raaigras, Engels 

Raaigras, Italiaans 

Raapzaad 

Radijs  8 

Raket, Gewone 

Raket, Hongaarse 

Reigersbek 

Riet 

Rietgras 

Robertskruid 

Rolklaver, Gewone 

Rus, Greppel- 

Rus, Pit- 

Rus, Platte 

Rus, Tengere 

Rus, Zeegroene 

Rus, Zilte greppel- 

Rus, Zomp- 

Schijnaardbei 

Selderij  8 

Silene, Blaas- 

Sint-Janskruid 

Smeerwortel, Gewone 

Speenkruid 

Sporkenhout 

Springzaad, Klein- 

Steenbreekvaren  B 

Steenraket, Gewone 

Sterrekroos, spec. 

Stinkende gouwe 

Straatgras 

Streepzaad, Klein 

Struisvaren 

Tandzaad, Smal 

Tandzaad, Zwart 

Teunisbloem, Grote 

Teunisbloem, Middelste 

Timotheegras 

Tomaat  8 

Tongvaren  C 

Valeriaan, Echte 

Varkensgras, Gewoon 

Varkenskers, Kleine 

Veenwortel 

Veldbies, Gewone 

Veldkers, Bos- 

Veldkers, Kleine 

Veldsla, Gewone 

Vergeet-mij-n, Akker- 

Vergeet-mij-n, Moeras- 

Vetkruid, Wit 

Vetmuur, Liggende 

Vijfvingerkruid 

Vingergras, Glad 

Vingerhoedskruid 

Viooltje, Driekleurig 

Viooltje, Maarts  B 

Vlas 



Vlasbekje 

Vlier, Gewone 

Vlinderstruik 

Vossestaart, Grote 

Vroegeling 

Vrouwenmantel 

Walstro, Glad 

Watereppe, Grote 

Watereppe, Kleine 

Waterkers, Gele 

Waterlelie,Witte  A 

Waterpeper 

Waterpest, Smalle 

Waterweegbree, Grote 

Weegbree, Grote 

Weegbree, Smalle 

Wijfjesvaren 

Wikke, Hegge-  

Wikke, Ringel- 

Wikke, Smalle 

Wikke, Vogel- 

Wilg, Kraak- 

Wilg, Schiet- 

Wilgenroosje 

Wilgenroosje, Harig 

Winde, Akker- 

Winde, Haag- 

Winterpostelein, Witte 

Witbol, Gestreepte 

Witte krodde 

Wolfsmelk, Tuin- 

Wolfspoot 

Zandkool, Grote 

Zandmuur, Gewone 

Zandraket 

Zeepkruid 

Zegge, Moeras- 

Zegge, Ruige  

Zegge, Valse vos- 

Zevenblad 

Zilverschoon 

Zuring, Berm- 

Zuring, Goud- 

Zuring, Krul- 

Zuring, Moeras- 

Zuring, Ridder- 

Zuring, Schape- 

Zuring, Veld- 

Zuring, Water- 

Zwaluwtong 

Zwenkgras, Riet- 

Zwenkgras, Rood-

 

Cultuurplanten. 

In het blok worden verwilderde cultuurplanten gevonden. De meeste daarvan staan op de 

streeplijst, zoals Akkerklokje, Bieslook, Boekweit, Bonte gele dovenetel, Boslathyrus, 

Bosrank, Dille, Gevlekte dovenetel, Gevlekt longkruid, Kruipklokje, Phacelia, Radijs, Selderij 

en Tomaat (Tomaat op diverse plaatsen, tot op de spoorrails toe); andere niet, zoals Berenoor 

(Arctotis), Bruidssluier (Gypsophila paniculata), Cyperus spec., Escholtzia californica, Haver, 

Oosterse smeerwortel en Tarwe. 

 

Zeepfabriek.  

Tussen de Kattensingel, de Van Strijenstraat en de Van Vreumingenstraat, ligt een terrein 

braak waar vroeger de ‘Zeep- en Chemicaliënfabriek Gouda’ heeft gestaan. AB herinnerde 

zich, dat de plantenwerkgroep daar eens, ongeveer vijftien jaar gelden, met WV op een avond 

geweest is en dat daar zijn toen diverse ‘aardige dingen’ gevonden zijn, waaronder Bosbies, 

dat nu weer, tezamen met andere minder gewone soorten, is teruggevonden. Er was nat veen 

en veel zand. Het was er ruig en hier en daar smerig; de grond geldt als vervuild door 

afvalproducten van de fabriek en zal worden gesaneerd. Dat zal wel het einde van de aardige 

dingen zijn. Er gaat in ieder geval gebouwd worden. In juni was het er enorm ruig en stond er 

veel riet en braam. Eind juli was alles afgemaaid. In het streekarchief was te vinden, dat de 

fabriek er in 1950 nog stond, maar wanneer de fabriek is afgebroken bleef onduidelijk. 

 

Garage. 

Achter de de bebouwing van de Fluwelen Singel tussen de Martensstraat en Klein Amerika 

ligt, op de rand van het blok, het vrij grote terrein van het voormalige garagebedrijf De Jong. 

Het bedrijf is al jaren weg en het terrein is ruig, met golvende bestrating en vol afval. De 

meeste opstallen zijn verwaarloosd. Vanaf het hoofdpad gaan diverse zijpaden naar opslag-

plaatsen waarvan enkele nog in gebruik zijn. Er is nog bedrijvigheid (bloemplanten, venster-

glas), maar er is ruimte voor vegetatie. Hier stond onder meer Boskruiskruid, Gewone 

hennepnetel en Steenraket. 

Apostil. In 2016 is men bezig de locatie te gesaneren en opnieuw in te richten. 

 

Station. 

Hongaarse raket stond in enkele exemplaren op het station langs perron 8. Deze soort stond er 

vorig jaar ook al en is, nadat ik materiaal had opgestuurd, op het Nationaal Herbarium 

Nederland te Leiden door dhr. Holverda gedetermineerd. Het is een vorm met smalle blad-

slippen. De planten stonden tussen het perron en de rails en waren nogal verfomfaaid, want de 



NS lieten de treinen er gewoon langs gaan. Kleine leeuwenbek stond in de voegen van de 

tegels van perron 10; daar staat hij trouwens al jaren. Kleverig kruiskruid stond naast de rails 

bij het verlaagde perron 9. In 2005 stond het daar ook al en in de binnenstad gedijt het 

eveneens. De goede bereikbaarheid van de wilde railsflora langs het verlaagde perron is -  

buiten wellicht de verhoogde bonussen voor de top van de NS - de enige positieve spin-off 

van de lightrail; voor het personenvervoer is deze tram na drie jaar doormodderen een 

mislukking. 
 

Apostille. Langs perron 8, naast de rails stonden in 2010 enkele bosjes Zwenkdravik 

(Anisantha tectorum), een duinplant die ook vaak langs spoorwegen en op aangevoerd duin-

zand wordt gezien. 

 

Muurplanten. 

De dienst Beheer van de gemeente Gouda inventariseert sinds 1991 om de twee jaar, d.w.z. 

elk oneven jaar, de muurplanten in de Goudse binnenstad en publiceert daar ook een verslag 

van. Tot nog toe hebben zij per inventarisatiejaar één inspectieronde gehouden, telkens in 

augustus of september. Wij hebben de navolgende soorten van de stenen stad op of aan muren 

gezien: 

varens:  

Muurvaren: vele honderden exemplaren; staan al jaren over de stad verspreid, vooral veel 

achter de kerk, veel langs de Hoge Gouwe, enkele in de Peperstraat, een paar in de 

Jeruzalemstraat, op de muur van het archief, op een huis aan de Turfmarkt nr. 5, bij de 

Rabatbrug, maar ook net buiten de oude binnenstad, zoals op tuinmuurtjes in de Gravin 

Beatrixstraat. 

Tongvaren: in 2005 heeft de gemeente 55 exemplaren in de hele binnenstad geteld, inclusief 

het deel dat nu buiten ons blok ligt; in 2007 hebben wij er tenminste 22 in ons blok gezien, 

vooral bij de grote kerk:  9 in de Peperstraat,  10 achter de kerk,  2 aan de Hoge Gouwe en 1 

exemplaar aan de Blekersingel tegenover de Kunstuitleen. 

Steenbreekvaren:  1 ex. Peperstraat en 1 ex. Houtmanspad. De Steenbreekvaren is pas in 2005 

voor het eerst in Gouda gezien: eveneens twee exemplaren op verschillende locaties. 

 

De gemeente heeft verder in de afgelopen jaren Mannetjesvaren, Wijfjesvaren, Stekelvaren, 

Gewone eikvaren en Steenbreekvaren, van elk steeds slechts enkele exemplaren, waar-

genomen. De gemeente maakt overigens geen onderscheid tussen de twee soorten Stekel-

varen. Mannetjesvaren en/of Wijfjesvaren en één van de twee of de beide Stekelvarens zijn 

wel gezien, maar door de grote afstand niet te onderscheiden. Voor determinatie moet men het 

blad van nabij kunnen bekijken. Dit maakt het moeilijker de abundatie van deze soorten te 

schatten. Mannetjesvaren, Wijfjesvaren en Gewone eikvaren hebben wij dit jaar wederom 

aangetroffen. 

 

bloemplanten: onder meer Kogelduizendknoop, Kransmuur, Muurfijnstraal, Muurpeper, 

Muurleeuwenbek, Gele helmbloem en Gehoornde klaverzuring zijn gezien. Kogelduizend-

knoop, Kransmuur en Muurfijnstraal zijn in 2007 nieuw: ze stonden op en aan de kade van het 

Houtmanspad in een rijke muurbegroeiing van Muurleeuwenbek, Muurvaren, Muurpeper, een 

Mannetjesvaren en diverse ontsnapte tuinplanten. Muurfijnstraal, die mij een ogenblik aan een 

verdwaald Madeliefje deed denken, hing vrolijk bloeiend aan een vertikale bakstenen 

kadewand; het is mij een raadsel hoe een plant zich daar kan vestigen. Ook Gele helmbloem 

hing aan vertikale kadewanden, vooral bij de visbanken aan de Hoge Gouwe. Kransmuur 

heeft - en dat kan ik nergens vinden - kelkbladen die opvallend bootvormig zijn: gekield en 

kapvormig tegelijk; ze hebben bovendien kleine stekeltje op de rug. Dat de blaadjes in 

kransen van vier staan is aan de bloeiende plantjes moeilijk waar te nemen, omdat de 

stengelblaadje tegen die tijd al aan het verwelken zijn. Muurleeuwenbek stond of hing veel  



achter de kerk en was moeilijk te tellen. Geel nagelkruid en Bonte gele dovenetel stond samen 

met heel veel Muurleeuwenbek bij de brug bij het Vroesenpark naar Achter de kerk. 

 

Verdere bijzonderheden. 

Akkerdoornzaad stond bij Groeneweg 24 vóór de voordeur. Blauw glidkruid stond in de 

Cappenersteeg, een nogal ongewone locatie voor deze soort. De plant zag er uit als Glidkruid 

en had alle kenmerken die in de Flora bij Glidkruid genoemd worden, op één na: het miste het 

uitsteekseltje op de kelk. Ik vond dat wel vreemd, maar ik zou niet weten wat het anders zou 

kunnen zijn. Boskruiskruid stond op het grote braakliggende terrein van de voormalige garage 

van De Jong achter de Fluwelen Singel (vondst van Atty). Stijf hardgras stond in de Gravin 

Beatrixstraat tussen een tuinmuurtje en het plaveisel van het trottoir. Blijkens een vermelding 

in het stadsplantenboek van Ton Denters is het al eerder in Gouda gevonden. 

 

Kroos. 

Kroos was er, vooral later in de zomer, volop in dit blok, maar het was moeilijk op te visssen. 

Er bevonden zich maar enkele boerensloten in het blok en deze waren nogal smerig. De grote 

wateren, dat wil zeggen de stadsgrachten, bevatten naast Gele plomp ook wel Kroos, 

Blekerssingel en Turfsingel zelfs vrij veel, maar je kon er moeilijk bijkomen. Met een 

schepnetje aan een flinke rieten roede is het mij gelukt kroos in handen te krijgen. 

Dwergkroos was er in overvloed; Klein kroos niet zo veel. Op de hoek van de Eerste kade en 

de Noothoven van Goorstraat lag een poeltje, kennelijk een rest van het vroegere sloten-

systeem. Hier was het water niet al te vies en zat er nog leven in: poelslakken, een 

salamandertje en enkele plantensoorten, onder meer Smalle waterpest, Puntkroos en langs de 

kant onder meer Smal tandzaad, Groot moerasscherm en Kleine watereppe. 

 

Sporkenhout  

(boompje) stond op het Lombok, dat is het terrein tussen het Van Bergen IJzendoornpark en 

het rangeerterein bij het spoorwegstation. De kroonblaadjes waren kapvormig en omvatten de 

meeldraden waarmee ze ten dele vergroeid waren. Dat houdt in, dat de meeldraden epipetaal 

zijn: gepositioneerd vóór de kroonbladen en daarmee niet alternerend. De besjes hadden drie 

zaadjes (het vruchtbeginsel is driehokkig). Dit paste allemaal in een bloemdiagram dat ik in 

een oud boekje (het Compendium van Pulle) gevonden had. De Flora van Heukels vermeldt 

deze détails niet, kennelijk omdat ze niet nodig zijn voor de determinatie. 

 

Havikskruid en Cyperus. 

In een op de Eerste Hieronymus van Alphenstraat uitkomend, doodlopend, naamloos gangetje 

naast De Ark (mooie naam), een school voor openbaar speciaal onderwijs (ZMLK), stond een 

exemplaar van Stijf havikskruid. De pappus bestond uit haren met zeer kleine zijhaartje, meer 

tandjes eigenlijk. Het blad was enigszins ovaal, zittend, bijna gaaf, maar de onderste bladeren 

hadden wel een paar tanden. De plant was verspreid en zwak behaard. Met de plantenwerk-

groep hadden we deze soort vorige jaar ook al in een buitenwijk van de stad gevonden. In 

hetzelfde gangetje stonden, in de voegen van de tegels, ook diverse exemplaren van een of 

andere Cyperus, die sterk op een parapluplant leek, maar die ik niet kon determineren. Ik denk 

dat het een tuinplant is die onder de schutting en de tegels door gegroeid is. Hij staat er al 

minstens enkele jaren, want ik had de lokatie al eens eerder verkend en de planten gezien. Er 

zijn wereldwijd ongeveer 600 soorten van het geslacht Cyperus beschreven en de gevonden 

soort zal wel niet op de streeplijst staan, dus heb ik me er maar niet verder druk over gemaakt. 

 

Hemelboom. 

In de Walestraat stonden, tegen een paal met een verkeersbord bij huisnrs 3 - 5, net buiten het 

onderzochte blok, twee exemplaren van de Hemelboom (Ailanthus altissima), een uit China 

ingevoerde cultuursoort. In de tuin van het vlakbij gelegen pijpen-, tegel- en aardewerk-

museum De Moriaan (Westhaven 29) staat een grote Hemelboom; daar zal het zaad wel 



vandaan gekomen zijn. Volgens de eigenaars van de tegenoverliggende kristallen- en 

kleinodiënwinkel worden de loten van de boom in wording telkens door kinderen vernield, 

maar herstellen ze zich ook weer elke keer. Binnen de palen van het onderzochte blok hebben 

we geen Hemelboom aangetroffen; jammer, maar helaas. In Rotterdam, waar vele Hemel-

boompjes staan, heb ik ze op de Stationssingel bij de Walenburghof gezien.  

Apostil. Sinds 2008 zit het Nationaal Farmaceutisch Museum De Moriaan in het genoemde 

pand in Gouda. De erg hoge Hemelboom in de achtertuin is vanuit de bovenste etage te zien. 

In 2009 was de boom vanaf de Peperstraat goed te zien; er was flink in gezaagd, hij was niet 

fraai, maar hij leefde nog en was erg hoog. In 2010 was de Hemelboom aan de Walestraat 

verdwenen. Een paar jaar later was het  Nationaal Farmaceutisch Museum De Moriaan 

alweer opgedoekt. 

 

Raapzaad. 

Op een onverwachte plaats vond ik nog een verschil tussen kool- en raapzaad, namelijk in  

A. Bartels, Kanarievogels, deeltje 225 in de serie Weten en Kunnen, uitg. Kosmos, 1964. De 

auteur schrijft daarin: “Voor de zangkanarie moet het hoofdvoedsel bestaan uit voldoende 

belegen en uitgezweten zoet zomerraapzaad, ook wel zwart zaad genoemd, met als kleine 

variatie in zijn zaadvoedering wat gemengde zaden, ook wel wit zaad of snoepzaad 

genoemd.” En dan komt het: “Raapzaad heeft een milde, walnootachtig smaak zonder 

bitterheid, die het koolzaad beslist niet heeft.” De auteur is nogal uitvoerig en waarschuwt dat 

“vers zaad als kanarievoer nadelig is en kropzwellingen en zeer gemakkelijk storingen in de 

spijsvertering verwekt.” Dus, floristen, opgepast! Verder geen woord over Alsemambrosia 

(Ambrosia artemisiifolia) - de nieuwste zomerhype - dat een tegenwoordig veel gebruikt 

vogelzaad levert en bij mensen sterke hooikoorts veroorzaakt. 

 

 

 


