
Inventarisatie van het geselecteerde Floronblok Stolwijkersluis, Amersfoortcoördinaten 

109 – 446, jaar 2009. 

 

Blok. 

Het blok ligt grotendeels in de gemeente Gouda, voor een klein deel in de gemeente Vlist en 

voor een zeer klein deel in de gemeente Ouderkerk. Het omvat Stolwijkersluis (de rotonde 

met de oude sluis en omgeving), een deel van de Provinciale weg West (N 228, richting 

Haastrecht, Oudewater), een deel van de Schoonhovenseweg (N 207, richting Stolwijk, 

Bergambacht), een deel van de begraafplaats IJsselhof en een deel van de stadswijk Kort 

Haarlem. 

 

Schema.  

Het blok is geïnventariseerd door leden van de plantenwerkgroep van de KNNV, afdeling 

Gouda e.o. De vooraf geplande inventarisaties met de groep zijn eens per maand gehouden, 

telkens op een woensdag, op de navolgende dagen (tussen haakjes de aantallen gevonden 

soorten cumulatief): 15 april (84), 13 mei (163), 17 juni (225), 24 juni (Korte Tiendweg, 

229), 11 juli (AB; deel van het blok, 242), 15 juli (261), 12 en 13 augustus (271), 9 september 

(278) en 17 september (extra bezoek; 279). Soorten van categorie 9 zijn niet meegeteld; 

abundanties in bold type. 

 

Gevonden soorten  

Abeel, Witte  (
1
) 

Akkerkers 

Akkerkool 

Andoorn, Bos- 

Andoorn, Moeras- 

Bast~wederik, Beklierde 

Bast~wederik, Kantige 

Bast~wederik, Viltige 

Beekpunge  (
10

)   E 

Beemdgras, Ruw 

Beemdgras, Veld- 

Beemdlangbloem 

Bereklauw, Gewone 

Bereklauw, Reuze- B 

Berk, Ruwe (
1
) 

Bijvoet 

Bitterzoet 

Blauwe druifjes  8 

Boterbloem, Blaartrekk. 

Boterbloem, Kruipende 

Boterbloem, Scherpe 

Braam, Dauw- 

Braam, Gewone 

Brandnetel, Grote 

Brandnetel, Kleine 

Brunel, Gewone 

Honingklaver, Witte 

Hoornblad, Grof 

Hoornbloem, Gewone 

Hoornbloem, Kluwen- 

Hopklaver 

Hulst  8 

Iep, Hollandse 

Kaardebol, Grote  A 

Kaasjeskruid, Klein 

Kalmoes 

Kamgras  E 

Kamille, Echte 

Kamille, Reukloze 

Kamille, Schijf- 

Kardinaalsmuts, Wilde  8 

Kattestaart, Grote  F 

Kikkerbeet  G 

Klaproos, Bleke 

Klaproos, Grote 

Klaver, Basterd- 

Klaver, Kleine 

Klaver, Rode 

Klaver, Witte 

Klaverzuring, Gehoornde 

Klaverzuring, Stijve 

Kleefkruid 

Rietgras 

Robertskruid 

Robinia  (
1
) 

Rolklaver, Gewone 

Roos, Rimpel- 

Roos, Veelbloemige  8 

Rus, Greppel- 

Rus, Pit- 

Rus, Zeegroene 

Rus, Zomp- 

Schijnaardbei   8 

Smeerwortel, Gewone 

Spaanse aak  8 

Speenkruid, Gewoon 

Springzaad, Klein 

Steenraket, Gewone 

Stekelnoot, Late  A 

Stinkende gouwe 

Straatgras 

Streepzaad, Groot 

Streepzaad, Klein 

Tandzaad, Knikkend 

Tandzaad, Smal 

Tandzaad, Zwart 

Teunisbloem, Duin- 

Timoteegras 



Distel, Akker- 

Distel, Krul- 

Distel, Speer- 

Dotterbloem, Spin-  E 

Dovenetel, Paarse 

Dovenetel, Witte 

Dravik, IJle 

Dravik, Zachte 

Droogbloem, Moeras- 

Duist 

Duizendblad 

Duizendknoop, Beklierde 

Duizendknoop,Japanse (
3
) 

Egelskop, Grote 

Eik, Zomer- 

Els, Zwarte 

Engelwortel, Gewone 

Ereprijs, Draad- 

Ereprijs, Grote 

Ereprijs, Klimop- 

Ereprijs, Veld- 

Ereprijs, Rode water- 
(15) 

Es 

Esdoorn, Gewone (
1
) 

Fijnstraal, Canadese 

Fioringras 

Fluitekruid 

Ganzevoet, Esdoorn- B (
7
) 

Ganzevoet, Korrel- 

Ganzevoet, Mel- 

Ganzevoet, Rode 

Ganzevoet, Stippel- 

Gele plomp  D 

Glanshaver 

Guichelheil, Rood  B 

Hanepoot, Europese 

Havikskruid, Oranje 

Hazelaar  8 

Heermoes 

Heksenkruid, Groot (
13

) E 

Hemelboom  8 

Hemelsleutel  8 

Herderstasje 

Hertshooi, Kantig 

Hoefblad, Groot 

Hoefblad, Klein 

Hondsdraf 

Kruidkers, Pijl- 

Kruidkers, Steen- (
6
) 

Kruipertje 

Kruiskruid, Bezem- 

Kruiskruid, Bos- (
11

) 

Kruiskruid, Jacobs- 

Kruiskruid, Klein 

Kruiskruid, Moeras- (
9
) B 

Kweek 

Langbaardgras, Gewoon 

Lathyrus, Veld- 

Leeuwenbek, Muur- C (
2
) 

Leeuwentand, Kleine 

Leeuwentand, Vertakte 

Lepelblad, Deens  (
6
) 

Liefdegras, Straat- 

Liesgras 

Liguster, Wilde 

Lis, Gele 

Lisdodde, Grote 

Loogkruid, Stekend 

Look, Kraai- 

Look-zonder-look 

Luzerne 

Madeliefje (meizoentje) 

Mannagras 

Margriet, Gewone 

Meidoorn, Eenstijlige 

Melde, Spies- 

Melkdistel, Akker- 

Melkdistel, Gekroesde 

Melkdistel, Gewone 

Melkeppe  (
5
) 

Moederkruid 

Moerasspirea  E 

Morgenster, Gele 

Mosterd, Grijze 

Mosterd, Zwarte 

Munt,Water- 

Muur, Moeras- 

Muur, Vogel- 

Muur, Zeegroene  (
14

) 

Muurpeper 

Muurvaren  C (
2
) 

Nachtschade, Zwarte s.s. 

Nagelkruid, Geel 

Ooievaarsbek, Kleine 

Tomaat 

Torkruid, Water- (
12

) 

Valeriaan, Echte 

Varkensgras, Gewoon 

Varkenskers, Kleine 

Veenwortel 

Veldkers, Bittere  D 

Veldkers, Bos- 

Veldkers, Kleine 

Veldsla, Gewone 

Vergeet-mij-niet, Akker- 

Vergeet-mij-niet, Moeras- 

Vetmuur, Liggende 

Vetmuur, Uitstaande 

Vijfvingerkruid 

Vingerhoedskruid, Gew. 8 

Vlas 

Vlier, Gewone 

Vlieszaad, Smal 

Vossestaart, Geknikte 

Vossestaart, Grote 

Vroegeling 

Walstro, Glad 

Walstro, Moeras- 

Waterbies, Gewone 

Waterkers, Gele 

Waterkers, Slanke 

Waterpeper 

Waterweegbree, Grote 

Wederik, Grote  B  8 

Weegbree, Grote 

Weegbree, Smalle 

Wikke, Hegge- 

Wikke, Voeder- 

Wikke, Vogel- 

Wilg, Schiet- 

Wilgenroosje 

Wilgenroosje, Harig 

Winde, Akker- 

Winde, Haag- 

Winterpostelein, Rose   

Witbol, Gestreepte 

Wolfsmelk, Tuin- 

Wolfspoot 

Zandkool, Grote 

Zandmuur, Gewone 

Zandraket 



Honingklaver, Citroengele 

Klimop 

Klit, Gewone 

Klokje, Kruip-  8 

Klokje, Kluwen-  8 

Knoopkruid 

Knopkruid, Harig 

Koekoeksbloem, Dag- 

Koekoeksbloem, Echte D 

Kompassla 

Koninginnekruid 

Koningskaars  (
20

) 

Krentenboompje, Amerik.8 

Kroontjeskruid 

Kroos, Bult- 

Kroos, Klein 

Kroos, Veelwortelig 

Kroos, Wortelloos 

Kroosvaren, Grote 

Kropaar 

Ooievaarsbek, Slipbladige 

Ooievaarsbek, Zachte 

Orchis, Brede wespen-  A 

Ossetong, Overblijvende 

Paardebloem 

Paardekastanje, Witte  8 

Penningkruid 

Perzikkruid 

Pijlkruid  D 

Pinksterbloem  E 

Populier, Ratel-  8 

Raaigras, Engels 

Raapzaad 

Raket, Gewone 

Raket, Hongaarse 

Ratelaar, Grote 

Reigersbek 

Reukgras, Gewoon 

Reuzebalsemien  B 

Riet 

Zeeraket 

Zegekruid 

Zegge, Hoge cyper- (
5
) 

Zegge, Oever- 

Zegge, Pluim- 

Zegge, Ruige 

Zegge, Zand- 

Zevenblad 

Zilverschoon 

Zonnebloem  8 

Zuring, Kluwen- 

Zuring, Krul- 

Zuring, Moeras- 

Zuring, Ridder- 

Zuring, Schape- 

Zuring, Veld- 

Zuring, Water- 

Zwaluwtong 

Zwanebloem  D 

Zwenkgras, Rood 

Tarwe, Vogelmelk en Puntwederik zijn waargenomen, maar tellen niet mee of staan niet op 

de streeplijst. 

 

Voetnoten. 

(1)  zaailing.  

(2)  Muurleeuwenbek en Muurvaren stonden op de bouwvallige, thans niet meer gebruikte en 

door een stalen damwand van de rivier afgesloten sluiswerken van Stolwijkersluis (de 

vroegere waterverbinding met de Krimpenerwaard). Muurvaren stond ook op een nabij 

gelegen huis. 

(3)  Diverse exemplaren, verspreid door het blok, onder meer vlak bij de Haastrechtse brug 

op de linker IJssel-oever, maar ook in de woonwijken. Tot 2008 meenden botanici, dat alle 

planten van de Japanse duizendknoop binnen het koninkrijk in Europa functioneel vrouwelijk 

waren. In 2008 zijn twee planten gevonden met goed gevormd stuifmeel. Deze planten zijn 

gebleken een kruising tussen twee variëteiten van de Japanse duizendknoop te zijn, namelijk 

Fallopia japonica, var. japonica (dat is de in Nederland reeds bekende variëteit) en Fallopia 

japonica, var. compacta. De laatse is een kleine, roze bloeiende variëteit die nog niet 

verwilderd vóórkomt. De gevonden kruising heeft meeldraden die duidelijk langer zijn dan 

de stamper en ook een veel sterker gegolfde bladrand dan F. japonica var. japonica. Het vóór-

komen van planten die stuifmeel produceren zou tot zaadvorming kunnen leiden en dat zou 

voor Japanse duizendknoop, die een invasieve soort is, een ongewenste ontwikkeling zijn. 

Half augustus begon de Japanse duizendknoop langs de IJssel bij de Haastrechtse brug te 

bloeien, maar voordat ik er zonder groot gevaar bij kon komen had de gemeente het meeste 

al weggemaaid. Op 24 augustus was ik in staat bloemen te plukken; deze waren bijna 

allemaal gesloten. Enkele bloempjes hadden korte meeldraden, maar ik kon geen stuifmeel 

zien. 

(5)  Melkeppe en Hoge cyperzegge langs de Gouderakse Tiendweg; Melkeppe ook langs de 

Korte Tiendweg. 



(6)  Steenkruidkers (vrij veel) en Deens lepelblad langs de N 228 (Provincialeweg West, 

richting Haastrecht) en ook langs deze weg binnen het aan de westzijde aangrenzende blok. 

(7)  Twee exemplaren van Esdoornganzevoet stonden in een gang tussen de achterzijden van 

de huizen van de Joubertstraat en de Krugerlaan. Enkele tientallen exemplaren van deze 

zeldzame aandachtssoort zijn dit jaar door Rob Okkes in Waddinxveen ontdekt op het thans 

braakliggende terrein van de vroegere tennisclub tussen het station en het Warnaarplantsoen. 

(10)  Beekpunge: op een laag gelegen, vochtig zandterrein langs de IJssel, naast de begraaf-

plaats; ook langs de Korte Tiendweg. 

(11)  Boskruiskruid stond bij de Waaiersluis 

(12)  Watertorkruid: op een laag, vlak bij de IJssel gelegen terreintje tussen de rotonde van 

Stolwijkersluis en de oude sluis. 

(13)  Groot heksenkruid: op diverse plaatsen in het blok; ook op de begraaflaats IJsselhof. 

(14)  Zeegroene muur: langs de Korte Tiendweg. 

(15)  Stond achter de begraafplaats langs de IJssel net beneden de hoogwaterlijn. Kenmerken: 

de kroonblaadjes leken meer rozerood dan blauwpaars, de steeltjes van de vruchten stonden 

recht af van de as van de bloeiwijze; de kelkblaadjes weken ronde vrucht uiteen; de vruchtjes 

zelf waren meer breed dan lang. De verschillen zijn nogal subtiel en de kenmerken zijn 

vatbaar voor subjectieve interpretatie. 

 

Cultuurplanten. 

In bewoond gebied ziet men met enige regelmaat cultuurplanten die in het wild, althans 

buiten de cultuur, in het cultuurlandschap stand houden. Floron stelt het op prijs als er ook 

aandacht aan verwilderde of mogelijk verwilderende soorten wordt geschonken. Dus niet alle 

exoten meteen als tuinvlieders (garden fugitives) opzij schuiven, maar liever met een 8 

(categorie verwilderd) aantekenen. Onder categorie 8 vallen soorten die nog niet lang in 

Nederland inheems zijn, maar wel worden meegeteld, omdat ze als ingeburgerd worden 

beschouwd. Hieronder vallen enerzijds soorten die door gemeente of waterschap in de 

bermen worden uitgezaaid, zoals bij voorbeeld Groot streepzaad, Grote klaproos, 

Avondkoekoeksbloem, Wilde cichorei, Knoopkruid en Grote ratelaar, en dan standhouden en 

zich uitzaaien lang nadat de gemeente het project al vergeten is, anderzijds soorten die uit 

tuinen ontsnappen of worden weggegooid en zich daarna een vaste plaats in de wilde 

vegetatie veroveren, zoals bij voorbeeld Schijnaardbei, Kluwenklokje, Kruipklokje, 

Judaspenning en Vlinderstruik. Ook enkele waterplanten behoren daartoe, zoals Watersla en 

Grote waternavel. Soorten die op eigen kracht of met onbedoelde hulp van de mens het land 

binnenkomen en stand houden worden als ingeburgerd beschouwd, maar zijn geen categorie 

8. In categorie 9 vallen vooral soorten die duidelijk bij een tuin horen of ingezaaid zijn en 

nog niet stand houden; deze tellen niet mee. De grens tussen wat wel en wat niet meetelt is 

soms een beetje vaag, maar Floron heeft door de jaren heen de grens wel iets wijder gelegd. 

 

Rivieroever. 

Tussen de begraafplaats IJsselhof en de IJssel ligt een door geboomte omzoomd pad langs het 

water, waarlangs enkele plantensoorten stonden die karakteristiek zijn voor rivieroevers: 

Moeraskruiskruid, Bittere veldkers en natuurlijk Spindotterbloem. Tot aan de Waaiersluis 

zijn op de IJssel duidelijk getijdebewegingen merkbaar; het hoogwater komt bij de brug 49 

minuten na het hoogwater in Rotterdam en het getijdenverschil is in Gouda voor een plek die 

zo ver in het binnenland ligt opmerkelijk groot. Dat komt wel mede doordat de Waaiersluis 

het inkomende water opstuwt. Grote kattestaart kwam op diverse plaatsen in het blok voor, 



maar stond vooral langs de IJssel, in een lange rij, evenwijdig aan de oever, waardoor ze bij 

hoog water in het water stond. Moeraskruiskruid, niet te verwarren met Rivierkruiskruid, 

stond langs de IJssel vlak bij het water. Deze soort komt in de regio op diverse plaatsen langs 

de IJssel en de Lek voor en is een typische begeleider van de oevers van de grote rivieren. 

Ook de dotterbloemen stonden in het slikkige intergetijdengebied en vertoonden de voor 

Spindotterbloem kenmerkende S-vormige knikken in de stengels. De typische spinvormende 

wortels aan die knikken waren in april nog niet te zien; die komen pas later in het seizoen. 

Opvallend is dat langs de IJssel in het aan de oostzijde aangrenzende en voorbij de 

Waaiersluis gelegen kilometerblok, waar geen getijden meer merkbaar zijn, geen dotterbloem 

te vinden was. De Waaiersluis is overigens bijzonder vanwege een ondergrondse terugleiding 

van water (via pompen). Leerling-sluiswachters uit het hele land komen hier tijdens hun 

opleiding een keer kijken. 

 

Zand. 

Naast de begraafplaats, aan de zijde van de Haastrechtse brug, ligt een groot zandterrein, 

kennelijk voor toekomstige uitbreiding van de begraafplaats. Hier stond onder meer Grijze 

mosterd, Smal vlieszaad (zeer veel), Duinteunisbloem, Stekend loogkruid, Zandmuur, 

Hongaarse raket, Late stekelnoot, Zandraket (plant met rijpe vruchtjes: harde doosvrucht met 

zes kleppen; vijf kelkbladen; kroonbladen kleiner dan de kelkbladen) en Zeeraket. Enkele 

van deze soorten vindt men in de zeereep; de zaden zijn waarschijnlijk met het zand 

meegekomen. Duinteunisbloem, Grijze mosterd en Hongaarse raket zijn gedetermineerd door 

Wout Holverda (Nationaal Herbarium Nederland te Leiden) aan de hand van opgestuurd 

materiaal. Grijze mosterd (al eens eerder in Gouda gezien) is goed herkenbaar aan de vrucht 

(hauw) die een duidelijke snavel heeft met in die snavel één zaad (soms twee). In het zand 

stond ook Koningskaars en voorts een uitgebloeid plantje, dat, aan het blad te zien, 

waarschijnlijk een soort van het geslacht Potentilla was, maar niet verder gedetermineerd kon 

worden. 

 

Korte Tiendweg. 

Tot het blok behoort ook een klein stukje (plm. 100 m) aan het einde van de Korte Tiendweg. 

Deze plek is slechts via een omweg te bereiken. De Korte Tiendweg is bijna 3,5 km lang, is 

om te fietsen totaal ongeschikt en voor auto's verboden. De enige openbare toegang is aan de 

Koekoekstraat in Haastrecht; aan de Goudse kant loopt de weg in het water dood, letterlijk 

plompverloren dus. De weg is nogal hobbelig, maar over het algemeen wel te belopen en de 

walkanten zakken tenminste niet in het water weg. Omdat maar zo'n kort stukje bij het blok 

behoort (ongeveer 100 meter) en de locatie moeilijk te bereiken is en slechts weinig 

interessante soorten bevat, leek het niet aangewezen er met de hele groep heen te gaan. Op 24 

juni is er Zeegroene muur (één exemplaar) waargenomen, een soort die  in de rest van het 

blok niet is gezien. Verder stond er vrij veel Moerasspirea, waardoor de abundantie moest 

worden bijgesteld.  

 

Plekjes. 

Er waren enkele leuke plekjes waar niet gemaaid werd: vooreerst een laag gelegen plekje aan 

de rand van het blok  tussen de IJssel en de Gouderakse dijk vlak bij de Stolwijker sluis. Dit 

terreintje was meestal afgesloten, maar we konder er één keer in. Verder lag aan de andere 

kant van deze dijk een laag terrein van het Hoogheemraadschap tussen de Stolwijkse vaart en 

de achterkant van de huizen aan de Gouderakse dijk; daar stond Zegekruid, Rode ganzevoet, 



Knikkend tandzaad, Moerasdroogbloem en Citroengele honingklaver, soorten die in de rest 

van het blok niet gezien zijn. Ook in de woonwijk waren hier en daar ruderale terreintjes met 

interessante soorten. 

 

Ontbrekend. 

Het verbaast mij altijd weer, dat sommige soorten niet te vinden zijn. Zo is overal in de 

omgeving Naaldaard (Setaria) te vinden, behalve uitgerekend in dit blok. Verder vond ik de 

flora langs de Korte Tiendweg een beetje tegenvallen. 

 

Eerdere inventarisatie. 

WV heeft dit blok in 1996 geïnventariseerd en toen 280 soorten gevonden, maar  niet alle 

door hem gevonden soorten zijn door ons in 2009 weer gezien, onder meer Mattenbies, 

Biezeknoppen, Egelboterbloem, Heen, Kleine majer, Pijptorktuid, Moerasrolklaver, Grote 

watereppe, Watergras, Valse voszegge, Tweerijige zegge, Bloedzuring en Rietzwenkgras. 

Anderzijds hebben wij enkele soorten gezien die Wim destijds niet heeft aangestreept, 

waaronder Beemdlangbloem, Dotterbloem, Japanse duizendknoop, Rode waterereprijs, 

Esdoornganzevoet, Rood guichelheil, Oranje havikskruid, Kantig hertshooi, Kluwen-

hoornbloem, Basterdklaver, Koningskaars, Moeraskruiskruid, Gewoon langbaardgras,  Kleine 

leeuwentand, Stekend loogkruid, Grijze mosterd, Brede wespenorchis, Hongaarse raket, 

Schijnaardbei (stond in 1996 nog niet op de streeplijst), Zwart tandzaad (!?) en Smal 

vlieszaad. 
 
 

Inventarisatie van het geselecteerde Floronblok met de Amersfoortcoördinaten 110 – 446, 

jaar 2009. 

 

Locatie. 

Het blok ligt ten dele in de gemeente Gouda en ten dele in de gemeente Vlist en omvat een 

deel van de stadswijk Goverwelle met delen van de Goverwellesingel, de Goverwellebrug 

(uit 1987) over de IJssel en enkele parkjes rond de Goudsche Wielen (gazons met wat bomen 

en schamele resten van de oude flora), verder de Goejanverwelledijk, de Provinciale Weg 

West (N 228 naar Haastrecht en Oudewater) en de Beneden-Haastrechtse boezem, een deel 

van de Korte Tiendweg (ten zuiden van de IJssel) en verder zeer ten dele toegankelijk 

weiland.  

  

Datums. 

De inventarisaties zijn op de navolgende dagen gehouden (tussen haakjes de aantallen 

gevonden soorten cumulatief): 6 april (47), 2 mei (108), 27 / 28 mei (150), 24 juni (alleen 

Korte Tiendweg, 175), 4 juli (248. Deze inventaristie was een Floron-excursie onder leiding 

van de districtscoördinator AH.), 3 augustus (260), 10 augustus (alleen Korte Tiendweg, 

266), 2 september (alleen de Goudse Wielen; 269) en 17 september (272). 

 

Gevonden soorten. Abundanties in bold type. 

 

Abeel, Witte 

Akkerkers 

Akkerkool 

Andoorn, Moeras- 

Basterdwederik, Kantige 

Basterdwederik, Viltige 

Beemdgras, Ruw 

Beemdgras, Veld- 

Beemdlangbloem 

Bereklauw, Gewone 

Bereklauw, Reuze-  B 

Berk, Ruwe 



Bernagie  8 

Bies, Bos-  B 

Biggenkruid, Gewoon 

Bijvoet 

Bitterzoet 

Boterbloem, Blaartrekk. 

Boterbloem, Kruipende 

Boterbloem, Scherpe 

Braam, Dauw- 

Braam, Gewone 

Brandnetel, Grote 

Brandnetel, Kleine 

Brunel, Gewone 

Distel, Akker- 

Distel, Krul- 

Distel, Speer- 

Dotterbloem, Gew.  B 

Dovenetel, Paarse 

Dovenetel, Witte 

Dravik, IJle 

Dravik, Zachte 

Droogbloem, Bleekgele 

Droogbloem, Moeras- 

Duinriet 

Duizendblad 

Duizendknoop, Beklierde 

Egelskop, Grote 

Eik, Zomer- 

Els, Zwarte 

Engelwortel, Gewone 

Ereprijs, Draad-  (
1
) 

Ereprijs, Gewone 

Ereprijs, Grote 

Ereprijs, Klimop- 

Ereprijs, Veld- 

Es 

Esdoorn, Gewone 

Fijnstraal, Canadese 

Fioringras 

Fluitekruid 

Fonteinkruid, Gekroesd 

Fonteinkruid, Haar- 

Fonteinkruid, Schede-(
8
) 

Fonteinkruid, Tenger 

Ganzevoet, Korrel- 

Ganzevoet, Mel- 

Ganzevoet, Rode 

Ganzevoet, Stippel- 

Ganzevoet, Zeegroene 

Gele plomp  F 

Glanshaver 

Glidkruid, Blauw 

Guldenroede, Late 

Hanepoot, Europese 

Hardgras, Stijf  B (
13

)  R 

Heen 

Heermoes 

Helmbloem, Gele  C 

Hennepnetel, Gewone 

Herderstasje 

Hertshooi, Kantig 

Hoefblad, Groot  (
2
) 

Hoefblad, Klein 

Hondsdraf 

Honingklaver, Witte 

Hoornblad, Grof 

Hoornbloem, Gewone 

Hoornbloem, Kluwen- 

Hopklaver 

Iep, Hollandse 

Judaspenning, Tuin-  8 

Kale jonker  B 

Kalmoes 

Kamille, Echte 

Kamille, Reukloze 

Kamille, Schijf- 

Kattestaart, Grote  E 

Kikkerbeet  G 

Klaproos, Bleke 

Klaproos, Grote 

Klaver, Kleine 

Klaver, Rode 

Klaver, Witte 

Klaverzuring, Gehoornde 

Kleefkruid 

Klimop 

Klokje, Gras-  8  B 

Klokje, Kruip-  8 

Knopkruid, Harig 

Koekoeksbloem, Dag- 

Koekoeksbloem, Echte B 

Kompassla 

Koninginnekruid 

Kroos, Bult- 

Kroos, Klein 

Kroos, Punt- 

Kroos, Veelwortelig 

Kroos, Wortelloos 

Kropaar 

Kruidkers, Steen- (
7
) 

Kruipertje 

Kruiskruid, Bezem- 

Kruiskruid, Duin- ┐ 

Kruiskruid, Jacobs- ┘ 

Kruiskruid, Klein 

Kweek 

Langbaardgras, Gewoon 

Lathyrus, Veld- 

Leeuwenbek, Muur- B  8 

Leeuwenbek, Walstro- 

Leeuwentand, Ruige  B 

Leeuwentand, Vertakte 

Lepelblad, Deens  (
5
) 

Lidrus 

Liefdegras, Straat- 

Liesgras 

Lijsterbes, Wilde 

Lis, Gele 

Lisdodde, Grote 

Look, Kraai- 

Look-zonder-look 

Madeliefje 

Mannagras 

Margriet, Gewone 

Melde, Spies- 

Melkdistel, Akker- 

Melkdistel, Gekroesde 

Melkdistel, Gewone 

Melkeppe 

Moerasspirea  F 

Mosterd, Zwarte 

Munt, Water- 

Muur, Vogel- 

Muur, Water-  (
12

) 

Muur, Zeegroene 

Muurpeper 

Nachtschade, Zwarte 

Nagelkruid, Geel 

Okkernoot (walnoot) 8 

Ooievaarsbek, Beemd-  

Ooievaarsbek, Berm- 8 



Ooievaarsbek, Kleine 

Ooievaarsbek, Zachte 

Orchis, Brede wespen- B 

Paardebloem 

Paardegras  (
11

)   

Papegaaienkruid 

Peen 

Penningkruid 

Perzikkruid 

Pimpernel, Kleine 8 C (
6
) 

Pinksterbloem  E  (
3
) 

Pijlkruid  B 

Postelein 

Raaigras, Engels 

Raaigras, Italiaans 

Raapzaad  (
4
) 

Raket, Gewone 

Raket, Hongaarse 

Ratelaar, Grote 

Reukgras, Gewoon 

Riet 

Rietgras 

Robertskruid 

Rolklaver, Gewone 

Rolklaver, Moeras- 

Rus, Greppel- 

Rus, Pit- 

Rus, Platte 

Rus, Zeegroene 

Rus, Zomp- 

Schijnaardbei 

Sering, Gewone 

Silene, Blaas-  8 

Sint-Janskruid 

Slangenkruid, B 

Smeerwortel, Gewone 

Spaanse aak 

Speenkruid, Gewoon 

Springzaad, Klein 

Steenraket, Gewone 

Sterrekroos, spec. 

Stinkende gouwe 

Straatgras 

Streepzaad, Groot  (
6
) 

Streepzaad, Klein 

Struisgras, Gewoon 

Struisgras, Hoog 

Tandzaad, Knikkend 

Tandzaad, Smal 

Tandzaad, Zwart 

Timoteegras 

Tomaat (
12

) 

Torkruid, Pijp- 

Valeriaan, Echte 

Varkensgras 

Varkenskers, Grove (
10

) 

Varkenskers, Kleine 

Veenwortel 

Veldkers, Bos- 

Veldkers, Kleine 

Vergeet-mij-niet, Akker- 

Vergeet-mij-niet, Moeras- 

Vetmuur, Liggende 

Vetmuur, Uitstaande 

Vijfvingerkruid 

Vingergras, Glad 

Vlas  (
14

) 

Vlier, Gewone 

Vossestaart, Geknikte 

Vossestaart, Grote 

Vroegeling 

Walstro, Geel 

Walstro, Glad 

Walstro, Moeras- 

Watereppe, Kleine 

Watergras 

Waterkers, Gele 

Waterkers, Slanke 

Waterlelie, Witte  B 

Waterpest, Smalle 

Waterweegbree, Grote 

Weegbree, Grote 

Weegbree, Smalle 

Wikke, Voeder- 

Wikke, Vogel- 

Wilg, Grauwe (
9
) 

Wilg, Kat- 

Wilg, Kraak- 

Wilg, Schiet- 

Wilgenroosje 

Wilgenroosje, Harig 

Winde, Akker- 

Winde, Haag- 

Winterpostelein, Rose  8 

Winterpostelein, Witte 

Witbol, Gestreepte 

Witte krodde 

Wolfsmelk, Tuin- 

Wolfspoot 

Zandkool, Grote 

Zandraket 

Zegekruid 

Zegge, Hoge cyper- 

Zegge, Moeras- 

Zegge, Oever- 

Zegge, Ruige 

Zegge, Scherpe 

Zegge, Tweerijige 

Zegge, Valse vos- 

Zevenblad 

Zilverschoon 

Zuring, Berm- 

Zuring, Krul- 

Zuring, Ridder- 

Zuring, Veld- 

Zuring, Water- 

Zwaluwtong 

Zwanebloem  A 

Zwenkgras, Riet- 

Zwenkgras, Rood



Niet meetellende soorten (categorie 9 en soorten die niet op de streeplijst staan): 

Duifkruid, Kornoelje, Papaver somniferum | orientale (tuinvlieders, alle in de woonwijk). 

 

Voetnoten. 

(
1
)  Draadereprijs, in gazonnetjes in de woonwijk, wordt ook wel gazonpest genoemd. 

(
2
)  Groot hoefblad: een grote plek van functioneel vrouwelijke planten langs de Beneden-

Haastrechtse Boezem en diverse grote plekken van functioneel mannelijke planten, in 

groepen verspreid ten noorden van de IJssel en langs de Goejanverwelledijk vanaf de 

Waaiersluis tot aan de Goverwellebrug. 

(
3
)  Pinksterbloem: voornamelijk langs de Beneden-Haastrechse Boezem en langs de Goejan-

verwelledijk; verder hier en daar nog enkele verspreide exemplaren. 

(
4
)  Floron heeft verzocht nog eens goed op de verschillen tussen Koolzaad en Raapzaad te 

letten. De reden is, dat in oude tellingen Koolzaad veel meer vóórkomt dan Raapzaad; in 

tellingen vanaf 2005 is het omgekeerde het geval. De vraag is nu: weerspiegelen de tellingen 

de werkelijkheid of misvattingen bij de floristen ? Daar is geen afdoende antwoord op te 

geven, maar bespiegelingen zijn wel mogelijk. Voorlopig kunnen we niet meer doen dan 

goed kijken: zowel naar de planten als in de Flora. Op de variadag van Floron in december 

2008 behandelde Sheila Luiten, een van de spreeksters (m/v), het verschil tussen Koolzaad en 

Raapzaad. Met vrij grote zekerheid correct op naam brengen is mogelijk aan de hand van een 

combinatie van kenmerken: de kleur van de onderste bladeren, de beharing, de mate van 

stengelomvatting, de mate waarin kroonbladen elkaar overlappen en de verhouding van de 

lengtes van snavel en vrucht. Koolzaad en Raapzaad hebben beide een relatief brede 

bladvorm, terwijl Zwarte mosterd, Herik en Grote zandkool, geelbloeiende Kruisbloemigen 

die de daar veel op lijken en vaak in de buurt van Koolzaad vóórkomen, smallere bladeren 

hebben, die niet stengelomvattend zijn. Een tamelijk duidelijk verschil tussen Koolzaad en 

Raapzaad zijn de bladeren: Koolzaad heeft een half-stengelomvattend blad, Raapzaad heeft 

een blad dat de stengel met bladslippen geheel omvat. De onderste bladeren van Koolzaad 

zijn minder blauw en minder behaard dan bij Raapzaad, maar hebben aan de onderzijde wel 

haren over de middennerf. De kroonbladen van Koolzaad zijn groter dan die van Raapzaad; 

de kelkbladen van Koolzaad staan schuin omhoog, bij Raapzaad recht opzij. Bij Raapzaad 

steken de bloeiende bloemen in de trossen (aan de buitenkant van de tros) uit boven de niet-

bloeiende bloemen (in het midden van de tros). Dit laatse kenmerk alléén is echter voor de 

determinatie niet doorslaggevend ! Raapzaadbloemen staan bekend om hun geur: in Pallieter 

van Felix Timmermans wordt de plant rapenreuk genoemd. 

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 is nogal uitvoerig over dit onderwerp en schrijft: “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, walnoot-

achtig smaak zonder bitterheid, die het koolzaad beslist niet heeft.”  

Koolzaad (Brassica napus) is eigenlijk een bastaard van Kool (Brasscia oleracea) en 

Raapzaad (Brassica rapa). Hier is ruimte voor fantasie. Als Koolzaad en Raapzaad in elkaars 

buurt vóórkomen, is het denkbaar dat de Kool-component uit Koolzaad eruit gekruist wordt 

en dat Koolzaad weer in Raapzaad overgaat. Er is dus nog een derde antwoord op de 

bovengestelde vraag mogelijk, of niet ? 

De kwestie heeft ook een praktische of, als u wilt, politieke kant. De Commissie Genetische 



Modificatie, een van de hindernissen op de lange papieren weg naar de toelating van 

genetisch gemodificeerde gewassen, ziet zich geconfronteerd met de vraag of genetisch 

gemodificeerd koolzaad toelaatbaar is. Het oordeel over deze vraag wordt mede bepaald door 

de aanwezigheid van koolzaad “in het wild”, d.w.z. in de wegbermen. Men heeft tot nog toe 

aangenomen, dat koolzaad zichzelf vanuit de cultuur naar de wegbermen verspreid, hetzij 

vanaf de akker, hetzij via het transport. Mocht echter blijken, dat de hoeveelheid koolzaad in 

de wegberm te verwaarlozen is, dan speelt wild koolzaad bij de beoordeling geen rol meer. 

(
5
)  Deens lepelblad: Langs de N 228 (Provincialeweg West) in de spatzone van het verkeer 

dat vanaf de Goverwellesingel de N 228 opdraait. Langs het deel van deze weg in het 

aangrenzende blok aan de westzijde staat nog veel meer Deens lepelblad. 

(
6
)  Groot streepzaad behoort tot een groep van soorten die ooit door de gemeente Gouda in 

de bermen van doorgaande wegen zijn uitgezaaid. Enkele van deze soorten houden al jaren 

stand en verspreiden zich. Hiertoe behoren onder andere: Groot streepzaad, Grote klaproos, 

Avondkoekoeksbloem, Wilde cichorei, Knoopkruid, Grote ratelaar, Blaassilene, Gewone 

margriet, Kleine pimpernel, Zeepkruid en waarschijnlijk ook Geel walstro. 

(
7
)  Steenkruidkers: in groot aantal langs de N 228. 

(
8
)  In het water langs de Korte Tiendweg. De Ecologische Flora vermeldt dat Schedefontein-

kruid voorkeur voor minerale bodems heeft en zich boven veengrond minder thuis voelt, 

maar de determinatie van het gevonden materiaal is door Adrie van Heerden, districts-

coördinator van Zuid-Holland-zuid, bevestigd. Deze soort komt overigens in het veenweiden-

gebied op diverse plaatsen voor. 

(
9
)  Ziet eruit als een bastaard van Grauwe en Geoorde wilg (houtlijsten onder de bast, kleine 

steunblaadjes, ovaal blad, gedraaide bladtop). 

(
10

)  Grove varkenskers stond aan een dammetje bij de ingang van een weiland langs de Korte 

Tiendweg. De gevonden plant had karakteristiek blad en bloempjes met 4 witte 

kroonblaadjes en 6 meeldraden. (Kleine varkenskers heeft maar 2 meeldraden per bloem.)   

(
11

)  Paardengras is gedetermineerd door Wout Holverda van het Nationaal Herbarium 

Nederland te Leiden. Deze soort had ik al eens eerder gevonden op de thans gesloten 

begraafplaats achter de Unichema; bij die gelegenheid is de determinatie door Adrie van 

Heerden bevestigd. 

(
12

)  op het parkeerterrein bij de Zebra 

(
13

)  Stijf hardgras: Rode Lijst; door Adrie van Heerden in de woonwijk gevonden 

(
14

)  Vlas (lijnzaad), misschien gemorst en  uit vogelzaad afkomstg, stond pal tegen het asfalt 

van de N 228 

 

Tiendweg. 

Het deel van de Korte Tiendweg dat in dit blok ligt is slechts via een omweg bereikbaar. De 

tiendweg is in tamelijk goede toestand, wel op veel plaatsen nogal hobbelig, maar de 

walkanten zakken tenminste niet in het water weg. De enige openbare toegang is aan de 

Koekoekstraat in Haastrecht. Van hier tot het andere (Goudse) einde is 3,5 km en aan het 

einde aan de Goudse kant loopt de weg gewoon dood in het water, plompverloren dus. Er 

komen wel enkele particuliere bruggetjes en boerenbetonpaden op uit. De laatste 100 meter 

van de tiendweg liggen in het aangrenzende blok aan Goudse zijde. Een mogelijkheid om er 

te komen is de bus te nemen: lijn 180 (richting Oudewater – Utrecht) of eventueel lijn 106 

(via Benschop naar Nieuwegein; volgt tot Haastrecht dezelfde route) en dan nog vóór 

Haastrecht op de N228 uit te stappen bij halte Camping Streefland, tegenover Heuvel-

transport, bij hectometerpaaltje 2.5. De camping binnengaan, voorbij de administratie een 



paar meter naar links en dan naar achteren lopen, dan loop je vanzelf de Korte Tiendweg op. 

Vervolgens richting Gouda wandelen. Het blok begint ongeveer 400 meter na het punt 

waarop hoogspanningsdraden de tiendweg kruisen. Langs de Korte Tiendweg stonden enkele 

soorten die in de rest van het blok niet zijn waargenomen. Vanaf de tiendweg zijn ook enkele 

weilanden toegankelijk; daar zijn Grove varkenskers en Pijptorkruid gevonden. 

 


