
Inventarisatie van kilometerblok 104 – 450 in Waddinxveen; jaar 2015. 

 

Soortenlijst. 

Het blok is van januari tot eind september 2015 meerdan twintig maal bezocht. 

Legenda: RL: Rode-Lijstsoort; A .. G : abundanties;     

  (n)  : voetnoot;  9:  (nog) niet meetellende ingezaaide soort 

Er zijn 212 soorten gevonden, waarvan er 9 niet meetellen. 

Het valt mij op, dat lang niet alle soorten die aanwaaien of met verkeer, 

werkzaamheden of zand meekomen of bewust worden uitgezet, op den duur ook 

blijven . Soms zie ik een mij onbekende cultuursoort in de goot naast de stoep 

staan en als ik dan omkijk zie ik dezelfde soort in een voortuintje staan; zo´n 

soort houdt het in de goot geen jaar uit. 

Abeel, Witte  (zaailing) 

Akkerkers 

Akkerkool 

Andoorn, Moeras- 

Bastaardwederik, Kantige 

Bastaardwederik,Viltige 

Beemdgras, Ruw 

Beemdgras, Veld- 

Beemdkroon  RL  B  (1)   9 

Berenklauw, Gewone  

Berenklauw, Reuze-  A 

Bijvoet 

Boerenwormkruid 

Bolderik  9   (2) 

Boterbloem, Blaartrekkende 

Boterbloem, Kruipende 

Boterbloem, Scherpe 

Braam, Gewone 

Brandnetel, Grote 

Bruidssluier, Chinese (3)  

Brunel, Gewone 

Cichorei, Wilde 

Distel, Akker- 

Distel, Krul- 

Distel, Speer- 

Dotterbloem, Gewone B 

Dovenetel, Paarse 

Dovenetel, Witte 

Dravik, IJle 

Dravik, Zachte 

Droogbloem, Moeras- 

Duist 

Duivenkervel, Gewone 

Kattenstaart, Grote 

Kikkerbeet  F 

Klaproos, Grote 

Klaproos, Ruige  (5) 

Klaver, Basterd- 

Klaver, Rode 

Klaver, Witte 

Klaverzuring, Gehoornde 

Kleefkruid 

Klimop 

Klit, Gewone 

Knoopkruid 

Knopkruid, Harig 
Koekoeksbloem, Avond- (6) 

Koekoeksbloem, Dag- (6) 

Kompassla 

Koninginnekruid 

Korenbloem  B  (7) 

Kromhals  (8)  B 

Kroontjeskruid 

Kroos, Klein 

Kroos, Punt- 

Kroos, Veelwortelig 

Kropaar 

Kruidkers, Amerikaanse (9) 

Kruipertje 

Kruiskruid, Bezem- 

Kruiskruid, Jacobs- 

Kruiskruid, Klein 

Kweek 

Langbaardgras, Gewoon 

Lidrus 

Liefdegras, Straat-  (10) 

Raapzaad  (15) 

Raket, Gewone 

Reigersbek 

Reseda, Wilde  (16) 

Reukgras, Gewoon 

Riet 

Robertskruid 

Rolklaver, Gewone 

Rus, Pit- 

Rus, Platte 

Rus, Zeegroene 

Salie, Veld-  (17)   9 

Schijnaardbei  B 

Smeerwortel, Gewone 

Speenkruid, Gewoon 

Stinkende gouwe 

Straatgras 

Streepzaad, Klein 

Tandzaad, Zwart 

Teunisbloem, Grote  (16) 

Teunisbloem, Middelste  (16) 

Timoteegras 

Tomaat 

Valeriaan, Echte 

Varkensgras, Gewoon 

Varkenskers, Kleine 

Veenwortel 

Veldkers, Bos-  (18) 

Veldkers, Kleine 

Veldsla 

Vergeet-mij-nietje, Akker- 

Vergeet-mij-nietje, Amerik.9 

Vijfvingerkruid 



Duizendblad 

Duizendknoop, Beklierde 

Egelskop, Grote 

Ereprijs, Draad- 

Ereprijs, Grote 

Ereprijs, Veld- 

Fijnstraal, Canadese  

Fioringras 

Fluitenkruid  

Ganzenbloem, Gele 9  (2) 

Ganzenvoet, Mel- 

Ganzenvoet, Stippel- 

Gele plomp 

Gerst  (2)   9 

Guichelheil, Rode  B 

Gulden roede, Late 

Hanenpoot, Europese 

Havikskruid, Oranje (29) 

Hazenpootje  (16) 

Heermoes 

Herderstasje 

Hoefblad, Groot  (4) 

Hoefblad, Klein 

Hondsdraf 

Honingklaver, Citroengele 

Honingklaver, Witte 

Hoornblad, Grof 

Hoornbloem, Gewone  

Hoornbloem, Kluwen- 

Hop 

Hopklaver 

Hulst (zaailing) A   

Kaasjeskruid, Groot 

Kaasjeskruid, Muskus- 

Kamgras 

Kamille, Echte 

Kamille, Reukloze 

Kamille, Schijf- 

Liesgras 

Lis, Gele 

Lisdodde, Kleine 

Look, Kraai- 

Luzerne 

Madeliefje 

Margriet, Gewone 

Melde, Spies- 

Melde, Uitstaande 

Melkdistel, Akker- 

Melkdistel, Gekroesde 

Melkdistel, Gewone 

Moerasspirea  C  (11) 

Morgenster, Gele 

Mosterd, Zwarte 

Munt, Water- 

Muur, Vogel- 

Muurpeper 

Muursla 

Naaldaar, Geelrode 

Naaldaar, Groene  (10) 

Nachtschade, Zwarte 

Narcis  9 

Oenothera ×fallax  (12) 

Ooievaarsbek, Berm- 

Ooievaarsbek, Slipbladige 

Ooievaarsbek, Zachte 

Oost-Indische kers   9 

Paardenbloem 

Papegaaienkruid 

Pastinaak 

Peen  (13) 

Perzikkruid 

Pimpernel, Moes- (14) 

Pinksterbloem 

Raaigras, Engels 

Raaigras, Italiaans 

Vingergras, Harig 

Vlier, Gewone 

Vlieszaad, Smal   (28) 

Vlinderstruik 

Vossenstaart, Grote 

Vroegeling 

Vrouwenmantel  9  (19) 

Walstro, Glad 

Watereppe, Kleine 

Waterkers, Slanke 

Waterpest, Smalle 

Waterweegbree,Grote  (20) 

Weegbree, Grote 

Weegbree, Smalle 

Wikke, Vergeten 

Wikke, Vogel- 

Wilg, Schiet- 

Wilgenroosje, Harig 

Winterpostelein (21) 

Witte kroddde 

Wolffia columbiana (30) 

Wolfsmelk, Kruisbladige 

Wolfsmelk, Tuin- 

Wondklaver  C  (22) 

Zandkool, Grote 

Zandraket 

Zegekruid 

Zegge, Ruige  (23) 

Zevenblad 

Zilverschoon 

Zuring, Geoorde  (25) 

Zuring, Moeras-  (26) 

Zuring, Ridder- 

Zuring, Water- 

Zwaardherik (27) 

Zwaluwtong 

Zwanenbloem 

Zwenkgras, Rood 

Voetnoten. 

 (1)  Beemdkroon is hier ingezaaid. Het is een doelsoort en het is op de 

navolgende plekken gestipt:  

 104,045 – 450,300; 104,083 – 450,259; 104,098 – 450,245;  

 104,123 – 450,222; 104,297 – 450,092;    104,329 – 450,050; 

 104,401 – 450,089; 104,403 – 450,101; 

De locaties liggen in de brede berm van de (nieuwe) Dreef. Bij de herinrichting 



van het gebied is er kennelijk een tonnetje zaad geopend. 

 (2) ingezaaid in het openbare groen langs de Houtstraat en de Marktstraat 

(nieuwbouw) 

 (3) Chinese bruidssluier (Fallopia baldschuanica) stond tegen de wand van het 

viaduct aan de noordwestkant; staat op de streeplijst (binnenkant). 

 (4)  Groot hoefblad stond – zoals overal in de omgeving – langs de Gouwe. 

 (5)  Ruige klaproos staat al jaren naast het spoor. 

 (6)  Avond- en Dagkoekoeksbloem stonden langs de spoorlijn op het zand 

 (7)  ingezaaid en verwilderd 

 (8) Op 104,415 – 450,524 stonden op 2 augustus vier flink uitgegroeide, 

stekelige exemplaren van Kromhals in bloei in het zand langs de spoorlijn 

 (9) Amerikaanse kruidkers staat al jaren rond het NS-station; dit jaar aan 

weerszijden van de spoorlijn, maar niet meer op de stationsweg. 

 (10)  op straat en op het perron in de voegen van de tegels 

 (11)  aan de rand van de Petteplas 

 (12) een bastaard van Grote en Middelste Teunisbloem; geen Nederlandse naam 

in de Flora van Heukels; staat niet in de Ecologische Flora. 

 (13)  Het is mij opgevallen, dat je vroeger veel meer dan thans een donkerrood 

bloemetje in het hart van een scherm van wilde Peen zag. 

 (14) Moespimpernel is in 2013 voor het eerst in Waddinxveen gezien, langs de 

Houtstraat, en is daar waarschijnlijk ingezaaid. 

 (15) Enkele planten van Raapzaad van vorig jaar bloeiden dit jaar met Pasen. In 

de wijde omgeving stond begin mei overal Raapzaad in bloei. 

 (16) langs het spoor op het zand 

 (17)  fraaie soort, ongetwijfeld uit een inzaaipakket; stond eveneens langs de 

Dreef in de brede berm aan de zuidelijke kant van de weg. Gestipt op 104,359 – 

450,035 en 104,405 – 450,107. 

 (18) Bosveldkers stond onder meer in mijn eigen achtertuintje: 6 meeldraden 

per bloempje en 9 of 11 deelblaadjes per blad. Kleine veldkers heeft meestal 

maar 4 meeldraden en niet meer dan 7 deelblaadjes per blad. 

 (19) Soorten van het geslacht Vrouwenmantel (Rozenfamilie) zijn als groep 

goed herkenbaar, maar de uitsplitsing van het geslacht in soorten is specialisten-

werk. De soorten lijden aan apomixis (ongeslachtelijke voortplanting) en het  

geslacht bevat "kleine soorten" die onderling zeer kleine, maar wel constante 

verschillen hebben. De streeplijst van Floron voert Vrouwenmantel in wijde zin 

(s.l.) op, eventueel aan de binnenzijde nog uit te splitsen. 

 (20)  in de spoorsloot. 

 (21) Winterpostelein staat al jaren bij het station; nu ook langs de Oude Dreef. 

 (22) Wondklaver is een doelsoort. Er stonden ongeveer 15 exemplaren 

bij  elkaar op 104,421 – 450,694 aan de spoorkant van het hek langs de 

spoorlijn, tegenover de grens van de percelen Spoorpad 58 en 60. 

 (23)  Ruige zegge staat al jaren aan de voet van de spoordijk tegen de oostzijde 

van het viaduct. 



 (25)  Geoorde zuring: op het talud van de spoordijk op aangevoerd zand; sterk 

gekroesde bladrand met pijlvoet en licht gekleurde bloemen 

 (26)  Moeraszuring: goed herkenbaar aan de vruchtjes (alle vruchtkleppen met 

knobbels; tanden aan de vruchtklepen ongeveer even groot als de knobbels). Een 

exemplaar stond naast de spoorweg op het zand: vreemde plek ! 

 (27) Zwaardherik (Eruca vesicaria), in 2013 in dit blok meer naar het noorden 

voor het eerst gezien, stond nu ook op het talud van de spoordijk, bij het viaduct 

aan de kant van het nieuwe winkelcentrum. Er stonden ter plaatse veel 

klaprozen, die ik daar vroeger ook nooit gezien heb. Ik vraag mij af, of daar iets 

is ingezaaid. Deze soort staat wel in de Flora van Heukels en op de streeplijst 

van Floron (binnenkant), niet in de Ecologische Flora van Weeda. 

 (28) Smal vlieszaad. Enkele exemplaren stonden op een ruderaal terrein waar 

vroeger de Samenwerkingsschool heeft gestaan en waar de afgelopen paar jaar 

bouwketen en voertuigen gestaan hebben voor de opbouw van het nieuwe 

centrum. De bodem bestaat hier uit een mengsel van zand, schelpen en puin. Ik 

denk, dat ik deze soort een paar jaar geleden al eens ten zuiden van het blok heb 

gezien op een zandvlakte die daar bij de aanleg van een tunnel onder de 

spoorweg en de reconstructie van een kruispunt gelegen heeft. Het zaad zal wel 

met het zand zijn meegekomen. Op 12 september heb ik op een excursie een 

exemplaar voorgehouden aan Willemien Troelstra, de districtsopziener van 

Zuid-Holland zuid en zij heeft de determinatie bevestigd. Deze soort is hier  

nogal ongewoon. 
 (29) bloeide op 3 oktober; op 3 november nog steeds. 

 (30) De districtscoördinator van D 15 (Hollands Duin) twijfelde eraan of de 

door mij aanvankelijk doorgegeven waarneming van Wortelloos Kroos (Wolffia 

arrhiza) wel correct was. Wortelloos kroos is in het Utrechts-Hollandse 

veenweidengebied vanouds zeer algemeen en ik heb deze soort al jaren in alle 

(ongeveer 60) blokken gezien waaraan ik heb meegewerkt. Maar de coördinator 

heeft wel een punt. Sind 2014 worden in Nederland twee andere soorten van 

Wolffia gezien, namelijk W. columbiana (voorlopige Nederlandse naam: 

Columbiaanse wolffia, een inwijkeling uit Noord- en Zuid-Amerika) en W. 

australiana (voorlopige Nederlandse naam: Smalle wolffia). Deze soorten zijn 

waarschijnlijk met geïmporteerde vijverplanten meegekomen. De moeilijkheid 

is dat vooral W. columbiana, die met name in Zuid-Holland op diverse plaatsen 

wordt gevonden,  moeilijk op het oog van W. arrhiza te onderscheiden is. Om de 

discussie verder te helpen heb ik op vier plekken vegetatie uit de sloot 

verzameld en, na verwijdering van slakken, Hoornblad en Waterpest, deze 

monsters, in cupjes, verpakt in plastic en plakband, opgestuurd naar Menno Soes 

(bureau Waardenburg) in Wageningen, die, naar mij is verzekerd, ter zake 

kundig is. Hij heeft mij bericht, dat in het opgestuurde materiaal alleen maar 

Wolffia columbiana vóórkomt. Daar zal ik mij dan maar bij neerleggen, totdat 

uit onderzoek mocht blijken, dat het toch ingewikkelder ligt. Menno wees mij 

erop, dat op de bolletjes in het opgestuurde materiaal witte puntjes zichtbaar 



waren; die wijzen erop dat ze bloeien. Die bloempjes hebben overigens geen 

bloembekleedselen; ze bestaan uit een piepklein stampertje en een piepklein 

meeldraadje. 

De vier lokaties zijn: 

 Amersfoort-coörd. lokatie van monsterneming 

A 104,669 - 450,659 einde ringvaart van de Zuidplas 

B 104,686 - 450,372 Leede bij bruggetje 

C 104,277 - 450,378 slootje achter Japans restaurant Nikko 

D 104,146 - 450,554 sloot langs sportpark De Sniep aan 

de kant van de Kastanjelaan 

 

 



Inventarisatie van kilometerblok 115 – 448, atlasblok 38.14.21: Hogebrug, 

Poppelendam en Lange Weidsche Boezem. 

 

Opzet.  

De inventarisatie is verricht conform de richtlijnen van Het Nieuwe Strepen. De  

inventarisatie heeft plaats gevonden op 8 augustus, gedurende 5 uur. Het blok is 

met de bus bereikbaar (halfuurdienst): halte Hekendorp-Veer. Het veer bestaat al 

lang niet meer, maar er is een bruggetje over de IJssel naar de Goejanverwelle-

dijk te Hekendorp; dan nog een klein kilometertje naar het noorden lopen over 

de Oostkade langs de Lange Weidsche Boezem. De spoorlijn van Gouda naar 

Woerden loopt door het noordwestelijke kwadrant van dit hok. In het deel ten 

noorden van de spoorlijn ligt het gehucht Hogebrug, dat tot de gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk behoort; de andere kant van het spoor behoort tot de 

gemeente Oudewater (prov. Utrecht). Afgezien van Hogebrug zelf (alleen huizen 

en bedrijfsruimten) en het stukje spoorlijn bestaat dit blok grotendeels uit 

ontoegankelijk weiland, dat tot het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

behoort; het gemaal Groot-Hekendorp ligt aan de Lange Weidse Boezem daar 

waar de Achterwetering erop uitkomt. In Oudewater zijn de Poppelendam (aan 

de zuidkant tegen de spoorweg) en een deel van de weg naar Hekendorp, 

alsmede de onverharde Oostkade langs de Lange Weidsche Boezem bereikbaar, 

en ook een klein stukje van de Westkade. De spoorweg is afgeschermd, maar de 

soorten van het spoor zijn ook aan en buiten het hek te bekijken.  

De Zwanenplas bestaat uit enkele met water gevulde grote kuilen, waaruit de 

grond ooit is weggehaald om de alsmaar wegzakkende spoorweg op te hogen. 

Tevergeefs natuurlijk; de spoorlijn bleef zakken en uiteindelijk is het slappe stuk 

onderheid. De paden tussen de kuilen en de strook eromheen gaan geheel schuil 

achter bomen en struiken. Op aanwijzing van een lokale agrariër kon ik er via 

een omweg over weilanden en hekken inkomen. Binnen het gebiedje liggen 

enkele nogal gammele bruggetjes; daar ben ik niet overheen gegaan; als ik door 

een bruggetje zak, weet niemand waar ik gebleven ben. 

Het blok was in 2003 al eens geïnventariseerd (197 soorten in 6 over het jaar 

verdeelde visites). 

 

Soorten. 

De navolgende 105 soorten zijn gezien: 

Akkerkers 

Akkerkool 

Andoorn, Moeras- 

Bastaardwederik, Viltige 

Berenklauw, Gewone 

Bijvoet 

Bitterzoet 

Boerenwormkruid  (2) 

IJzerhard (3) B 

Kale jonker 

Kamille, Echte 

Kamille, Reukloze 

Kattenstaart, Grote  C 

Kikkerbeet  E 

Klaproos, Grote (2) 

Klaver, Witte 

Prikneus  (2) 

Raaigras, Engels 

Riet 

Rolklaver, Gewone 

Rus, Pit- 

Sint-Janskruid (2) 

Smeerwortel, Gewone 

Stekelvaren, Brede  (1) 



Boterbloem, Kruipende 

Boterbloem. Scherpe 

Braam, Dauw- 

Braam, Gewone 

Brandnetel, Grote 

Distel, Akker- 

Distel, Krul- 

Distel, Speer- 

Dovenetel, Witte 

Duizendblad 

Duizendknoop, Beklierde 

Els, Zwarte 

Engelwortel, Gewone 

Fijnstraal, Canadese 

Fioringras 

Ganzenvoet, Mel- 

Ganzenvoet, Zeegroene 

Gele plomp  F 

Glanshaver 

Hanenpoot, Europese 

Heermoes 

Herderstasje 

Hondsdraf 

Honingklaver, Citroengele 

Honingklaver, Witte 

Hoornbloem, Gewone 

Hopklaver 

Klit, Gewone 

Knopkruid, Harig 

Koekoeksbloem, Avond-  (2) 

Koninginnekruid 

Kroos, Bult- 

Kroos, Klein 

Kroos, Veelwortelig 

Kroos, Wortelloos 

Kropaar 

Kruiskruid, Jacobs-  (2) 

Kweek 

Leeuwentand, Vertakte 

Liesgras 

Lijsterbes, Wilde (1) 

Lis, Gele 

Lisdodde, Grote 

Melkdistel, Akker- 

Meldistel, Gekroesde 

Melkeppe 

Moederkruid 

Moeraskers 

Moerasspirea E 

Mosterd, Zwarte 

Muur, Water- 

Peen 

Perzikkruid 

Pijlkruid  E 

Streepzaad, Klein 

Tandzaad, Smal 

Teunisbloem, Duin-  (2) 

Timoteegras 

Varkensgras, Gewoon 

Vergeet-mij-nietje, Moeras- 

Vlasbekje    (2) 

Walstro, Moeras- 

Watereppe, Kleine 

Waterlelie, Witte E 

Waterpeper 

Weegbree, Grote 

Weegbree, Smalle 

Wikke, Heggen- 

Wikke, Vergeten 

Wikke, Vogel- 

Wilg, Geoorde 

Wilg, Schiet- 

Wilgenroosje, Harig 

Winde, Haag- 

Witbol,Gestreepte 

Wolfspoot 

Zeepkruid    (2) 

Zilverschoon 

Zuring, Ridder- 

Zuring, Water- 

Zwanenbloem C 

 (1)  bij de Zwanenplas 

 (2)  langs het spoor 

 (3)  Langs het spoor bij de deur in het hek. Ik had IJzerhard nog nooit in Nederland in het 

wild betrapt, maar ik zie haar wel eens in tuinen. 
 



Inventarisatie van blok 110 – 445, kaartnummer 38 – 13 – 51, Stolwijkersluis, 

Atlasblok 38-13-51. 

 

Soorten (totaal 80).  Legenda:  A .. G = abundantie 

Beemdgras, Ruw 

Beemdgras, Veld- 

Beemdlangbloem 

Berenklauw, Gewone 

Bijvoet  (1) 

Boterbloem, Kruipende 

Boterbloem, Scherpe 

Brandnetel, Grote 

Distel, Akker- 

Distel, Krul- 

Distel, Speer- 

Dovenetel, Witte 

Dravik, IJle 

Dravik, Zachte 

Egelskop, Grote 

Eik, Zomer-  (2) 

Els, Zwarte 

Fioringras 

Fluitenkruid 

Fonteinkruid, Haar- 

Gele plomp  E 

Glanshaver 

Heermoes 

Hoefblad, Groot 

Hondsdraf 

Hoornblad, Grof 

Hoornbloem, Gewone 

Hopklaver 

Kale jonker  E 

Kalmoes 

Kamille, Echte 

Kamille, Schijf- 

Kikkerbeet  (3) 

Klaproos, Grote 

Klaver, Rode 

Klaver, Witte 

Kleefkruid 

Kompassla 

Kroos, Klein 

Kroos, Punt- 

Kroos, Veelwortelig 

Kroos, Wortelloos 

Kropaar 

Kruipertje 

Kruiskruid, Jacobs-  (4) 

Kruiskruid, Klein 

Lis, Gele 

Madeliefje 

Melkdistel, Gekroesde 

Moerasspirea E 

Ooievaarsbek, Slipbladige 

Paardenbloem 

Penningkruid 

Raapzaad 

Ratelaar, Grote (5) 

Riet 

Ruit, Poel-  D 

Smeerwortel, Gewone 

Valeriaan, Echte 

Varkenskers, Kleine 

Vergeet-mij-nietje, Moeras- 

Vijfvingerkruid 

Vossenstaart, Grote 

Watereppe, Kleine 

Waterpest, Smalle 

Weegbree, Grote 

Weegbree, Smalle 

Wikke, Vergeten 

Wilgenroosje, Harig 

Winde, Haag- 

Witbol, Gestreepte 

Zegge, Hoge cyper- 

Zegge, Pluim- 

Zegge, Scherpe 

Zuring, Moeras- 

Zuring, Ridder- 

Zuring, Veld- 

Zuring, Water- 

Zwenkgras, Riet- 

Zwenkgras, Rood 

Voetnoten 

 (1)  bij een dammetje; vermoedelijk met zand meegekomen 

 (2)  ook een exemplaar boven op een knotwilg; hoe komt dat daar ? 

 (3)  slechts enkele plantjes; later in het seizoen zullen er wel meer opduiken. 

 (4)  niet in bloei en daarom niet van Duinkruiskruid te onderscheiden 

 (5)  ooit in de stad Gouda in de bermen ingezaaid; al jaren in de hele omgeving 

ingeburgerd. 

Ik heb dit blok conform de richtlijnen van Het Nieuwe Strepen op 4 en 6 juni 

2015 geïnventariseerd. Deze inventarisatie heeft in totaal 4 uur in beslag 

genomen. Er zijn 80 plantensoorten herkend, inclusief waterplanten. 
 

Blok. 



Dit blok, tegen Stolwijkersluis aan en grotendeels gemeente Krimpenerwaard 

(vroeger gemeente Vlist), bestaat vrijwel geheel uit grasland zonder bebouwing. 

Door het blok loopt de Schoonhovense weg (N 207). Slechts de bermen van de 

nevenweg (vroeger de enige weg, waarover ook de bus naar Schoonhoven ging 

!) en de beide watergangen daarnaast zijn toegankelijk voor inventarisatie. De in 

de jaren vijftig naast de oude Schoonhovense weg aangelegde N 207 heeft 

weliswaar aan de zuidwestkant een zeer brede berm, die ik wel had willen 

bekijken, maar als ik mij daarin begeef, loop ik grote kans er door de politie, die 

daar regelmatig langskomt, te worden uitgehaald en dat heb ik niet geriskeerd. 

Overigens staat er vooral veel Veldzuring; als het bloeit ziet alles rood.  

Misschien had het uit floristisch oogpunt best een aardig blok kunnen zijn, maar 

niet als je nergens bij kunt komen. 

 

 



Verslag van de inventarisatie van blok 112 – 445, in 2015 uitgevoerd door de 

Plantenwerkgroep van de KNNV, afdeling Gouda e.o. 

 

Blok. 

Het blok is geïnventariseerd door de leden van de plantenwerkgroep van de 

KNNVGouda e.o.. Het blok ligt in de gemeente Krimpenerwaard, niet ver van 

de kern van Haastrecht. WV had het blok in 1991 al eens geïnventariseerd. Dat 

was zo lang geleden, dat we er best weer eens konden gaan kijken. De 

soortenlijst uit dat jaar is bij ons niet bewaard gebleven. Het aan de westzijde 

aanpalende blok met de vakantiehuisjes (111 – 445) hebben we in 2012 

geïnventariseerd. Dicht bij het museum is – binnen het blok –  een parkeerplaats. 

De bushalte van de lijnen 106 en 107 uit Gouda ligt dichtbij aan de Provinciale 

weg, vlak bij de rotonde. Museum Bisdom van Vliet, aan de andere kant van de 

Provinciale weg (N 228), valt net buiten het blok. 
 

Terreinen. 

Het blok bevat een keurig onderhouden park met gazons; aansluitend ligt een groot 

perceel bos met paden, lanen, struweel, licht bos, slootjes en vijvertjes; tussen de 

struiken en bomen staan hier en daar groepen planten die daar kennelijk ooit  zijn 

neergezet. Verder bevat het blok een kilometer van de Korte Tiendweg en polderland 

met veel, ten dele toegankelijk weiland, een Bilwijk genoemde graskade annex 

wandelpad, een stukje van de bebouwde kom van Haastrecht en een groot sportterrein 

met natuurlijke omgeving. Aan de oostkant worden thans huizen gebouwd. De 

Tiendweg leverde een tamelijk groot aantal soorten op. Een lokalo vertelde ons, dat de 

tiendweg een aantal jaren geleden met van elders aangevoerde grond is verbreed en 

verstevigd. Wellicht zijn daarmee ook wilde plantensoorten geïntroduceerd. Langs de 

tiendweg stonden nogal wat knotwilgen en in de knotten zaten allerlei soorten, 

kruiden, maar ook struiken en boompjes. Ook in de sloten naast de tiendweg dreven 

diverse soorten. Verder zijn er op ruderaal terein rondom het sportveld diverse soorten 

tuinvlieders, waterplanten en algemene soorten gevonden. Al met al een bewerkelijk 

blok. 
 

Datums en aantallen soorten. 

Er zijn in totaal 214 plantensoorten waargenomen, dat is: gezien èn herkend. 

Daarbij zijn 12 niet-meetellende soorten: uitgezette cultuursoorten, tuinvlieders 

en tuinafval. Het aantal meetellende soorten is derhalve 202. 

 

Legenda: 

A .. G  abundantie   9 niet meetellende soort 

RL  Rode-Lijstsoort  (n) voetnoot 
 

 

Abeel, Grauwe (17) 

Akelei  9 

Kattenkruid  (4) 9 

Kattenstaart, Grote   D 

Smeerwortel, Gewone 

Sneeuwklokje, Gewoon 



Akkerkool 

Aronskelk, Italiaanse 

Bastaardwederik, Kantige 

Bastaardwederik, Moeras- A 

Bastaardwederik, Viltige 

Beemdgras, Plat 

Beemdgras, Ruw 

Beemdgras, Veld- 

Berenklauw, Gewone 

Bijvoet 

Boerenwormkruid 

Boterbloem, Blaartrekk. 

Boterbloem, Gulden E RL 

Boterbloem, Kruipende 

Boterbloem, Scherpe 

Braam, Gewone 

Brandnetel, Grote 

Citroenmelisse 

Coreopsis tinctoria 9 (14) 

Distel, Akker- 

Distel, Krul- 

Distel, Speer- 

Dotterbloem A 

Dovenetel, Paarse 

Dovenetel, Witte 

Dravik, IJle 

Dravik, Zachte 
Duivenkervel, Gewone (1) 

Duizendknoop, Beklierde 

Els, Zwarte 

Engelwortel, Gewone 

Ereprijs, Gewone  (2) 

Ereprijs, Klimop- 

Ereprijs, Veld- 

Es  (11) 

Esdoorn, Gewone  (11) 

Fijnstraal, Canadese 

Fioringras 

Fluitenkruid  

Fonteinkruid, Tenger  (3) 

Framboos × Braam (15) 9 

Ganzenvoet, Korrel- 

Ganzenvoet, Mel- 

Kikkerbeet   G 

Klaver, Rode 

Klaver, Witte 

Klaverzuring, Gehoornde 

Klaverzuring, Stijve 

Kleefkruid 

Klimop 

Klit, Gewone 

Kompassla 

Krabbenscheer  F  (13) 

Kroos, Bult- 

Kroos, Dwerg- (19) 

Kroos, Klein 

Kroos, Punt- 

Kroos, Veelwortelig 

Kroos, Wortelloos 

Kropaar 

Kruipertje 

Kruiskruid, Jacobs-  s.l. 

Kruiskruid, Klein 

Kweek 

Langbaardgras, Gewoon 

Leeuwentand, Vertakte 

Liefdegras, Straat- 

Liesgras 

Lievevrouwebedstro  B 

Liguster, Wilde 

Lijsterbes, Wilde 

Lis, Gele 

Lisdodde, Grote 

Longkruid, Gevlekt   E 

Look, Kraai- 

Look-zonder-look 

Madeliefje 

Mannagras 

Meidoorn, Eenstijlige 

Melde, Spies- 

Melde, Uitstaande 

Melkdistel, Akker- 

Melkdistel, Gekroesde 

Melkdistel, Gewone 

Moeraskers 

Moerasspirea E 

Speenkruid 

Springzaad, Klein 

Stekelvaren, Brede 

Sterrekroos s.l. 

Stinkende gouwe 

Stokroos  9 

Straatgras 

Streepzaad, Klein 

Tandzaad, Smal 

Tandzaad, Zwart 

Timoteegras 

Trompetnarcis 9 

Valeriaan, Echte 

Varkensgras, Gewoon 

Varkenskers, Grove 

Varkenskers, Kleine 

Veenwortel 

Veldkers, Kleine 

Veldsla  (6) 

Vergeet-m-n, Akker- 

Vergeet-m-n, Moeras- 

Vergeet-mij-nietje, Ruw B 

Vetmuur, Liggende 

Vetmuur, Uitstaande 

Viooltje, Maarts B 

Vijfvingerkruid 

Viooltje, witbloeiend 9 

Vlasbekje 

Vlier, Gewone 

Vogelmelk, Gewone 

Vossenstaart, Grote 

Vroegeling 

Vrouwenmantel 

Walstro, Glad 

Walstro, Moeras- 

Watergentiaan  (7)  E 

Waterkers, Slanke 

Waterpeper 

Waterpest, Smalle 

Weegbree, Grote 

Weegbree, Smalle 

Weegbreezonnebloem (18)  9 
Wegedoorn 



Ganzenvoet, Stippel- 

Ganzenvoet, Zeegroene 

Gele plomp  E 

Gierst, Pluim- 

Glanshaver 

Glidkruid, Blauw 

Goudsbloem  (12)  9 

Guichelheil, Rood  B 

Hanenpoot, Europese 

Hazelaar 

Heermoes 

Heksenkruid, Groot  E 

Helmbloem, Gele  9  

Helmbloem, Vinger-  F 

Hennepnetel, Gewone 

Herderstasje  

Hoefblad, Klein 

Holpijp B  

Hondsdraf 

Hoornblad, Grof 

Hopklaver 

Hulst  (zaailing) C 

Kalmoes 

Kamille, Echte 

Kamille, Reukloze 

Kamille, Schijf- 

Mosterd. Zwarte 

Munt, Water- 

Muur, Vogel- 

Muurpeper 

Muursla 

Nachtschade, Beklierde (16) 

Nagelkruid, Geel 

Ooievaarsbek, Zachte 

Paardenbloem 

Paardenkastanje, Witte  (5) 

Perzikkruid 

Pijlkruid  D 

Pinksterbloem E 

Populier, Balsem-  9 

Raaigras, Engels 

Raapzaad 

Raket, Gewone 

Reukgras, Gewoon 

Rhododendron 9 

Ridderspoor  9 

Robertskruid 

Rolklaver, Moeras- 

Rus, Greppel- 

Rus, Padden- 

Rus, Pit- 

Schijnaardbei 

Sint-Janskruid 

Wikke, Vergeten 

Wikke, Vogel- 

Wilg, Geoorde 

Wilg, Schiet- 

Wilgenroosje, Harig 

Winde, Haag- 

Winterpostelein 

Winterpostelein, Roze 

Witbol, Gestreepte  (8) 

Witte krodde 

Wolfsmelk, Tuin- 

Wolfspoot 

Zandkool, Grote 

Zandraket 

Zegge, Moeras- (9) 

Zegge, Oever- 

Zegge, Ruige 

Zevenblad 

Zilverschoon 

Zuring, Ridder- 

Zuring, Veld- 

Zuring, Water- 

Zwaluwtong 

Zwanenbloem  B 

Zwenkgras, Reuzen- (10) 

Zwenkgras, Rood 

De inventarisatie heeft plaats gevonden op de navolgende, vooraf afgesproken 

datums, telkens op een woensdag. Tussen haakjes staan cumulatief de aantallen 

gevonden soorten: 8 april (44), 13 mei (110), 10 juni  (161), 8 juli (169; we 

waren eruit geregend), 12 augustus (203) en 9 september (213).  

Genoteerd zijn 12 niet-meetellende soorten: uitgezette cultuursoorten, tuin-

vlieders en tuinafval. Aantal meetellende soorten: 201. 

Voetnoten: 

 (1)  Duivenkervel stond bij de bushalte (richting Gouda), nog net in het blok. 

 (2)  Gewone ereprijs wordt wel vaker in de regio gezien. 

 (3)  Moeilijk op naam te brengen. Het gevonden materiaal bestaat op grond van 

de bladkenmerken vrijwel zeker uit òfwel Klein òfwel Tenger fonteinkruid. 

Tenger fonteinkruid is in de regio algemeen en Klein fonteinkruid vrij zeldzaam. 

Bij niet-bloeiende planten zijn er subtiele verschillen in de nervatuur van het 

blad en het al dan niet ten dele vergroeid zijn van blad en steunblad in jonge 

spruiten. GO vond echter een bloeitop en deze paste slecht bij Klein en beter bij 

Tenger fonteinkruid. 



 (4)  Kattenkruid : Nepeta mussinii  (info van KK) 

 (5)  Paardenkastanje: veel zaailingen. 

 (6)  Veldsla; opvallend veel langs de Korte Tiendweg. Ook langs andere tiend-

wegen in de regio wordt deze soort gezien. 

 (7)  in de boezem van Bergambacht 

 (8)  volgens WH bij veehouders ook Wollig zorggras geheten, omdat het soms 

in grote hoeveelheden in de wei vóórkomt en de koeien het ongaarne vreten. 

 (9)  niet helemaal duidelijk 

 (10) Stond in het bos. Uitgesleuteld met de Grassenatlas van Landwehr. De 

voornaamste kenmerken van het gevonden materiaal passen bij Reuzenzwenk-

gras: forse, overblijvende, pollen vormende plant, die ook in het bos groeit; 

stengelomvattende oortjes aan de bladvoet, onderste kroonkafje met ronde rug 

en een lange kafnaald die uit de punt van het kafje komt en ongeveer net zo lang 

is als het aartje. 

 (11)  zaailing 

 (12) vermoedelijk weggegooid tuinafval 

 (13)  Krabbenscheer is een doelsoort;  een tak van de Boezem van Bergambacht 

stond er vol mee, zo ver het oog reikte: niet te stippen. 

 (14)  of iets dat er veel op lijkt, maar wel weggeworpen en niet meetellend  

tuinafval, een composiet met lintbloemen die aan het boveneinde goudgeel en 

onderaan donkerrood zijn. Coreopsis betekent ‘meisjesgelaat’ en de plant wordt 

ook wel Meisjesogen genoemd. Staat niet in Heukels en niet op de streeplijst. 

 (15)  een kruising tusen Framboos en Braam (info van KK); groeide in een 

knotwilg aan de Tiendweg. 

 (16) een ondersoort van de Zwarte nachtschade 

 (17) een kruising van Witte abeel en Ratelpopulier  (info KK) 

 (18)  staat niet op de streeplijst 

 (19)  bevestigd door de districtscoördinator van Zuid-Holland zuid 
 

Uitgezette planten. 

In het oude gedeelte van het park, ten noorden van de Korte Tiendweg, staan 

tussen de bomen verspreide groepen van bloemen die daar ooit zijn uitgezet, met 

name Gulden boterbloem, Vingerhelmbloem, Lievevrouwebedstro, Gevlekt 

longkruid, Maarts viooltje, Sneeuwklokje, Gewone vogelmelk, Voorjaarszonne-

bloem, Italiaanse aronskelk en Roze winterpostelein. Deze soorten zijn mee-

geteld. 

Gulden boterbloem, een sinds lang hier vóórkomende soort van zavelgrond op 

oeverwallen, stond er in vrij grote aantallen. We hebben haar met de 

plantenwerkgroep al eens eerder in dit park gezien, namelijk in 2012, toen wij 

een keer – onderweg naar het aanpalende blok 111/445 – door het park zijn 

gelopen. Volgens onderzoek van Van der Voo (Gorteria, tijdschrift voor 

floristiek, deel IV, nummer 6/8 (1968) 134-136), was Gulden boterbloem 

vanouds langs de IJssel vanaf Snelrewaard tot aan Krimpen aan den IJssel 



inheems, en wel op verlande en door de rivier met aangeslibde klei opgehoogde 

vloedkreken. Het meeste daarvan is inmiddels verdwenen, maar in 2010 hebben 

wij haar nog op twee plaatsen gevonden, namelijk op het terrein van het 

Gabriëlklooster (van de paters Passionisten) aan de kant van Hekendorp (blok 

114-447), vlak bij de IJssel, en ook langs de Lange Weidsche Boezem (blok 115-

447), evenmin ver van de rivier. Op een Floron-excursie hebben we een keer 

Gulden boterbloem gezien op het terrein van Huys ten Donck te Ridderkerk. 

Ook in Amelisweerd staat veel Gulden boterbloem. De populatie in het 

Haastrechtse bos zal wel ooit zijn aangeplant; dat is niet meer na te gaan. 

Vingerhelmbloem, in de Ecologische Flora Voorjaarshelmbloem genoemd, een 

welriekende plant, stond in op 8 april in volle bloei. 

WV heeft mij medegedeeld, dat er tien jaar geleden Geknikte vogelmelk in de 

Voortuin stond. 

 

Bomen en struiken. 

In het park staan nogal wat bomen en struiken. De vraag is wat je mee moet 

tellen. Zaailingen hebben we – naar gewoonte – wel op de lijst opgevoerd; niet 

genoteerd is wat duidelijk is aangeplant, zoals laanbomen. Bij de aanstaande 

renovatie van het park maken die zaailingen overigens weinig kans. 

In het bos stond ook veel Groot heksenkruid, Geel nagelkruid, Klein springzaad 

(soorten van het bos) en Reuzenzwenkgras, een gras dat ook in bos gedijt. 
 

Afwijking. 

Langs de tiendweg is op 10 juni vanaf de brug over de Boezem van 

Bergambacht met een dreg (een eigen makelijtje van dik ijzerdraad) een pluk 

slootvegetatie naar boven gehaald, waarin een vreemd stuk plantaardig materiaal 

zat. Als je door je oogharen keek, leek het wel Nimfkruid; maar dat was het 

natuurlijk niet. Na turen en wikken houd ik het erop, dat het Grof hoornblad 

was, waarvan het oudste deel een door ziekte, vergif, bacteriën of anderszins 

veroorzaakte verplatting had ondergaan. Er zaten nog twee zijtakjes aan – echt 

eruit gegroeid, niet gekleefd of verstrengeld – die wèl het normale beeld van 

Grof hoornblad hadden. Misschien is het beter even niet in die boezem te gaan 

zwemmen. Het is opmerkeljk, dat Bergambacht, dat toch aan de Lek ligt, zijn 

overtollig hemelwater zo ver van huis in Haastrecht op de IJssel uitslaat. 

 

        Antoon van der Ark 


