
Floristische inventarisatie van Schuurwerf door enkele leden van de KNNV, 

afdeling Gouda e.o. in het jaar 2015. 
 

Locatie. 
 

Schuurwerf is een eiland in de Reeuwijkse Plassen tussen Nieuwenbroek en 

Kalverbroek. Het eiland is ongeveer 20 bij 250 meter, ongeveer 0,5 hectare, dat 

is bijna zo groot als een standaardvoetbalveld of vijf promille van een 

kilometerblok. Het ligt in blok 112 – 449 met het zuid-oostelijke puntje net over 

de 449-coördinaat heen. Er is een aanlegsteiger, maar buiten een scherm voor 

vogeljagers is er verder geen infrastrucuur. 
 

Geschiedenis. 

Schuurwerf is onderdeel van een archipel van twee reeksen eilandjes, die met 

een beetje fantasie herkend kunnen worden als de resten van twee tegenover 

elkaar liggende wallekanten van een sloot of vaart. Uit het archief weten we, dat 

de Reeuwijkse Plassen in de zeventiende eeuw poldergebied zijn geweest en dat 

die sloot een achterwetering is geweest en ook zo genoemd werd. Een 

achterwetering is een ongeveer evenwijdig aan de ontginningsbasis gegraven 

afwateringssloot, waar de tussen de slagen liggende zwetsloten op uitkomen. De 

ontginningsbasis is hier de Twaalfmorgen, die op wat meer dan één kilometer 

van de Achterwetering ligt; dat komt redelijk ongeveer overeen met de 

gebruikelijke streeflengte van een slag, namelijk zes voorlingen (1248 meter). 

Schuurwerf is overigens veel breder (200 m) dan de standaardbreedte van een 

slag, die 30 roeden (113 m) bedraagt. Dat was ook de gebruikelijke afmeting van 

een cope (landaankoop). Waarom het eiland zoveel breder is, dat is niet goed 

bekend, maar wellicht omdat vroeger de slagen hier langs de achterwetering met 

elkaar waren verbonden voor een jaagpad (weegdijk of achterdijk in de 

plaatselijke spraak), dat in dit geval Gijsjes Achterdijk heette. Op dat pad liep 

degene die een schuit met turf voorttrok. Bij graven wordt daarvan in de 

ondergrond slechts een verharde strook teruggevonden. 

Op het eiland hebben ooit - op de noordoostelijke punt - vier turfschuren 

gestaan, maar in het bodemarchief zijn daarvan geen sporen terug te vinden. 

Over een deel van het eiland ligt in de lengterichting een smalle moddersloot die 

vroeger bijna geheel verland was; een paar jaar geleden heeft een aannemer die 

sloot weer opengemaakt en toen in één moeite door aan de noordoostkant met de 

plas in verbinding is gebracht. De Achterwetering liep vroeger in een verlenging 

langs de Platte Weg naar het westen om tenslotte in de Breevaart uit te monden. 

Schuurwerf was vroeger familiebezit, maar na de dood van de laatste eigenaar 

hebben de erfgenamen, die liever geld dan sores hadden, het eiland in kavels te 

koop aangeboden. Toen na twee jaar niemand had toegehapt, is het eiland in 

2011 in zijn geheel aan de stichting Aqua et Natura (A&N) verkocht. Deze 

stichting beoogt de natuur ter plaatse te beschermen en te herstellen. In 2014 is 



afgesproken, dat het IVN (Instituut voor Natuureducatie), afdeling IJssel en 

Gouwe, actief beheer gaat doen, gebaseerd op een beheersplan dat John van 

Gemeren heeft opgesteld. Het werk zou door Vrijwillig Landschaps Beheer 

(VLB, werkgroep van het IVN) worden uitgevoerd. 

 

Plan. 

VLB wilde graag een goed overzicht van de flora van Schuurwerf. Het hoofd 

van het VLB van het IVN, en de voorzitter van de KNNV, afdeling Gouda, 

hebben toen afgesproken, dat enkele leden van de KNNV Gouda e.o. het eiland 

in 2015 zouden inventariseren. A&N heeft formeel toestemming gegeven, het 

IVN heeft het plan goedgekeurd en ook het VLB heeft ingestemd. Eigenaar en 

beheerder wilden wel, dat de vogels in het broedseizoen zoveel mogelijk met 

rust gelaten zouden worden en we moesten ook rekening houden met een paar 

vissers en jagers. Na overleg is afgesproken, dat Frans Kingma, Atty Broer en 

ondergetekende de inventarisatie zouden doen. Boudewijn Ridder zou voor 

transport zorgen: een metalen platbodemvaartuig met buitenboordmotor, met 

Boudewijn zelf als schipper; opstappen bij de Tochtbrug (op het punt waar 

Hortemansdijk, Ree, Lecksdijk en Nieuwenbroeksedijk bij elkaar komen: de 

vaste strategische stek van ijscoman Antonio) en dan via Gravenkoop onder de 

brug in de Nieuwenbroekse dijk door naar Nieuwenbroek. Op 29 juli, na de 

inventarisatie, zou er gemaaid worden. 
 

Uitvoering. 

Het eerste bezoek van drie personen, meer een verkenning, was op 24 april. Het 

tweede bezoek was op 20 mei met vijf personen. Het derde en laatste bezoek 

was op 15 juli, eveneens met vijf personen. Op 15 juli was het terrein nogal ruig. 

Het onderzoek viel buiten het schema van Floron. Wel zijn de aantallen 

exemplaren van aandachtssoorten, waarvoor Floron een abundantie vraagt, zo 

goed mogelijk geschat. Voor deze schattingen zijn de codes (A .. G) van Floron 

gebruikt, maar, omdat het blok grotendeels uit water bestaat en de overige 

eilanden in het blok niet zijn bekeken, betreffen de abundanties niet het blok, 

maar het eiland. 
 

Soortenlijst. 

Er zijn 105 soorten gevonden, waarvan er één (Veenmos) voor Floron niet 

meetelt. Legenda: (n) voetnoot,  *  niet op de lijst uit 1989;   

A..G  abundantie;  9 telt niet mee 

Andoorn, Moeras- 

Bastaardwederik, Moeras- B 

Beemdgras, Ruw 

Berk, Ruwe  * 

Bitterzoet 

Boterbloem, Blaartrekkende  

Kompassla  * 

Koninginnekruid 
Krentenboompje, Amerikaans  * 

Kropaar  * 

Kruiskruid, Jacobs-  * 

Kruiskruid, Klein  * 

Straatgras 

Streepzaad, Klein  * 

Struisgras, Moeras-  (6) 

Tandzaad, Smal  * 

Tormentil 

Valeriaan, Echte 



Boterbloem, Kruipende * 

Braam, Gewone 

Brandnetel, Grote 

Distel, Speer-  * 

Dotterbloem  B 

Dovenetel, Paarse  * 

Duizendknoop,Beklierde * 

Eik, Zomer- 

Els, Zwarte 

Engelwortel, Gewone 

Gele plomp  *  (1)  C 

Glidkruid, Blauw 

Heermoes 

Helmbloem, Rankende 

Hennepnetel, Gewone 

Herderstasje  * 

Hertshooi, Kantig * 

Hennepnetel, Gewone 

Hondsdraf  * 

Hoornbloem. Gewone 

Hulst  B   * 

Kale jonker   E 

Kamille, Reukloze  (2) *  

Kamille, Schijf-  * 

Kattenstaart, Grote  B 

Kikkerbeet  *  C 

Klaver, Rode  * 

Kleefkruid 

Koekoeksbloem, Echte F 

Leeuwenbek, Muur-  * 

Lijsterbes, Wilde  (3) 

Lis, Gele  * 

Lisdodde, Kleine 

Madeliefje  * 

Melkdistel, Gewone  * 

Melkeppe 

Moerasspirea  E  * 

Munt, Water- 

Muur, Moeras-  * 

Muur, Vogel- 

Perzikkruid 

Pijpestrootje 

Raaigras, Engels 

Raapzaad 

Reukgras, Gewoon 

Riet  (4) 

Robertskruid 

Rolklaver, Moeras- 

Ruit, Poel-   E 

Rus, Greppel-  * 

Rus, Pit- 

Rus, Zeegroene  (5) 

Smeerwortel, Gewone 

Speenkruid  * 

Sporkehout 

Stekelvaren, Brede 

Stekelvaren, Smalle  * 

Straatgras 

Varkensgras, Gewoon  * 

Veenmos spec.  9  (11)   

Veenwortel  * 

Veldbies, Gewone 

Veldkers, Bos- 

Veldkers, Kleine  * 

Vergeet-mij-nietje, Moeras-* 

Vijfvingerkruid  * 

Vingerhoedskruid 

Vlier, Gewone 

Walstro, Ruw  (7)  * 

Waterkers, Slanke  * 

Waterlelie, Witte  B (1)  * 

Waternavel, Gewone  C 

Wederik, Grote  D 

Weegbree, Grote 

Wilg, Grauwe (9) 

Wilgenroosje  * 

Wilgenroosje, Harig 

Winde, Haag- 

Witbol, Gestreepte 

Wolfspoot 

Zegge, Hoge cyper- 

Zegge, Moeras-   * 

Zegge, Pluim- 

Zuring, Moeras- (10)  *   

Zuring, Ridder- 

Zuring, Veld- 

Zuring, Water- 

Voetnoten: 

 (1)  Gele plomp en Witte waterlelie stonden uiteraard niet op het eiland, maar 

dreven in het water, niet ver van de waterkant. 

 (2)  Reukloze kamille: opvallend grote bloemen. 

 (3)  Lijsterbes: vrij veel, ook hoge bomen; in juli met rode bessen. 

 (4)  Riet: op enkele plekken op het eiland vrij veel. 

 (5)  Zeegroene rus: losse bloeiwijze; onderbroken merg in de stengel. 

 (6) Moerasstruisgras. Moerasstruisgras onderscheidt zich van andere struis-

grassen door de vrij lange naald aan het lemma. 

 (7)  Ruw walstro: blaadjes met stekelpunt, tot 8 blaadjes per krans; plant ruw 

door weerhaakjes. 

 (9)  Grauwe wilg is niet zeker; lijkt op Geoorde wilg, maar  de steunblaadjes 

van het gevonden exemplaar zijn opvallend klein en de top van het blad is bijna 

recht en vertoont niet duidelijk de gootvormige, gekromde topspits die Geoorde 



wilg wel heeft. 

 (10)  Moeraszuring: de bloemtrossen zijn tot het eind bebladerd en de drie 

vruchtkleppen vertonen elk een langwerpige knobbel en stekels die even lang 

zijn als de knobbel. 

 (11)  Veenmos is geen restant van het vroegere veen, maar een recente 

herintroductie. 

 

Waterplanten. 

Langs de oever van het eiland stonden wel wortelende water-en moerasplanten 

te zien, maar drijvende waterplanten waren er op de plas eigenlijk niet, wel vlak 

bij het eiland (Witte waterlelie en Gele plomp) en verder op de plassen op 

andere, enigszins luwe plekken, maar midden op het open water waren er geen 

planten te zien. Bij een beetje wind staat er op de plas meteen een korte deining. 

Ook is het water niet helder. De beheerders zinnen op maatregelen om het water 

helderder te maken, zodat meer vegetatie mogelijk is. 

 

Vroegere inventarisatie. 

Een zekere Ruud Droog (IVN) heeft in 1989 het eiland geïnventariseerd. Ruud 

Droog is inmiddels op jonge leeftijd overleden. Zijn lijst lag als manuscript bij 

het IVN in het archief. BR heeft die lijst, die hierna volgt, beschikbaar gesteld. 

Deze lijst, in totaal 103 soorten, vermeldt enkele inmiddels verouderde 

Nederlandse namen, die ik met hulp van RO door de meer recente namen uit de 
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ste

 druk van de Flora van Heukels (jaar 2005) heb vervangen. Op de hierna 

volgende lijst Droog zijn geen abundanties vermeld. 
 

Legenda:  * = in 2015 niet  teruggevonden; (n) = voetnoot  

Andoorn, Moeras- 

Basterdwederik, Kantige* 

Basterdwederik, Moeras- 

Beemdgras, Ruw 

Beemdgras, Veld- 

Biezenknoppen * 

Bitterzoet 

Boterbloem, Blaartrekkende 

Boterbloem, Scherpe  * 

Braam, Gewone 

Brandnetel, Grote 

Brunel, Gewone * 

Dotterbloem 

Duizendknoop, Zachte * 

Egelskop, Grote * 

Eik, Zomer- 

Els, Zwarte 

Kleefkruid 

Koekoeksbloem, Echte 

Koninginnekruid 

Kropaar 

Liesgras  * 

Liguster, Wilde * 

Lijsterbes, Wilde 

Lisdodde, Grote * 

Lisdodde, Kleine 

Margriet, Gewone * 

Melkeppe 

Moerasspirea 

Mosterd, Zwarte * 

Munt, Water- 

Muur, Vogel- 

Perzikkruid 

Pijpestrootje 

Struisgras, Hoog- * 

Struisgras, Moeras- 

Tandjesgras  * 

Tandzaad, Gewoon (2) 

Tandzaad, Knikkend  * 

Tormentil 

Valeriaan, Echte 

Veenmos spec. 

Veldbies, Gewone 

Veldkers, Bos- 

Vingerhoedskruid 

Vlier, Gewone 

Vogelkers, Gewone 

Vossenstaart, Grote 

Walstro, Moeras- * 

Waternavel, Gewone 

Waterpeper   * 



Engelwortel, Gewone 

Fluitenkruid 

Ganzenvoet, Korrel-  * 

Ganzenvoet, Mel- 

Ganzerik, Kruip-  (1) * 

Glidkruid, Blauw 

Haarmos  * 

Heermoes 

Helmkruid, Gevleugeld * 

Hennegras  * 

Hennepnetel, Gewone 

Hertshooi, Gevleugeld 

Hoornbloem, Gewone 

Hop   * 

Kale jonker 

Kattenstaart, Grote 

Kievitsbloem, Wilde   *  

Klaverzuring, Stijve   * 

Raaigras, Engels 

Raapzaad 

Reukgras, Gewoon 

Riet 

Rietgras  * 

Robertskuid 

Rolklaver, Moeras- 

Roos, Rimpel- * 

Ruit, Poel- 

Rus, Lid-  * 

Rus, Padden- * 

Rus, Pit- 

Smeerwortel, Gewone 

Smele, Ruwe * 

Sporkehout 

Stekelvaren, Brede 

Straatgras 

Struisgras, Gewoon  * 

Waterscheerling * 

Wederik, Grote 

Wikke, Vogel- 

Wilg, Grauwe 

Wilg, Kat-    * 

Wilgenroosje, Harig 

Winde, Haag- 

Witbol, Gestreepte 

Witbol, Gladde * 

Wolfspoot 

Zegge, Blauwe * 

Zegge, Hoge cyper- 

Zegge, Pluim- 

Zuring, Ridder- 

Zuring, Veld- * 

Zuring, Water- 

Voetnoten. 

 (1)  Kruipganzerik, een kruising van Tormentil en Zilverschoon, is bekend van 

legakkers. 

 (2) Welke soort met Gewoon tandzaad wordt bedoeld, heb ik niet kunnen 

achterhalen. Wij hebben Smal tandzaad gezien. 

Indruk. 

In 2015 zijn duidelijk minder kenmerkende soorten van het veengebied en meer 

algemene soorten gevonden dan in 1989. Verloren zijn gegaan: Biezenknoppen, 

Zachte duizendknoop, Hennegras, Kievitsbloem, Kruipganzerik, Liesgras, Grote 

lisdodde, Rietgras, Tandjesgras, Knikkend tandzaad, Moeraswalstro, Water-

peper, Waterscheerling en Blauwe zegge, waarbij aangetekend moet worden, dat 

Tandjesgras en Blauwe zegge thans in de hele regio weinig vóórkomen. 
 

Plasproblemen. 

De plassen zijn vroeger polderland geweest; een plattegrond uit 1610 laat dat 

duidelijk zien. Het land is in de eeuwen erna in de vorm van turf grotendeels 

verkocht en opgestookt en daarbij tot onder het wateroppervlak uitgeveend. In 

de Oudheidkamer (Streekmuseum) te Reeuwijk wordt dit aanschouwelijk voor-

gesteld. « Gelukkig is het land waar het kind zijn moer verbrandt » (moer = 

moeras, turf) dichtte Joost van den Vondel, maar zo gelukkig zijn de nazaten niet 

meer. Toen de plas eenmaal een kritisch oppervlak bereikt had, nam hij het 

initiatief over en ging hij de overgebleven eilandjes belagen. Veen oxydeert aan 

de lucht en golven spoelen de fijne deeltjes weg. De eilandjes zijn bijna allemaal 

nog steeds eigendom van particulieren – een paar zijn van stichtingen of 

gemeenten – en ook het verdronken land is vaak nog particulier eigendom. Op 



enkele plaatsen ziet men, in de laatste fase van de grote verdwijntruc van een 

eilandje, een paar rietstengels die, als dun haar op een kale schedel, ten afscheid 

uit het water omhoog steken. Sommige eigenaren proberen hun grond, vooral als 

er een huis op staat, tegen de langzame ondergang te beschermen met een 

beschoeiing van een rij van in het water geslagen en met wegendoek bedekte 

houten palen. Het bezwaar daarvan is, dat riet niet over een palissade heen kan 

groeien en dat er dus geen natuurlijke bescherming wordt gekweekt. Bovendien 

zal mettertijd, als de palen verrot zijn, het wegendoek uiteenvallen, waardoor 

klonten plastic vezels de schroeven van scheepjes zullen hinderen. De plas-

problemen zijn groot en complex. Bij Schuurwerf is bijna rond heel het eiland 

op enige afstand van de wallekant een beschermende rij palen in het water 

geslagen; riet groeit daar niet, maar wegendoek heb ik ook niet gezien. 

 

Veenbonken. 

Op enkele plaatsen in de plassen ziet men grote of kleine veenbonken net boven 

het water uitsteken. Voor het ontstaan daarvan is een aannemelijke verklaring. 

Bacteriën zouden onder in het veen onder zuurstofloze omstandigheden en bij de 

toevoer van de juiste nutriënten methaan (aardgas, CH4) vormen, dat aan het 

veen opwaartse druk geeft. Als die druk groot genoeg is kan een trilling of 

plotselinge luchtdrukverandering (onweer) de doorslag geven en dan komt een 

bonk veen naar boven. Vaak blijft die bonk drijven boven het gat waaruit hij is 

losgekomen, omdat het onderste gedeelte nog ten dele binnen het gat zit. Kleine 

bonken kunnen wegdrijven of ze worden geconfiskeerd door landeigenaren die 

de bonken naar hun eigen land toe verslepen. Na enige tijd zakken veenbonken 

ook weer terug. Wij hebben vlak bij Schuurwerf diverse kleine drijvende 

veenbonken gezien. Dit verschijnsel is al heel lang op allerlei plaatsen gezien, 

onder meer bij het droogmaken van de Zuidplas. In enkele Noord-Hollandse 

polders werd vroeger aardgas in klokvormige constructies boven de sloot 

opgevangen en in de keuken gebruikt. 
 

Werkzaamheden. 

Op de zuidwestpunt van Schuurwerf lagen enkele exemplaren van Halfgeknotte 

strandschelp (Spisula subtruncata). Dat betekent, dat daar zand van het zeestrand 

is gestort. BR vertelde, dat een aannemer een paar jaar geleden het eiland 

bouwrijp heeft gemaakt en van alles en nog wat heeft geruimd. 

 

         Antoon van der Ark 
 


