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1. Inleiding 
In de Randstad zijn vele recreatiebossen aangelegd op weiland. Voor ontwerpers en 
uitvoerders was dat een ongekende uitdaging. Er was geen ervaring over de beste methode 
om op korte tijd iets te maken wat op een volwassen bos lijkt. Als je weet waar je kijken 
moet, zie je ook een ontwikkeling in de aanpak. Bestaande bossen zijn bijna allemaal op 
armere gronden en zijn bijna allemaal al lang in gebruik als bos. In de Randstad staan de 
bossen op voedselrijke grond en, zoals gezegd, meestal op een voormalig weiland. 
 
Het valt niet te verwachten dat een aanplant van jonge bomen op een weiland zich vanzelf 
tot een goede natuurwaarde en recreatiewaarde ontwikkelt. Door beheer en onderhoud 
moeten de streefbeelden worden gerealiseerd. Een recreatiebos als de Bleiswijkse Zoom 
kent daarbij uitdrukkelijk twee doelgroepen: natuur en mens. De Bleiswijkse Zoom is toe aan 
groot onderhoud en deze notitie geeft weer wat de streefbeelden zijn en hoe het bos in de 
goede richting kan worden gestuurd. 
 
Deze notitie is geschreven in opdracht van Groenservices Zuid-Holland (GZH). De 
verwachting is dat het ook bij een ruimer lezerspubliek onder de aandacht wordt gebracht. 
De notitie is daarom ook geschreven voor de geïnteresseerde leek. 

2. Groot onderhoud 

2.1 Bos 

Bij de aanleg van het bos is geprobeerd zo snel mogelijk resultaat te bereiken. Dat betekent 
dat er bij de aanleg rekening is gehouden met ingrepen als het bos zich ontwikkelt. Er zijn 
snelle groeiers aangeplant die voor de recreant al snel een gevoel van bos geven en die de 
langzamere groeiers uit de wind houden. De snelle groeiers zijn populieren en abelen en 
horen niet in deze hoeveelheden op deze plek thuis. Zij hebben hun tijd gehad en moeten nu 
wijken voor de blijvers. Zo heet dat ook in vaktermen: wijkers en blijvers. 
 
In het Bieslandse bos is in de winter van 2010/11 op grote schaal gedund. Het ziet er op het 
eerste oog dramatisch uit, maar de natuur hersteld zich snel. Met een paar jaar valt er weinig 
meer van te zien. Het is een noodzakelijke tussenstap in de ontwikkeling naar een rijp bos. 

2.2 Ondergroei 

In de Vegetatie van Nederland [1] worden mooi uitontwikkelde bossen beschreven. De 
Bleiswijkse Zoom is daarheen op weg. Het boek geeft een aanwijzing voor het natuurbeheer: 
 
Over het Abelen-Iepenbos: 
[…] Het duurt lang voordat de karakteristieke bolgewassen zich in een nieuw aangelegd bos 
vestigen. De soorten missen veelal de mogelijkheid hun zaden of de voor reproductie 
geschikte wortelorganen over grotere afstand te verspreiden […]. 
 
Over het Essen-Iepenbos: 
Wat betreft de vaatplanten betreft vormen vooral de stinzenplanten een bijzondere groep: ze 
vinden in de landgoedbossen van deze associatie optimale condities. 
 
Een aantal bossoorten van de ondergroei hebben hun weg op eigen kracht weten te vinden. 
Geel nagelkruid, Speenkruid, Daslook en zoomplanten als Dagkoekoeksbloem, Fluitenkruid, 
Look-zonder-look en Hondsdraf. Ook besdragers als Gewone vlier, Gewone vogelkers en 
Aalbes zijn door de verspreiding door vogels mobiel. Voor veel kenmerkende bossoorten is 
de afstand echter een groot probleem. De dichtstbijzijnde oude bossen met een goede 
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ondergroei bevinden zich waarschijnlijk in Den Haag. Nu de bomenlaag ontwikkeld is, wordt 
het tijd om ook de ondergroei aan te brengen voor zover dat nodig is. 
 
Perceel 16 geeft een mooi beeld hoe het bos zichzelf verjongt. Er zijn zaailingen gevonden 
van Gewone vogelkers, Gewone esdoorn, Spaanse aank, Aalbes, Es, Hazelaar en 
Eenstijlige meidoorn. Elders is ook de Rode kornoelje gevonden. 
 

         
Aalbes Eenstijlige meidoorn Hazelaar 
 

   
Es Gewone vogelkers 
 

         
Gewone esdoorn Spaanse aak Gewone vlier 
 
Het valt op dat in de ondergroei nauwelijks kruiden zijn te vinden. Arie Koster in Ecologisch 
Groenbeheer [Koster 2001] stelt dat in die gevallen de boom- en struiklaag te dicht is. Er 
gaat op grote schaal gedund worden in de Bleiswijkse Zoom en het is goed om de gevolgen 
daarvan op de kruidlaag eerst af te wachten. Teveel roering van de grond en teveel licht kan 
teveel ruigtekruiden geven. Wat daarbij teveel is, kan alleen proefondervindelijk worden 
vastgesteld. 
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De soorten van de kruidlaag in het bos zijn voor het merendeel al te vinden in de zomen en 
langs de paden. De weinig mobiele stinzeflora wordt hieronder besproken; deze zal zeker 
moeten worden ingebracht. Kenmerkende boskruiden die ontbreken zijn aangegeven in 
Bijlage 4. Waarbij het overigens niet zeker is dat deze planten zich in de Bleiswijkse zoom 
ook op hun plek zullen voelen. Daarnaast zijn er nog andere soorten die de Bleiswijse Zoom 
nog niet hebben weten te bereiken. In de Balij zijn de percelen waar strooisel uit het Haagse 
Bos is aangebracht nu rijker aan paddestoelen dan onbehandelde percelen (mededeling 
Peter van Os, SBB). Het valt uit oogpunt van natuurwaarden te overwegen materiaal van 
oudere en rijkere bossen aan te brengen. Naast paddenstoelen moet ook gedacht worden 
aan bepaalde houtbewonende kevers en loopkevers. 
 
Een probleem bij de nieuwe aanplant van bossen op sterk bemest weiland vormt de Grote 
brandnetel. Bij het kappen wordt de grond betreden en komt er meer licht. De brandnetel zal 
daardoor in eerste instantie sterker op de voorgrond gaan treden. Deze brandnetelruigte 
bemoeilijkt de vestiging van minder concurrentiekrachtige soorten. Een ander probleem 
vormen de muizen die de zaden van bomen en planten eten. Het moment en de wijze 
waarop de ondergroei verrijkt wordt met echte bossoorten, moet goed gekozen worden. 

2.3 Voorjaarsaspect: Stinzeflora 

Het voorjaarsaspect van de bossen op rijke grond is beroemd. Gewoon speenkruid, Gevlekte 
gele dovenetel en Daslook hebben de Bleiswijkse zoom op eigen kracht weten te bereiken. 
Deze soorten kunnen in het voorjaar de bossen geel en wit kleuren. Secundair treden 
Gewoon sneeuwklokje en Italiaanse aronskelk op. Daarnaast zijn er zeer beperkt nog andere 
soorten te vinden, zie de Bijlage. Het valt te overwegen om net als de landgoedeigenaren uit 
het verleden ook andere bolgewassen te planten. Te denken valt aan Sneeuwklokje, 
Vingerhelmbloem, Wilde hyacint, Krokus, Bosanamoon, enz.  
 

     
Gewoon speenkruid Daslook 
 

                            
Narcis Italiaanse aronskelk Blauwe druid 
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2.4 Voorjaarsaspect: Bomen en struiken 

Naast de sitnzeflora trekken in het voorjaar een aantal witbloeiende struiken en bomen de 
aandacht. In volgorde van boei zijn dat Sleedoorn, Zoete kers, Gewone vogelkers en 
Eenstijlige meidoorn. Zoete kers is niet gevonden, Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn waren 
elk met een paar bloeiende exemplaren vertegenwoordigd. De Gewone vogelkers bloeide 
hooguit met een paar exemplaren in de percelen waar hij gevonden is. 
 
Zowel van de Eenstijlige meidoorn als van de Gewone vogelkers zijn wel overal zaailingen 
gevonden. Uiteindelijk zullen deze twee voorjaarsbloeiers hun plaats wel veroveren. Als 
besloten wordt om mantels in te richten, zou de Sleedoorn daar kunnen worden aangeplant 
om het voorjaarsaspect wat uitbundiger te maken. Zoete kers is een indrukwekkende 
verschijning in het voorjaar en mag zeker niet ontbreken in de Bleiswijkse zoom. 
 

   
Sleedoorn 
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Gewone vogelkers 
 

   
Eenstijlige meidoorn 

2.5 Mantelzomen 

De Bleiswijkse Zoom kent bospercelen en gazons. Dat is de ideale uitgangssituatie voor de 
aanleg van geleidelijke overgangen. Langs een aantal open plekken is dat ook gerealiseerd 
en ook langs de Kooilaan is een smalle mantelzoom te zien. Op de kaart is dat met een 
oranje lijn aangegeven. 
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Langs de echte recreatievelden zijn geen mantelzomen aanwezig. Aan de noordkant van 
veld A langs perceel 17 is een mooie mantelzoom aanwezig. Terrein C is in beheer als 
hooiland wat ook goed nieuws is voor kruiden, insecten en vogels. Terrein F is een ruigte 
met struweel. 
 

 
Perceel 68 in veld E 
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Perceel 17 in veld A 

 
Aan de boskant moeten de bomen over een strook plaats maken voor struiken en lage 
bomen (de mantel). Een strook gazon moet minder vaak gemaaid worden om een ruigte te 
creëren (de zoom). Fluitenkruid is een zoomplant die het daar goed doet. Zo’n mantelzoom 
trekt insecten, waaronder vlinders, en daarmee vogels aan. Een andere zoomplant is Look-
zonder-look. 
 
Indicatoren van zeer voedselrijke grond als Grote brandnetel en Kleefkruid zijn maar 
spaarzaam aanwezig. Werkzaamheden in het bos en meer licht op de grond zullen naar 
verwachting in eerste aanleg wel voor een toename gaan zorgen. 
 

       
Look-zonder-look Fluitenkruid Hondsdraf 
 

 
Grote brandnetel en Kleefkruid 
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3. Randvoorwaarden onderhoud 

3.1 Vleermuizen 

Alle vleermuizen zijn beschermde soorten onder de Flora- en faunawet. Met name hun 
zomerverblijven zijn in een oud bos te verwachten in gaten in bomen en achter losliggende 
schors. Bij een rondgang blijkt van beide nog geen sprake te zijn. De bomen zijn nog te jong 
om vleermuizen te kunnen herbergen. 
 
Het gebrek aan holten kan worden gecompenseerd door nestkasten voor vleermuizen op te 
hangen. Voor vogels zijn die in het gebied gezien, maar voor vleermuizen niet. 
 

 

 
 
Verschillende typen vleermuiskasten 

 

3.2 Vogels 

Alle vogels zijn in het broedseizoen beschermd. Dat betekent dat betekent dat van 15 maart 
tot 15 juli niet mag worden gekapt. 

3.3 Planten 

In het bos zijn geen zeldzaamheden te verwachten. Zeker als in het winterseizoen wordt 
gekapt, is ook geen schade aan de planten te verwachten. Die zitten dan onder de grond. 

3.4 Betrokken verenigingen en recreanten 

Er is een vereniging betrokken bij de Bleiswijkse Zoom. Dit is Natuur- en Vogelwacht Rotta. 
Rotta heeft er nestkasten voor vogels opgehangen. Het is goed met de vrijwilligers de 
plannen te bespreken om ervoor te zorgen dat zij hun werkzaamheden erop kunnen 
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afstemmen. Ongetwijfeld zal een aantal nestkasten moeten verhuizen. Daarnaast kennen zij 
het gebied als geen ander. 
 
De recreanten en met name de bewoners die er veel komen, moeten van de plannen op de 
hoogte worden gesteld. Een helder toekomstbeeld geeft meer acceptatie voor een grote 
ingreep. 

3.5 Fasering 

Een bos ontwikkelt zich over een periode van honderd jaar. Er zijn in het gebied geen 
soorten die van de te kappen boomgroep afhankelijk zijn. De werkzaamheden over 
meerdere jaren uitspreiden dient geen doel. Als dat zo uitkomt kan het ook in één keer 
worden uitgevoerd. 

4. Conclusie 
- Voorkomen beschermde soorten 
 
Flora: 
De Zwanenbloem (tabel 1 Ffwet), de Gewone dotterbloem (tabel 1 Ffwet) en de Grote 
kaardebol (tabel 1 Ffwet) zijn in het gebied bij de inventarisatie van 2004 aangetroffen, maar 
buiten de te kappen percelen. Voor wat betreft de beschermde stinzeflora is in 2004 de Gele 
helmbloem (tabel 2 Ffwet), aangetroffen. Deze is echter bij de actualisatie in 2011 niet 
aangetroffen. Het Daslook (tabel 2 Ffwet) is zowel in 2004 aangetroffen als bij de actualisatie 
van voorjaar 2011 in de percelen 22, 57, 58, 59 en 60. De Brede wespenorchis (tabel 1 
Ffwet en tevens beschermde soort) is aangetroffen in de percelen 10 en 27 en het bospad 
tussen 57, 58, 59 en 60. Bij ‘Mitigerende maatregelen’ hieronder is al aangegeven dat er zo 
weinig mogelijk bodemverstoring dient plaats te vinden om de ontwikkeling van de gewenste 
bosflora niet te beperken. Dit geldt in het bijzonder de hierboven genoemde percelen waar 
Daslook en Brede wespenorchis is aangetroffen. Indien bovendien in het winterseizoen 
wordt gekapt, is ook geen schade aan de stinzeplanten of orchideeën te verwachten. Die 
zitten dan onder de grond. 
 
Fauna: 
Alle vleermuizen zijn strikt beschermde soorten (tabel 3 Ffwet). Met name hun 
zomerverblijven zijn in een oud bos te verwachten in gaten in bomen en achter losliggende 
schors. Bij een rondgang blijkt van beide nog geen sprake te zijn. De bomen zijn nog te jong 
om vleermuizen te kunnen herbergen. 
 
Alle vogels zijn in het broedseizoen beschermd. Dat betekent dat van 15 maart tot 15 juli niet 
mag worden gekapt. Jaarrond beschermde nesten, zoals bijvoorbeeld holen van spechten 
zijn in de kappen opstand niet aangetroffen. 
 
- Effecten van de werkzaamheden op de aanwezige natuur 
 
Van de onderhoudsmaatregelen worden geen nadelige effecten op de aanwezige natuur 
verwacht. Integendeel wordt na de kap de ontwikkeling van een gevarieerd loofbos verwacht 
met een daarbij behorende toename van de biodiversiteit. 
 
- Mitigerende maatregelen voor het beschermen van de beschermde en kwetsbare soorten 
 
Het gebrek aan holten voor boombewonende vleermuizen kan worden gecompenseerd door 
nestkasten voor vleermuizen op te hangen. De verwijderde vogelnestkasten kunnen weer in 
het gebied worden opgehangen in daarvoor geschikte bomen. In percelen waar onvoldoende 
grote bomen na het onderhoud resteren kan het raadzaam zijn om met het oog op het 
ophangen van de nestkasten op een voldoende hoogte een aantal populieren te laten staan. 
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- Periode en wijze van uitvoering 
 
Er is geen bezwaar om de kap te laten plaatsvinden in het winterseizoen. Voor de wijze van 
uitvoering geldt dat uiteraard de resterende houtopstand geen schade dient te ondervinden. 
Tevens dient er zo weinig mogelijk bodemverstoring plaats te vinden om de ontwikkeling van 
de gewenste bosflora niet te beperken. Dit geldt in het bijzonder voor de percelen 22 en het 
bospad tussen 57, 58, 59 en 60 waar Daslook (tabel 2 Ffwet) is aangetroffen. De Brede 
wespenorchis is aangetroffen in de percelen 10 en 27 en het bospad tussen 57, 58, 59 en 60 
(tabel 1 Ffwet en tevens beschermde soort). 
 
- Ontheffingen in het kader van natuurwetgeving 
 
De uit te voeren werkzaamheden zijn te kwalificeren als bestendig (natuur)beheer en 
onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, waarvoor een vrijstelling geldt 
voor de soorten in tabel 1 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet. Aan deze vrijstelling zijn geen 
aanvullende eisen gesteld. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd 
worden. Voor bestendig (natuur)beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke 
ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 2 voor artikel 8 t/m 12 van de 
Ffwet, mits de activiteiten worden uitgevoerd op basis van een goedgekeurde gedragcode. 
Wij adviseren vanwege het voorkomen van Daslook in de percelen 22, 57, 58, 59 en 60 de 
Gedragscode Natuurbeheer van het Bosschap bij de uitvoering toe te passen. 

5. Verantwoording 
De planten zijn de afgelopen jaren geïnventariseerd door de KNNV afdeling Delfland. De 
inventarisaties zijn van al wat langer geleden. In 2011 zijn de stinzeplanten en de ondergroei 
van het bos opnieuw geïnventariseerd door Cor Nonhof. In de bijlage worden de soorten 
gegeven met een aantal kenmerken. Huub van ’t Hart heeft, van de eind 2010 - begin 2011 
door GZH in totaal 1156 geïnventariseerde populieren en wilgen, de 78 bomen met een 
stamomvang van 80 – 120 cm nagelopen op sporen van nestholtes van boombewonende 
vogels en vleermuizen. Deze zijn niet aangetroffen. 
 
Teksten zijn van Cor Nonhof en Huub van ’t Hart. Foto’s en figuren zijn gemaakt door Cor 
Nonhof. 
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Bijlage 1: Streefbeelden 

Bossen op voedselrijke grond 

Bosontwikkeling vergt veel tijd. Je moet als snel denken aan honderd jaar of meer. Met name 
het bodemleven en de opbouw van het goede bodemprofiel vergt veel tijd. Van de Klasse 
der eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond zijn twee bostypen die in onze omgeving 
op den duur zich zullen ontwikkelen. Dat zijn het Abelen-iepenbos en het Essen-iepenbos 
die samen het Iepen-onderverbond vormen. Hieronder volgt een typering in een notendop. 
 

 
Figuur 1: Bleiswijkse zoom 

 
Bossen op voedselrijke grond worden in de lente van onder naar boven groen. Eerst bloeien 
de voorjaarsplanten als Bosanemoon, Speenkruid, Gevlekte aronskelk en Daslook en 
stinzeplanten als Vingerhelmbloem, Sneeuwklokje, Wilde Hyacint en Bostulp. 
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Figuur 2: Voorjaarsaspect met Bosanemoon, Haagse Bos 

 

 
Figuur 3: Voorjaarsaspect met Boshyacint, Haagse Bos 

 
Eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond kennen een dichte ondergroei. Op arme 
grond verstikt het strooiselpakket de flora op de bodem. 
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Figuur 4: Dichte ondergroei in bossen op voedselrijke grond, Delftse Hout 

 

 
Figuur 5: In het voorjaar is de bladval al verteerd, Delftse Hout 

 
Door voedselrijkdom, licht, kalk en (fluctuerend) water wordt het strooisel heel snel door het 
bodemleven, zoals wormen en bacteriën, omgezet in een voedselrijke toplaag. Dit is de mull-
humus. Uit- en inspoelingslagen, zoals op de arme bosbodems ontbreken. 
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Figuur 6: Bodemprofiel nabij de Dobbeplas 

 
De Delftse Hout en de Bleiswijkse Zoom zijn ingericht om het oog van de recreant te 
plezieren. De kunst is de belevingswaarde van het publiek én de natuurwaarde te vergroten. 

Vogels 

De Vogelwacht Delft e.o. telt al vele jaren in natuurgebieden in en rond Delft de broedvogels. 
De waarnemingen zijn door de KNNV afdeling Delfland verwerkt tot grafieken. De hier 
getoonde grafieken zijn op basis van een indeling in ecologische groepen door Sierdsema 
[3]. Bedacht moet worden dat niet alle vogels even trouw zijn aan een biotoop. Er zijn 
generalisten en specialisten. De generalisten worden in meerdere biotopen meegeteld. Maar 
zelfs de naamgever van de Grasmus-groep, komt ook daarbuiten nog voor in de groep van 
de Struweelvogels, Bosrandstruweelvogels en de Roodborsttapuit-groep. 
 
De grafieken van Bieslandse Bos deel 1 en Park Buitenhof geven de ontwikkeling van jong 
aangeplant bos, struweel en het voorlopige eindstadium van een redelijk ontwikkeld bos. 
Deze ontwikkelingen zijn ook aan de gang in de Bleiswijkse Zoom. De Grasmus-groep is 
kenmerkend voor struwelen, opslag en zeer jong bos, bosranden met struiken. In een jong 
aangeplant bos heeft deze groep na zo’n tien haar piek om dan weer te verdwijnen. 
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Ecogroepen vogels Bieslandse Bos deel 1
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Winterkoning-groep: jong bos, struiklaag in bossen 
Vink-groep: bos 
Grasmus-groep: ruigten, struwelen en bosranden 
Figuur 7: Ecogroepen vogels Bieslandse Bos deel 1 
 

 
Winterkoning-groep: jong bos, struiklaag in bossen 
Bosrandstruweelvogels: mantels en zomen 
Vink-groep: opgaand bos 
Figuur 8: Ecogroepen vogels Park Buitenhof in Delft 
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De Bosrandstruweelvogels volgt hetzelfde lot als de de Grasmus-groep. Als het bos ouder 
wordt, worden deze soorten steeds meer een randverschijnsel. De Roodborsttapuit-groep is 
een beetje een buitenbeentje in dit gebied met een typering “lage struwelen en heggen, hoge 
ruigten (heide, stuifz. en hoogv.)”. Ook deze groep piekt na tien jaar om dan weer te 
verdwijnen. 
 
De Winterkoning-groep voelt zich thuis in jong bos, maar meer nog in de struiklaag in 
bossen. Deze groep ziet haar concurrentie afnemen en haar biotoop toenemen in rijper 
wordend bos. 
 
De Vink-groep is in de Delftse Hout de grootste groep bosbewoners van het opgaand bos. 
Daarnaast komen er nu soorten uit de groep Vogels van oud bos bij: Grote bonte specht, 
Tjiftjaf, Pimpelmees en Boomkruiper. 
 
De grootste soortenrijkdom en de dichtste populatie vogels vind je in struwelen en open bos. 
Voor mens en vogel zijn daarom de mantels en zomen van bossen het belangrijkst. In de 
Balij geeft Staatsbosbeheer een voorbeeld van inrichting en beheer van een mantelzoom. 

 

 
Figuur 9: Mantelbegroeiing in de Balij 

 



Natuurtoets Bleiswijkse zoom 2011, KNNV afdeling Delfland, 2010 19 

 
Figuur 10: Vlinderkamer in aanleg in de Balij 
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Bijlage 2: Veldgids Plantengemeenschappen 
Nederlandse naam Presentie Bedekking Indicatie B/S 
33 Klasse van de nitrofiele zomen/ 33Aa4 Associatie van Look-
zonder look en Dolle kervel 

Look-zonder-look 73  kA  
Dolle kervel 61  kA  
Akkerkool 32  kA  

Stinkende gouwe 22  kA  
Grote brandnetel 82  kK  

Kleefkruid 66  kK  
Hondsdraf 51  kK  
Gevlekte dovenetel 5  kK  

Kropaar 50  bg  
Ruw beemdgras 46  bg  

Witte dovenetel 38  bg  
Fluitenkruid 36  bg  

Geel nagelkruid 35  bg  
Kweek 35  bg  
Gewone 
paardenbloem 

33  bg  

Zevenblad 30  bg  

Vogelmuur 30  bg  
Kruipende 
boterbloem 

27  bg  

Gewone hennepnetel 23  bg  

Gewone berenklauw 23  bg  
Ridderzuring 20  bg  
Gewone vlier 19  bg  
33 Klasse van de nitrofiele zomen/ 33Aa5 Zevenblad-associatie 

Zevenblad 100 >25% kA  

Grote brandnetel 82  kK  
Kleefkruid 48  kK  

Hondsdraf 47  kK  
Look-zonder-look 11  kK  
Gevlekte dovenetel 4 >25% kK  

Kropaar 54  bg  
Ruw beemdgras 50  bg  

Fluitenkruid 48  bg  
Kweek 44  bg  
Kruipende 
boterbloem 

42  bg  

Ridderzuring 30  bg  

Witte dovenetel 28  bg  
Gewone berenklauw 26  bg  

Glanshaver 24  bg  
Gestreepte witbol 22  bg  
Gewone 
paardenbloem 

22  bg  

Gladde witbol 19  bg  



Natuurtoets Bleiswijkse zoom 2011, KNNV afdeling Delfland, 2010 21 

 
37 Klasse van de doornstruwelen/ 37Ab1 Associatie van 
Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn 
Eenstijlige meidoorn 88 >25% kK B/S 

Hondsroos 62  kK B/S 
Sleedoorn 57 >25% kK B/S 
Gewone vlier 50  kK B/S 

Rode kornoelje 31  kK B/S 
Wilde kardinaalsmuts 25  kK B/S 

Wegedoorn 12  kK B/S 
Es 31  bg B/S 

Zomereik 22  bg B/S 
Hop 38  kA  
Groot warkruid 8  kA  

Besanjelier 3  kA  
Hopwarkruid 1  kA  

Heggenrank 22  kK  
Bosrank 13  kK  
Koebraam 12  kK  

Grote brandnetel 87  bg  
Hondsdraf 60  bg  

Kleefkruid 58  bg  
Kropaar 47  bg  

Dauwbraam 46  bg  
Kweek 38  bg  
Ruw beemdgras 33  bg  

Bitterzoet 31  bg  
Look-zonder-look 27  bg  

Dolle kervel 27  bg  
Haagwinde 26  bg  
Fluitenkruid 25  bg  

Geel nagelkruid 25  bg  
Akkerdistel 23  bg  

Glanshaver 20  bg  
Kruipende 
boterbloem 

20  bg  

Vogelmuur 19  bg  
43 Klasse van de Eiken- en Beukenbossen op voedselrijke 
grond/ 43Aa1 Abelen-Iepenbos 

Gladde iep 66 >25% kV B/S 
Gewone esdoorn 66  kV B/S 
Gewone vogelkers 29  kV B/S 

Es 61  kK B/S 
Aalbes 23  kK B/S 

Eenstijlige meidoorn 66  bg B/S 
Zomereik 52 >25% bg B/S 
Gewone vlier 47  bg B/S 

Wilde kardinaalsmuts 33  bg B/S 
Beuk 29 >25% bg B/S 

Zwarte els 24  bg B/S 
Gewone vogelmelk 68  kA  

Vingerhelmbloem 32  kA  
Slangenlook 15  kA  
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Wilde hyacint 13  kA  
Bosgeelster 4  kA  

Reuzenzwenkgras 21  kV  
Bloedzuring 16  kV  
Gewoon speenkruid 79  kK  

Klimop 44  kK  
Bosandoorn 24  kK  

Schaduwgras 22  kK  
Gevlekte aronskelk 17  kK  

Bosanemoon 14  kK  
Knopig helmkruid 14  kK  
Gewone 
salomonszegel 

11  kK  

Kleefkruid 75  bg  

Grote brandnetel 74  bg  
Geel nagelkruid 70  bg  

Hondsdraf 67  bg  
Zevenblad 62  bg  
Fluitenkruid 57  bg  

Look-zonder-look 56  bg  
Ruw beemdgras 49  bg  

Kraailook 44  bg  
Klimopereprijs 44  bg  

Fijn laddermos 39  bg  
43 Klasse van de Eiken- en Beukenbossen op voedselrijke 
grond/ 43Aa2 Essen-Iepenbos 

Gewone esdoorn 76  kV B/S 
Gladde iep 40 >25% kV B/S 

Vogelkers 40  kV B/S 
Es 83 >25% kK B/S 

Aalbes 40  kK B/S 
Eenstijlige meidoorn 71  bg B/S 
Zomereik 60 >25% bg B/S 

Gewone vlier 57  bg B/S 
Beuk 29  bg B/S 

Wilde kardinaalsmuts 26  bg B/S 
Zwarte els 22  bg B/S 

Witte 
paardenkastanje 

21  bg B/S 

Hazelaar 20  bg B/S 
Hondstarwegras 3  kA  
Donkere 
ooievaarsbek 

3  kA  

Bloedzuring 33  kV  

Dagkoekoeksbloem 27  kV  
Reuzenzwenkgras 17  kV  

Speenkruid 54 >25% kK  
Klimop 48  kK  
Bosandoorn 27  kK  

Groot heksenkruid 26  kK  
Gevlekte aronskelk 13  kK  

Geplooid snavelmos 12  kK  
Grote brandnetel 83  bg  
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Geel nagelkruid 78  bg  
Kleefkruid 69  bg  

Hondsdraf 62  bg  
Fijn laddermos 53  bg  
Look-zonder-look 52  bg  

Gewoon dikkopmos 52  bg  
Ruw beemdgras 49  bg  

Fluitenkruid 48  bg  
Zevenblad 45 >25% bg  

Dauwbraam 38  bg  
Roberstkruid 36  bg  
Drienerfmuur 25  bg  

Kleivedermos 23  bg  
Kleisnavelmos 20  bg  

Presentie: percentage dat de soort in een opname voorkomt 
Bedekking: Als de soort voorkomt is dat meer of minder dan 25% 
Indicatie:  

k: kensoort 
K: klasse 
V: verbond 
A: associatie 
bg: begeleidende soort 

B/S: bomen en struiken (deze kunnen in de ondergroei nog een keer vermeld worden) 
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Bijlage 3: Inventarisatie voorjaarsaspect 2011 
Nr Voorjaarsoorten 

1 Speenkruid 
2 Speenkruid 
3 Speenkruid 
4 Speenkruid 
5 Speenkruid 
6 Speenkruid 
7 Speenkruid 
8 Speenkruid 
9 Speenkruid; Gewone vogelkers 
10 Gevlekte gele dovenetel 
11 XXX 
12 Speenkruid 
13 Speenkruid 
14 Gewone vogelkers 
15 XXX 
16 XXX (zaailingen Vogelkers; Gewone esdoorn; Spaanse aak; Vlier; Es; Eenstijlige 

meidoorn; Hazelaar; Aalbes) 
17 Speenkruid; Gewone vogelkers 
18 Speenkruid; Gewone vogelkers 
18-
19 

Gevlekte dovenetel; Narcis 

19 Speenkruid; Vergeet-mij-nietje (spec.) ; Gewone vogelkers 
20 Speenkruid 
21 Speenkruid; Italiaanse aronskelk; Gewone vogelkers 
22 Speenkruid; Daslook; Gewone vogelkers 
23 Speenkruid; ???; ??? (twee onbekende soorten) 
24 Speenkruid 
25 Speenkruid; Blauwe druif 
26 Speenkruid; Gevlekt longkruid 
27 Speenkruid 
28 XXX 
29 XXX 
30 XXX 
31 Speenkruid 
32 Speenkruid; Bosanemoon 
33 Speenkruid 
34 XXX 
35 Speenkruid 
36 Speenkruid 
37 Speenkruid 
38 Speenkruid; Gewone vogelkers 
39 Speenkruid 
40 Speenkruid; Gewone vogelkers 
41 Speenkruid; Gewone vogelkers 
42 Speenkruid 
43 XXX 
44 XXX 
45-
48 

Lokatie niet genummerd 



Natuurtoets Bleiswijkse zoom 2011, KNNV afdeling Delfland, 2010 25 

49 XXX 
50 Gevlekte gele dovenetel 
51 XXX 
52 Speenkruid 
53 XXX 
54 XXX 
55 Speenkruid; Italiaanse aronskelk; Gewone vogelkers 
56 Speenkruid 
57 Daslook 
58 Daslook 
59 XXX 
60 Speenkruid; Daslook; Gewone vogelkers 
61 XXX 
62 XXX 
63 Eenstijlige meidoorn 
64 XXX 
65 Speenkruid 
66 XXX 
67 Speenkruid 
68 Speenkruid; Gewone vogelkers 
69 n.v.t. (solitaire boom) 
70 Speenkruid 
71 Speenkruid; Sneeuwklokje 
72 Speenkruid 
73 Speenkruid 
74 Lokatie niet genummerd 
75 Speenkruid 
76 Gewone vogelkers 
77 XXX 
78 XXX 
79 Gewone vogelkers 
80 XXX 
81 Speenkruid 
83 Speenkruid; Forsythia; Sneeuwklokje; Gevlekte gele dovenetel; Italiaanse 

aronskelk 
84 XXX 
85 Sleedoorn 
87 Speenkruid; Gewone vogelkers 
88 n.v.t. (solitaire boom) 
89 Speenkruid; Gevlekte gele dovenetel; Gewone vogelkers 
90 Speenkruid 
91 Sneeuwklokje 
92 Speenkruid 
93 Lokatie niet genummerd 
94 XXX 
95 Speenkruid; Gewone vogelkers 
96 Speenkruid; Gewone vogelkers 
97 Speenkruid; Sneeuwklokje 
98 Speenkruid; Narcis; Gewone vogelkers; Eenstijlige meidoorn 
99 Speenkruid 
101 Nummer niet op kaart 
102 Speenkruid; Sneeuwklokje; Gevlekte gele dovenetel; Gewone vogelkers 
103 Speenkruid 
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104 Speenkruid 
105 Speenkruid; Narcis 
106 XXX 
107 Speenkruid; Gewone vogelkers 
108 XXX 
109 Speenkruid 
110 Speenkruid 
111 XXX 
112 Speenkruid; Gevlekte gele dovenetel; Gewone vogelkers 
113 Speenkruid; Gewone vogelkers 
114 Speenkruid 
115 XXX 
Nr: Perceelnummer volgens de kaart van GZ-H. 

 



Bijlage 4: Inventarisatie bospercelen 2011 
CBS Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Aanwezig 

 Bos- en zoomsoorten Veldgids 
Plantengemeenschappen 

 

1071 Aalbes Ribes rubrum V 

331 Akkerdistel Cirsium arvense V 
708 Akkerkool Lapsana communis V 

377 Besanjelier Cucubalus baccifer  
513 Beuk Fagus sylvatica V 
1218 Bitterzoet Solanum dulcamara  

1103 Bloedzuring Rumex sanguineus  
1246 Bosandoorn Stachys sylvatica  

56 Bosanemoon Anemone nemorosa V 
534 Bosgeelster Gagea lutea  

339 Bosrank Clematis vitalba  
807 Dagkoekoeksbloem Silene dioica  
1089 Dauwbraam Rubus caesius  

303 Dolle kervel Chaerophyllum temulum  
572 Donkere ooievaarsbek Geranium phaeum  

830 Drienerfmuur Moehringia trinervia  
369 Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna V 
531 Es Fraxinus excelsior V 

70 Fluitenkruid Anthriscus sylvestris V 
579 Geel nagelkruid Geum urbanum V 

631 Gestreepte witbol Holcus lanatus V 
103 Gevlekte aronskelk Arum maculatum V 

704 Gevlekte dovenetel Lamium maculatum s.s. V 
607 Gewone berenklauw Heracleum sphondylium V 
2 Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus V 

543 Gewone hennepnetel Galeopsis tetrahit  
964 Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum  

1133 Gewone vlier Sambucus nigra V 
1019 Gewone vogelkers Prunus padus V 
896 Gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum  

1047 Gewoon speenkruid Ranunculus ficaria subsp. 
bulbilifer 

V 

1320 Gladde iep Ulmus minor V 
632 Gladde witbol Holcus mollis  
96 Glanshaver Arrhenatherum elatius V 

329 Groot heksenkruid Circaea lutetiana V 
380 Groot warkruid Cuscuta europaea  

1321 Grote brandnetel Urtica dioica V 
188 Haagwinde Calystegia sepium V 
366 Hazelaar Corylus avellana V 

167 Heggenrank Bryonia dioica  
582 Hondsdraf Glechoma hederacea V 

5421 Hondsroos Rosa canina V 
1073 Hondstarwegras Elymus caninus  

639 Hop Humulus lupulus  
382 Hopwarkruid Cuscuta lupuliformis  
546 Kleefkruid Galium aparine V 
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598 Klimop Hedera helix V 
1352 Klimopereprijs Veronica hederifolia  

1170 Knopig helmkruid Scrophularia nodosa  
2021 Koebraam Rubus ulmifolius  
35 Kraailook Allium vineale  

390 Kropaar Dactylis glomerata V 
1056 Kruipende boterbloem Ranunculus repens V 

446 Kweek Elytrigia repens V 
29 Look-zonder-look Alliaria petiolata V 

2430 Paardenbloem Taraxacum officinale V 
515 Reuzenzwenkgras Festuca gigantea  
1101 Ridderzuring Rumex obtusifolius V 

576 Robertskruid Geranium robertianum V 
355 Rode kornoelje Cornus sanguinea V 

959 Ruw beemdgras Poa trivialis V 
956 Schaduwgras Poa nemoralis  
33 Slangenlook Allium scorodoprasum  

1021 Sleedoorn Prunus spinosa V 
305 Stinkende gouwe Chelidonium majus  

365 Vingerhelmbloem Corydalis solida  
1250 Vogelmuur Stellaria media  

1064 Wegedoorn Rhamnus cathartica  
1151 Wilde hyacint Scilla non-scripta V 
489 Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus  

700 Witte dovenetel Lamium album V 
1851 Witte paardenkastanje Aesculus hippocastanum  

11 Zevenblad Aegopodium podagraria V 
1037 Zomereik Quercus robur V 
36 Zwarte els Alnus glutinosa V 

  Overige bossoorten    
264 Boszegge Carex sylvatica V 

460 Brede wespenorchis Epipactis helleborine V *) 
2311 Canadese kornoelje Cornus sericea V 

34 Daslook Allium ursinum V ** 
1032 Gevlekt longkruid Pulmonaria officinalis V 
60 Gewone engelwortel Angelica sylvestris V 

1017 Gewone brunel Prunella vulgaris V 
2457 Gewone klit Arctium minus V 

981 Grauwe abeel Populus x canescens V 
462 Heermoes Equisetum arvense V 
658 Hulst Ilex aquifolium V 

421 Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas V 
5117 Schijnaardbei Potentilla indica V 

1267 Taxus Taxus baccata V 
980 Witte abeel Populus alba V 

 
*): Brede wespenorchis in de percelen 10 en 27 en het bospad tussen 57, 58, 59 en 60; 
(tabel 1 Ffwet en tevens beschermde soort) 
**): Daslook in percelen 22 en het bospad tussen 57, 58, 59 en 60; (tabel 2 Ffwet)



Bijlage 5 : Kaart Bleiswijkse Zoom 
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Contact gezocht 
 
Stuur deze pagina op naar KNNV afdeling Delfland Postbus 133, 2600 AC  DELFT; of stuur 
een email aan: afdelingDelfland@knnv.nl 
 
Ik heb de volgende mening over deze uitgave/ Ik heb de volgende vraag 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Bijgaand treffen jullie aan 

0 ervaringen in en rond de Zuidrand 
0 foto’s van de Zuidrand 
0 oude krantenknipsels 
0 oude en huidige natuurwaarnemingen 

 
 

0 houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen rond Ypenburg 
0 stuur mij meer informatie over de KNNV 

 
Stuur mij 
0 …. ex. posters voor het jaarthema  
0 …. ex. waarnemingskaarten voor het jaarthema 
0 een uitnodiging voor jullie openbare activiteiten 
 
Naam/ Organisatie: ………………………………………………………. 
 
Adres:  ……………….……………….……………….……………….…… 
 
Woonplaats: ……………………………..……………………………..… 
 
Telefoon:  ………………………………………………………………… 
 
Email: ……………………………………………………………… 
 

 

 
 


