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Soms halen vondsten van wilde planten in
Nederland opeens het landelijke nieuws.
Eind november 2007 was dat het geval. Wat
was er aan de hand?
Stenen breken in Terborg
‘Varens frustereren bouw in Terborg’ kopte
RTL-nieuws, en ze voegden er aan toe: ‘Het
Achterhoekse plaatsje Terborg kan voorlopig fluiten naar 34 nieuwe woningen en vier
winkels’. Ook enkele landelijke dagbladen
besteedden er aandacht aan. Op een afbraakpand, naast een lekke regenpijp waren enkele exemplaren Tongvaren en Steenbreekvaren gevonden. Sinds 1991 zijn dit wettelijk
beschermde soorten. Wanneer er bij werkzaamheden groeiplaatsen van deze soorten
verloren gaan dient er vooraf een ontheffing
aangevraagd te worden. In sommige gevallen moet de initiatiefnemer dan compenserende maatregelen nemen. In dit geval was
voorgesteld om een stuk muur met de varens opzij te zetten en later ergens weer
ergens in te metselen. Vertraging in de
bouw hoefde dit niet op te leveren, maar de
berichten in de media hadden de trend al
gezet. De dag nadat het in de publiciteit
kwam waren de varens opeens (bijna) allemaal verdwenen. Het maakte niet meer uit;
het stuk muur waar de varens op hadden
gestaan moest alsnog bewaard worden, en
later ergens teruggeplaatst.
Bescherming muurplanten
In de tachtiger jaren werd geconstateerd dat
het slecht ging met de muurplanten in Nederland. Het kwam te vaak voor dat groeiplaatsen van muurplanten op oude muren
verloren gingen bij restauraties. Veel soorten muurplanten gingen daardoor achteruit.
Er kwam een beschermingsplan voor muurplanten en sinds 1991 zijn veel muurplanten
wettelijk beschermd. Onder de beschermde
soorten zijn veel soorten varens, maar ook
bijvoorbeeld Muurbloem, Gele helmbloem
en Klein glaskruid. Het beschermingsplan is
in 2001 geëvalueerd. Met veel soorten
muurplanten ging het weer wat beter. Uitzondering waren Blaasvaren, Muurbloem en
Pijlscheefkelk. Ook werd er geconstateerd
dat er nieuwe soorten muurplanten bijkwa-

men, waar onder vier soorten varens en
Muurfijnstraal. Wel ging het slecht met de
geschikte muurbiotopen; deze waren in aantal sterk achteruitgegaan. Het Natuurcompendium van december 2007 (zie tabel) laat
wat de soorten betreft een nog gunstiger
beeld zien. Veel soorten nemen in aantal
toe. Van enkele soorten zijn onvoldoende
gegevens beschikbaar om een uitspraak te
doen. Muurplantendeskundigen merken
overigens wel op dat er nog steeds belangrijke groeiplaatsen van muurplanten verloren gaan.
Achtergrond van de toename
Het lijkt waarschijnlijk dat de toename van
de verschillende soorten voor een deel is toe
te schrijven aan de betere bescherming van
de standplaatsen. Daarnaast spelen waarschijnlijk ook andere factoren een rol. Verschillende soorten varens kunnen profiteren
van het warmere en natter klimaat van de
afgelopen tien jaar. Van Tongvaren is bekend dat deze gevoelig is voor vorstschade
in strenge winters. Voor andere varensoorten geldt wellicht hetzelfde. Strenge winters
zijn er sinds 1997 niet meer geweest. Gele
helmbloem wordt veel in tuinen aangeplant,
en verwildert makkelijk op straat, langs
gevels etc. Ook Klein glaskruid en Stijf
hardgras worden in toenemende mate op
straat aangetroffen. Ze gedragen zich dan
niet meer als muurplant.
Bescherming van standplaatsen
De Flora– en Faunawet maakt in principe
geen onderscheid tussen muurplanten op
muren en muurplanten op straat: beschermd
is beschermd. Op bestrating is er nog wel
een escape mogelijk: wanneer er sprake is
van regulier onderhoud mogen er planten
verwijderd worden. Maar wat te doen met
beschermde (muur)planten die op tuinmuurtjes verschijnen? Of in straatputten? Er is
ook een geval bekend waar zeldzame en
beschermde varensoorten verschenen waren
onder auto’s die bedoeld waren voor de
sloop. Mogen deze dan niet meer verwijderd
worden? En hoe belangrijk zijn kleine groeiplaatsen van relatief algemene soorten als
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▲ Trends in het voorkomen van muurplanten,
zoals gepresenteerd in het Milieu– en Natuurcompendium (december 2007).
Bronnen: Maes en Bakker 2002/ Floron/ CBS

moeilijk te beschermen zijn? Bescherming
van muurplanten is in de afgelopen jaren
zeer nuttig gebleken. Het beschermt een
kwetsbare groep soorten die meestal buiten
beschermde gebieden voorkomen, en die
een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in
stedelijke gebieden. Het zijn soorten die
meestal voor iedereen zichtbaar zijn, en
voor veel mensen dicht bij huis.
Andere aanpak
Het Beschermingsplan Muurplanten is nu
twintig jaar geleden verschenen. Tijd om
opnieuw de balans op te maken. De in het
Milieu– en Natuurcompendium gepresenteerde lijst kan daarbij mede als uitgangspunt dienen. Er zouden algemene regels
opgesteld kunnen worden voor de typen
standplaats en populaties die beschermd
dienen te worden. Bescherming van muurplanten heeft in de eerste plaats zin op muren; groeiplaatsen op andere plekken zijn in
de praktijk vaak niet te handhaven. Kademuren, bruggen, forten en ruïnes zijn het
beste te beschermen. Groeiplaatsen op gebouwen die gesloopt worden vormen een
probleem: het is niet gezegd dat de
‘transplantatie’ van muurplanten naar een
andere standplaats succesvol verloopt. Wanneer het om minder zeldzame soorten gaat,
zoals Steenbreekvaren en Tongvaren, is het
verplaatsen van stukken muur met begroeiing bovendien een in verhouding dure en
omslachtige ingreep.
Het is gewenst om het beleid ten aanzien
van muurplanten nader tegen het licht te
houden en waar nodig aan te passen. Floron
wil hier graag over meedenken. Ook vrijwilligers van Floron kunnen een belangrijke
bijdrage leveren. Alleen met voldoende
gegevens van grote en kleine populaties van
muurplanten krijgen we een goed overzicht
hoe het er voorstaat, en van het relatieve
belang van individuele groeiplaatsen.

van het landelijk bureau
Enquête onder Floron waarnemers
Met het vorige nummer van FloronNieuws
stuurden we een enquête mee, waarin we vroegen naar uw ervaringen en wensen als Floronvrijwilliger. We ontvingen uiteindelijk 239
enquêtes retour, een respons van bijna 20%!
Hartelijk dank iedereen!
Landelijke en regionale activiteiten
Over het algemeen heeft men een positief
beeld van FLORON. Het beeld wordt in de
eerste plaats bepaald door de activiteiten die
op districtsniveau worden ontplooid
(excursies, startbijeenkomsten, contacten met
de DC’s). Ook inventarisatieweekenden, de
Variadag en FloronNieuws worden positief
gewaardeerd. Er zijn ook de nodige kritische
noten. Volgens sommigen is FLORON niet
zichtbaar genoeg. Meer terugkoppeling over
lopende en afgeronde projecten kan daarin
verbetering brengen. Ook meer PR helpt daarbij. Verbetering van de website, die volgens
veel respondenten onvoldoende ‘leeft’, is een
eerste belangrijke stap. Voorbereidingen voor
een nieuwe site worden inmiddels getroffen.
Een kritiekpunt op de Variadag was de grootte
en de klimaatbeheersing van de zaal. Komend
jaar verhuizen we daarom naar Naturalis. Voor
sommige bezoekers blijft het wel ver weg.
Contacten met andere organisaties
Opvallend groot is het aantal mensen dat bij
Floron betrokken is geraakt via andere organisaties, zoals KNNV, IVN en regionale organisaties. Veel mensen zijn hier nog steeds actief
en doen ook inventarisatiewerk tijdens excursies van deze organisaties.
Leeftijdsopbouw
Voor het eerst krijgen we een goed zicht op de
leeftijdsopbouw van de Floron-vrijwilligers.
Vooral oudere waarnemers zijn goed vertegenwoordigd. Dit zal voor een belangrijk deel te
maken hebben met het feit dat veel mensen pas
na hun pensionering voldoende tijd hebben om
uitgebreid naar planten te kijken. Op basis van
deze éénmalige meting is niet te zeggen of de
situatie nu anders dan tijdens de oprichting van
Floron bijna 20 jaar geleden. Wel is het duidelijk dat er extra inspanning nodig is om ook
jongere mensen bij Floron te betrekken.

Jonge honden...
Jonge waarnemers
zijn bij Floron
helaas schaars. De
jongste waarnemer die een enquête opstuurde
was Gerben de Graaf (23) uit Wijchen.
Hij is al sinds 2001 actief bij Floron, en
is met Floron in contact gekomen via de
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN).
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Digitaal invoeren
Toen de enquête verspreid werd was de website van Telmee nog maar enkele weken ‘in de
lucht’. Voor de meesten was dit onvoldoende
om er al ervaring mee te hebben. Een groot
deel van de waarnemers overweegt er wel mee
te gaan werken, maar men is afwachtend. Dat
heeft uiteraard ook te maken met een ander
kritiekpunt, de nog beperkte mogelijkheden
voor online invoer en raadpleging van gegevens. Een punt van zorg dat al lang onze aandacht heeft maar helaas weerbarstiger is dan
gedacht. De werkzaamheden hiervoor, die in
VOFF-verband plaatsvinden, beginnen gelukkig tot zichtbare resultaten te leiden. We verwachten in de loop van het jaar een flinke stap
verder te komen. Bij de wensen voor het al of
niet het digitaal invoeren speelt ook de leeftijd
van de Floron-vrijwilligers een rol. Opvallend
veel mensen (ongeveer 15%) maken weinig of
geen gebruik van de computer.
Cursussen
De behoefte aan cursussen is minder groot dan
verwacht. Voor velen voorzien ook de excursies en inventarisatiekampen hier in die behoefte. We zullen dan ook eerst daarbinnen de
mogelijkheden benutten en komend jaar verder
bezien of het haalbaar is ook met een eigen
cursusaanbod te komen.
De enquête-resultaten helpen ons keuzes te
maken om zo goed mogelijk de ondersteuning
van de vrijwilligersactiviteiten van FLORON
vorm te geven. Voorwaarde om daar invulling
aan te kunnen geven is voldoende financiering.
Helaas is de projectfinanciering van de overheid op dit punt dit al enkele jaren bij lange na
niet toereikend om de noodzakelijke basisondersteuning mee te financieren. Als het niet
lukt hier komend jaar alsnog in te voorzien,
zullen we aan uitvoering van de plannen helaas zeker weer niet toekomen. <WS>
De deelnemers krijgen per e mail of per post
een uitgebreid verslag van de resultaten toegestuurd. Voor andere geïnteresseerden is het
rapport digitaal op te vragen.

… en Krasse
Knarren
Floron heeft
relatief veel
oudere waarnemers. Voor zover wij weten is
Jos Neuteboom uit Amstelveen (92) de
oudste actieve waarnemer. Zij kijkt al
haar hele leven naar planten. In het district Amsterdam is zij al vele jaren actief. Vorig jaar vond Jos nog Kransgras,
Kransmuur en Donzige klaproos.

Nieuwe ontwikkelingen rond
Telmee.nl en Waarneming.nl
In het doorgeven van waarnemingen via
internet zit toekomst. Waarneming.nl en het
afgelopen winter geopende Telmee.nl gaan
steeds verder samenwerken. In de loop van
dit jaar wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het maakt nu al niet meer
uit waar je je waarnemingen doorgeeft. In
de loop van komend jaar zorgen we dat alle
waarnemingen aan elkaar geknoopt worden.
Ook zal er meer van elkaars kennis en expertise gebruik worden gemaakt.

Als je waarnemingen via internet wilt doorgeven kun je dus zelf bepalen of Telmee.nl
of Waarneming.nl je meer aanstaat. Bij
Waarneming.nl zijn er veel mogelijkheden
om je eigen en andermans gegevens te bekijken. Bovendien is er een forum waar je
vragen kwijt kunt. Daarentegen kunnen
anderen jouw gegevens inzien. Telmee.nl
heeft de mogelijkheid om je vondsten anonym te delen met anderen en om precies aan
te geven wat de nauwkeurigheid is van de
plaatsbepaling.
In 2008 start ook al een eerste samenwerkingsproject tussen Waarneming.nl en de
PGO’s (waaronder FLORON). Het in oprichting zijnde ministeriële orgaan dat de
status van invasieve exoten in de gaten moet
houden heeft ons gevraagd om de waarnemers in Nederland aan te moedigen om in
2008 waarnemingen van exoten via één van
de websites door te geven. Dit alles onder
het motto: meld exoten! Het is bekend dat
juist de vrijwillige waarnemers zeer onverwachte waarnemingen kunnen doen van
exoten. Ze komen vaak op allerlei onverwachte plekken en zijn sterk gedreven om
ook onbekende soorten op naam te willen
brengen. Een voorbeeld van zich sterk uitbreidende exoten zijn twee soorten Vederkruid (Myriophyllum), zie kader p. 3.
Voorzichtigheid geboden
Er zijn ook risico’s aan verbonden
wanneer groeiplaatsen van bijzondere soorten exact bekend worden bij
een breed publiek. Geregeld is in het nieuws
dat bijzondere planten zijn geplukt, beschadigd of uitgegraven. Afgelopen winter is
bijvoorbeeld een belangrijke groeiplaats van
Dennenorchis voor 90% uitgegraven. Er is
een kans dat een publicatie over deze populatie de aandacht heeft getrokken van de
internationale handel in orchideeën. Dit
soort gevallen zijn voor FLORON een
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van het landelijk bureau
belangrijke reden om voorzichtig om te
gaan met het beschikbaar stellen van gegevens van sommige soorten, waaronder orchideeën. Organisaties als Natuurmonumenten eisen dat zelfs van FLORON, omdat ze
te vaak vernielde populaties aantreffen. Dit
voorjaar willen we een lijst met uitgraafgevoelige soorten opstellen. Het is de bedoeling dat we iedereen die met plantenwaarnemingen omgaat bewust maken om voorzichtig met dit soort waarnemingen om te gaan.
<BO>

Aandacht voor uitheemse waterplanten
Sommige uitheemse soorten kunnen zich
bijzonder snel uitbreiden. Dit geldt vooral voor waterplanten, waarvan de afgebroken delen zich door een heel watersysteem kunnen uitbreiden. Recent is
gebleken dat in waterlopen in het oosten
van Brabant en het noorden van Limburg
op veel plaatsen uitheemse Myriophyllums (Vederkruid) te vinden zijn, zo
meldt John Bruinsma. Vermoedelijk gaat
het om Parelvederkruid en/of Ongelijkbladig vederkruid, maar zonder bloeiwijzen is de determinatie moeilijk. Deze
beide soorten zijn zeer dominant optredende waterplanten die de waterschappen veel geld kosten om te bestrijden.
Elke melding van deze en andere invasieve soorten is welkom.

Leefgebiedenbenadering voor de
actieve florabescherming
Afgelopen jaar heeft het ministerie van
LNV een nieuwe beleidsnota voor het actieve soortenbeleid uitgebracht. De themamiddag die de KNBV samen met FLORON in
oktober organiseerde besteedde er uitgebreid aandacht aan.
Het actieve soortenbeleid richt zich op het
behoud van bedreigde plant- en diersoorten
in Nederland. Het gaat daarbij om gerichte
maatregelen en activiteiten om de populaties
van deze soorten te versterken. Het is dus
iets heel anders dan de passieve bescherming via wet- en regelgeving zoals de Flora- en Faunawet. Dat beleid moet voorkomen dat plantensoorten bijvoorbeeld door
ruimtelijke ontwikkelingen of door uitsteken
schade oplopen.
Voor het actieve soortenbeleid is een nieuwe, integrale benadering gekozen. Dus niet
langer beschermingsplannen gericht op één
enkele soort, maar bescherming van diverse
soortgroepen in onderlinge samenhang. De
provincies worden verantwoordelijk voor dit
nieuwe soortenbeleid. De nieuwe strategie is
naar buiten gebracht onder de term
‘leefgebiedenbenadering’ en richt zich op
een selectie van enkele honderden soorten.
Voor planten gaat het om een groot deel van
de soorten die als Ernstig Bedreigd of Bedreigd op de Rode Lijst staan vermeld. Dat
zijn er aanzienlijk meer dan voorheen bij
actieve soortbescherming betrokken waren
(m.n. akkerplanten en muurplanten).

ders in diverse steden in Brabant en
Limburg en beheer van akkerranden in
Flevoland. Een eigen projectvoorstel
gericht op Gevlekt zonneroosje en enkele faunasoorten van de droge duinen op
Vlieland werd helaas met vele andere
voorstellen afgewezen. Ook voor 2008
is extra geld vrijgemaakt. We hopen ook
nu weer onze kennis en gegevens in te
kunnen zetten voor actieve plantenbescherming.
De leefgebiedenbenadering staat nog in
de kinderschoenen. We hopen zeer dat
het mogelijk wordt om vooral de meest
kwetsbare soorten in Nederland extra te
kunnen ondersteunen. Dat betekent wel
dat er een grotere (financiële) continuïteit moet komen. Dat laatste is van belang als we ook willen evalueren of de
bedreigde soorten zich blijvend herstellen of nog eens een zetje nodig hebben.
Tenslotte mag leefgebiedenbeleid niet
een nieuwe vorm van gebiedenbeleid
worden, met kans op het verlies van
aandacht voor bedreigde soorten.
<WS,BO>

De onderscheiden leefgebieden zijn:
heuvelland, kustgebied, droge zandgronden, natte heide en hoogveen,
beekdalen, moerassen, grote wateren,
agrarisch landschap, rivierenlandschap en urbane natuur.

Mede dankzij lobby van terreinbeheerders
en het PSO (Vereniging Platform Soortenbeschermende Organisaties, waaronder
FLORON) is in 2007 extra geld op de rijksbegroting vrijgemaakt voor actieve soortbescherming. FLORON heeft een bijdrage
geleverd aan diverse projecten die in 2007
zijn uitgevoerd. Het ging daarbij ondermeer
om de keuze van gebieden waar herstelmaatregelen veel kans van slagen hebben.
Gedetailleerde vindplaatsgegevens van bijzondere plantensoorten komen daarbij goed
van pas. Zowel om te zien waar de betreffende soorten voorkomen, als om te voorkomen dat bij de herstelmaatregelen populaties
van andere bedreigde soorten schade oplopen. Ook op deze manier draagt de gegevensverzameling van vrijwilligers bij aan
natuurbescherming.
Kaart: watersystemen in noord-Limburg en
oostelijk Brabant. In de waterlopen 1—10
zijn uitheemse Myriopyllums aangetroffen. In
de waterlopen 11-16 is dit mogelijk ook het
geval. In het zuiden kan Maaswater ingelaten
worden. Het Maaswater, mét de waterplanten, kan zich vervolgens door het hele systeem
verspreiden. Bron: John Bruinsma.
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De projecten waarbij FLORON betrokken
was hadden ondermeer betrekking op herstel van natte heideterreinen in Overijssel,
de voorselectie van gebieden waar extra
bosrandbeheer ondersteund wordt, het opzetten van hakhoutbrigades in oostNederland, voorlichting aan groenbeheer-

Veldsalie is een karakteristieke soort van het
leefgebied ‘Grote rivieren’.
E. Hallier
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soort onder de aandacht
Oranje springzaad: nieuwkomer in de natte ruigte
Oranje springzaad duikt op steeds meer
plaatsen op. Nu ook in Friesland, lezen
we in De Levende Natuur (januari 2008).
Het is 15 jaar geleden dat de soort voor
het eerst in Nederland werd aangetroffen.
Tijd om de balans op te maken.
Eerste vondsten in het rivierengebied
De eerste vondst van Oranje springzaad
(Impatiens capensis) in Nederland dateert
van september 1992. De soort werd toen
gevonden in de Stormpolder langs de
Nieuwe Maas bij Krimpen aan de IJssel
(P. Florusse, Herbariummateriaal NHN).
Er stonden in dat jaar al 100 planten, dus
het is waarschijnlijk dat de soort daar al
minstens een jaar eerder aanwezig was.
Niet ver daar vandaan, langs de Nieuwe
Merwede in de Hollandse Biesbosch werd
de plant in 1994 ontdekt door J.L. Koolen.
De Biesbosch maakt evenals de Nieuwe
Maas onderdeel uit van het zoetwatergetijdengebied. Oranje springzaad staat hier
bij voorkeur in (doorgeschoten) grienden,
die bij hoogwater onder lopen. In de volgende jaren kwamen er steeds meer meldingen uit het zoetwatergetijdengebied.
Evenals de verwante Reuzenbalsemien
voelt de soort zich hier goed thuis.
Opvallend was dat Oranje springzaad in
1994 ook gevonden werd ten oosten van
Arnhem (Lathum). Ook in het stroomgebied van de Rijn, maar 100 kilometer
stroomopwaarts. Nieuwe vindplaatsen
langs de Nederrijn, Bovenrijn, Waal,
IJssel en Oude Rijn (Utrecht) volgden in
de jaren daarna.
▼ Oranje springzaad in het rivierengebied
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Oranje springzaad (Impatiens capensis) is de Noord-Amerikaanse tegenhanger van het in Europa inheemse
Groot springzaad. Vegetatief zijn de
twee vaak moeilijk te onderscheiden.
Het opvallendste verschil is dan ook
de bloem, die bij Oranje springzaad
opvallend oranje is, met roodachtige
vlekken. De bladen lijken wat donkerder gekleurd dan bij Groot springzaad.
Oranje springzaad heeft een voorkeur
voor natte en (zeer) voedselrijke ruigte
en bossen. In Engeland is de soort op
grote schaal verwilderd. De eerste
vestigingen dateren al van meer dan
een eeuw geleden.
Herkomst
Waar komen de planten vandaan?
Oranje springzaad is een decoratieve
plant, maar voor zover bekend wordt hij
niet bij tuincentra aangeboden. De soort
kan makkelijk door het water verspreid
worden, dus het ligt voor de hand om
voor de herkomst naar het Duitse deel
van de Rijn te kijken. Hier zijn echter
maar weinig groeiplaatsen, en bovendien: ze zijn van tamelijk recente datum.
Oranje springzaad is ook bekend van
twee zijrivieren van de Rijn, de Lahn en
de Moezel. Hier is de soort sinds 1990
resp. 1991 bekend, nauwelijks vroeger
dan de eerste vondsten in Nederland.
In België is de soort niet bekend uit
het Maasdal, maar sinds 2002 wel
uit het dal van de Nete bij Lier.

Laagveengebieden
Inmiddels beperkt Oranje springzaad
zich niet meer tot het rivierengebied.
Ook in andere delen van het land begint
de soort zich te vestigen en uit te breiden. Een grote concentratie van vindplaatsen ligt langs de Ringvaart van de
Haarlemmermeer. In 2001 werd de soort
voor het eerst aangetroffen in de omgeving van Aalsmeer, toen al in maar liefst
vier kmhokken. Enkele jaren later had
hij zich al uitgebreid tot bij het Amsterdamse Bos en de Noordelijke Oeverlanden van de Nieuwe Meer. In Friesland is
Oranje springzaad voor het eerst in 2005
verschenden bij de Janesloot. Twee jaar
later werd hij door Staatsbosbeheer gevonden in de oeverlanden van verschillende meren in Zuidwest-Friesland
(Fluessen, Sneekermeer, Witte en Zwarte Brekken).
Wordt Oranje springzaad misschien een
beetje geholpen? Jan Koolen, vinder van
de populaties in de Biesbosch geeft hiervoor een aanwijzing. Hij hoorde meerdere malen van pleziervaarders die Reuzenbalsemien uitzaaiden op hun favoriete aanlegplaatsen. Mogelijk is met Oranje springzaad het zelfde gebeurd. <BV>
Met dank aan Jan Koolen (Ver. Behoud Biesbosch), Moniek Nooren, Ulf Schmitz (Geobotanik
Univ. Düsseldorf), Wouter van Landuyt (FloWer),
Fabienne Van Rossum (Nat. Plantentuin, België)

Kees Groen
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en fauna

kort flora - nieuws
Duingentiaanblauwtje in herbarium

Almere orchideeënstad

Het Gentiaanblauwtje (een vlindersoort)
benut in Nederland uitsluitend Klokjesgentiaan als waardplant. De vlinder legt eieren op
de bloemen, en de rupsjes doen zich te goed
aan de lekkerste delen van de bloem.
In het verleden waren er ook waarnemingen
van Gentiaanblauwtje uit de duinen bij Wassenaar. Daar staat geen Klokjesgentiaan,
maar wel Kruisbladgentiaan. Het Gentiaanblauwtje is in de duinen altijd zeldzaam
geweest: er zijn alleen maar enkele bevestigde waarnemingen uit de omgeving van
Meijendel. Medewerkers van de Vlinderstichting hebben in de collectie van het Nationaal Herbarium in Leiden nu eitjes van
het Gentiaanblauwtje aangetroffen op bloemen van Kruisbladgentiaan. Het gaat om
herbariummateriaal uit 1819 en 1948, verzameld bij Wassenaar.

‘Orchideeën in Almere’ heet de folder die
we ontvingen van de Projectgroep Rode
Lijst in Almere, voortgekomen uit de
plaatselijke IVN-afdeling. In de folder
prachtige kleurenfoto’s van de vijf (en
misschien wel zeven) soorten orchideeën
die in Almere voorkomen. Is er hier wat
bijzonders aan de hand? Dat zou best wel
eens kunnen. Almere is een jonge stad met
veel groen, gebouwd op een jonge bodem.
De bodem bestaat op de meeste plaatsen
uit kalkrijke klei. In en rond de bebouwing
is de klei afgedekt met een laag kalkrijk
zand. Op vochtige plaatsen is dit ideaal
voor de vestiging van orchideeën, zo weten we ook al uit een aantal andere steden.
Een aantal belangrijke terreinen met orchideeën ligt buiten de bebouwde kom.
Maar ook tussen de bebouwing zijn orchideeën te vinden in bermen en langs watergangen. De meest in het oog springende
soort is Rietorchis. Deze soort komt op
veel plaatsen voor. Er zijn ook kleine aantallen Vleeskleurige orchis gevonden zelfs
een paar Bijenorchissen. Brede wespenorchis staat op veel plaatsen, maar daar kijken we niet van op. Moeraswespenorchis
staat vooral buiten de bebouwde kom.
Grote keverorchis is ook maar vast in de
folder opgenomen, hoewel deze nog niet is
aangetroffen. Vestiging is heel goed mogelijk; één van de grootste groeiplaatsen in
Nederland ligt in een bos in de Noordoostpolder. En misschien komt er ook Brede
orchis voor. Deze is niet altijd goed van
Rietorchis te onderscheiden, maar sommige exemplaren hebben kenmerken die hier
op wijzen.
De Projectgroep probeert in overleg met
de gemeente de belangrijke groeiplaatsen

Twee eitjes van Gentiaanblauwtje (∅ 1 mm) op
herbariummateriaal
Foto: Ben Kieft

Het is niet goed bekend waardoor het Gentiaanblauwtje uit de duinen verdwenen is. De
populatie is altijd klein en kwetsbaar geweest. Kruisbladgentiaan komt bij Wassenaar nog steeds in redelijke aantallen voor.
Het kan zijn dat de ingewikkelde levenscyclus van het Gentiaanblauwtje een rol
speelt. De rupsen zijn voor hun ontwikkeling afhankelijk van de aanwezigheid van
bepaalde mierensoorten, die de rupsen meenemen naar hun nest en daar verder grootbrengen. Dat is natuurlijk vragen om moeilijkheden: behalve de gentianen moeten dan
ook de juiste mieren aanwezig zijn.

Moeraswespenorchis, detail

Hans Vosman

Vleeskleurige orchis, detail

Hans Vosman

Zo goed mogelijk te beschermen. Dat gaat
met vallen en opstaan. Almere groeit snel,
en veel onbebouwde terreinen gaan na verloop van tijd op de schop. Met het voorkomen van orchideeën wordt dan vaak geen
rekening gehouden. Toch worden er ook
successen geboekt. In het groenbeheer
wordt er nu meer rekening mee gehouden en
de Gemeente Almere heeft voor de groeiplaatsen speciale beheerregels opgesteld.
Bovendien wordt een aantal groeiplaatsen
nu door de Projectgroep beheerd. <BV>
Met dank aan Hans Vosman van de Projectgroep
Rode Lijst, Almere.

Onverwachte flora

Fopspeenkruid
Babe
Kruisbladgentiaan en Gentiaanblauwtje
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meerdaagse excursies

kort flora-nieuws
Duifkruid gedijt goed op begraafplaats

Meer vondsten van uitheemse
varens

Piet Bremer

Uitheemse varensoorten blijken zich op
steeds meer plaatsen te vestigen. In het laatste nummer van Gorteria besteedt Ton Denters aandacht aan het geslacht IJzervaren
(Cyrtomium). Naast de in de Heukels’ genoemde Cyrtomium falcatum (nu ‘Gewone
ijzervaren’ geheten) komt ook C. fortunei
(‘Smalle ijzervaren’) in Nederland voor. Uit
herbariummateriaal is gebleken dat de eerste
exemplaren zich al vijftien jaar geleden in
Nederland hebben gevestigd.

Duifkruid

E. Hallier

Even heeft het erop geleken dat Duifkruid
in het IJsseldal en omstreken was uitgestorven. Onderzoek van de Provincie
Overijssel en van Floron in het kader van
het BSP-project toonde aan dat dit niet het
geval was (FloronNieuws 4, 2006). Inmiddels is er meer goed nieuws. Op begraafplaats Bergklooster bij Zwolle is de soort
opmerkelijk in aantal toegenomen. Er
vindt hier een sterk op botanische waarden
afgestemd beheer plaats door de beheerder, Bert Pierik. De rijke groeiplaats van
Duifkruid wordt in de voorzomer één keer
gemaaid en daarna pas weer nadat de soort
ruimschoots zaad heeft gezet (waarbij het
maaisel netjes wordt afgevoerd). Langs en
tussen graven werden in augustus meer
dan 4000 bloeiende planten geteld. Met de
vegetatieve planten (7000) komt de hele
populatie hier op minimaal 11000 planten.
Dit is de grootste groeiplaats in Nederland!
De verwachting is dat deze populatie verder groeit (P. Bremer), omdat elke nieuwe
vestiging door de beheerder minder intensief wordt gemaaid.
Elders langs de IJssel werd Duifkruid op
twee plaatsen teruggevonden. Eén exemplaar op het soortenrijke rivierduin van de
Vreugdenrijkerwaard bij Zwolle, terwijl de
soort bij Deventer nog in een schrale berm
blijkt te groeien. Het totale aantal kmhokken in en rond het IJsseldal komt hiermee
op 17.

6 t/m 13 juni (hele week!) Brabant
Een hele week de gelegenheid om planten
te inventariseren in Noord-Brabant. Floron
district 19 nodigt je uit om te komen kamperen in Berlicum, bij ‘s Hertogenbosch.
Dit ligt gunstig om van daaruit te inventariseren in het het beekdal van de Aa, op de
kwelrijke overgang van het Brabantse
zand naar de Maas en langs de rivier zelf.
Inclusief een interessante stadsflora in ’sHertogenbosch.

Links: Cyrtomium falcatum, rechts C. fortunei.
Ben Kieft, NHN.

De ‘Gewone’ IJzervaren is ter herkennen
aan het sterk leerachtig, glanzende blad. De
blaadjes zijn onregelmatig grof getand en
doen denken aan Mahonie of Hulst. De bladen van Smalle ijzervaren zijn meer
kruidachtig, met een bladrand die bovenaan
fijn gezaagd is. Voor verdere kenmerken,
zie Gorteria 33-2 (februari 2008). Het stuk
in Gorteria leidde er direct toe dat er meer
meldingen kwamen van de nieuw herkende
soort. Bij Overveen blijkt een populatie van
ongeveer 60 exemplaren voor te komen, zo
ontdekte Ton Denters op aanwijzing van
Jaco Diemeer. Behalve volwassen exemplaren staan er ook veel juveniele exemplaren.
Een hele bijzondere varenmelding komt van
Remco Andeweg. Hij bezocht een kelder in
Dordrecht, die helemaal vol bleek te staan
met Fijn venushaar (Adiantum raddianum).
In de kelder staan ook enorme exemplaren
van IJzervaren, tot wel een meter hoog. De
kelder bevindt zich op een bijzondere plaats,
namelijk direct naast de Oude Maas. Bij
hoog water sijpelt er water door de muur.
Enkele ramen zorgen er voor dat er voldoende licht binnenkomt om de uitbundige
varengroei mogelijk te maken.

Grote pimpernel

E. Hallier

Het is een zelfverzorgend kamp: je zorgt
zelf voor de inwendige mens. Overdag
inventariseren we een gebied in de omgeving. De namiddag en avond worden gevuld met planten bestuderen, eten verzorgen en gezelligheid. Je kunt de hele week
komen, maar ook een deel van het kamp
meedoen. Je kunt ook een dag wat anders
doen. De camping ligt in een mooie
fietsomgeving en er zijn in de fietsen omgeving te huur. Mensen die in de buurt
wonen, kunnen zich ook overdag aansluiten.
We kamperen op camping Namaste
(www.camping-namaste.nl). Je kampeert
in je eigen tent, caravan of camper. En er
zijn enkele plaatsen in een stacaravan. Er
is een open schuur waar we in geval van
slecht weer ’s avonds gemeenschappelijke
dingen kunnen doen.
Informatie en opgave bij John en Willie
Bruinsma, Thorbeckelaan 23, 5694 CR
Breugel. Tel: 0499-474484.
Email: bruinsma@dse.nl

Fijn venushaar

Remco Andeweg

Denters, T. en F. Verloove, 2008. Smalle
ijzervaren, Cyrtomium fortuni J.Sm., nieuw
in Nederland. Gorteria 33-2
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programma meerdaagse excursies 2008
Voor 2008 staan er 4 meerdaagse excursies op het programma. Voor het eerst wordt er een
hele inventarisatieweek georganiseerd (in Brabant, zie pagina 6). De drie weekenden duren
van vrijdag (middag of avond) tot en met zondagmiddag. Je ontmoet er floristen uit verschillende delen van het land. Er wordt doorgaans in groepjes van circa 3 personen geïnventariseerd. Aan het eind van de middag keert iedereen terug uit het veld. Dan is er tijd
om vondsten en belevenissen uit te wisselen en samen met andere deelnemers lastige soorten op naam te brengen. Soms is er voor belangstellenden nog een gezamenlijke avondexcursie naar een botanisch leuk terrein in de buurt van het kampverblijf. Eventueel is het
mogelijk slechts een deel van het kamp bij te wonen. Aanmelding is noodzakelijk, ook als
men geen gebruik maakt van de accommodatie. Het verblijf is tegen kostprijs. Voor nadere
informatie en opgave kunt u terecht bij de organisatoren van de betreffende kampen of bij
het Landelijk Bureau van FLORON (071-5273531). De informatie is ook te vinden op de
website van FLORON (www.floron.nl).

4 t/m 6 juli – St. Maartensvlotbrug

18 t/m 20 juli – Utrechtse Heuvelrug

12 t/m 14 sept. - Zeeuwse kust IV

In het noordelijk deel van de kop van
Noord-Holland zijn de duinen smal en
overwegend kalkarm. Hier ligt ook het
Zwanenwater, met soortenrijke natte duinvalleien. Achter de duinen liggen enkele
natuurbouwprojecten en zilte graslanden.
Tijdens het weekend bezoeken we delen
van de Pettemer Duinen, het Zwanenwater, de Helderse Duinen en verschillende
natuurontwikkelingsgebieden.

Voor het eerst in 12 jaar is er weer een
inventarisatieweekend in district 9. Deze
keer in Elst, op de overgang van de
Utrechtse Heuvelrug naar het rivierengebied. Nergens binnen het district zijn zoveel floristisch interessante gebieden op
korte afstand van elkaar. Ook de Betuwe is
met de pont goed bereikbaar. Doordat er
kwelstromen van de Utrechtse Heuvelrug
onder de Rijn doorgaan en in de Betuwe
weer opduiken, zijn er in de Betuwe verschillende sloten met leuke kwelsoorten.

Dit jaar wordt het vierde kamp van een
reeks langs de gehele Zeeuwse kust gehouden, deze keer specifiek gericht op de kusten van Schouwen-Duiveland.

We verblijven op de camping ’t Ruige
Veld (www.ruigeveld.nl), Ruige Weg 49,
Sint Maartensvlotbrug. De accommodatie
bestaat uit 6 hutten met 4 of 5 slaapplaatsen en de mogelijkheid op het grasveld
voor de hutten te kamperen. De camping is
met openbaar vervoer goed bereikbaar
vanuit Alkmaar, buslijn 151. Uitstappen
bij Sint Maartensvlotbrug, halte Vlotbrug.

We verblijven in Stayokay hostel Elst,
Veenedaalsestraatweg 65, 3921 EB Elst.
De maaltijden worden verzorgd. Voor
twee overnachtingen (incl verplicht lakenpakket), twee ontbijten, twee lunchpakketten en twee warme maaltijden bedragen de
kosten €55,-. De plek is goed bereikbaar
met de bus, maar carpoolen is ook mogelijk. Het verblijf is gereserveerd vanaf
vrijdag 17.00 uur. Voor liefhebbers kan
een vrijdagmiddag-excursie georganiseerd
worden. Op zaterdag gaan we samen met
de plantensociologen van de PKN op stap.
In verband met de reservering graag opgeven en betalen vóór 15 juni. Bij opgave
vermelden: naam, adres, telefoonnummer,
email, geplande aankomsttijd, geboortedatum, nummer van paspoort of ID-kaart
(voorschrift van de beheerder).
Informatie en opgave bij Ineke Jansonius,
Gruttoweide 36, 6708 BJ Wageningen,
0317-413884, email: kloen.jans@chello.nl
Betaling vooraf door overmaken van
€75,00 op giro 1078129 tnv HC Jansonius.

Welriekende nachtorchis

C.A.J. Kreutz

De kosten voor 2 nachten inclusief ontbijt
en lunchpakket en catering op vrijdag en
zaterdag zijn nog niet exact bekend maar
zullen ongeveer €40,- zijn.
Informatie en opgave bij Aart Swolfs, tel.
06-12079661 email: a.g.swolfs@hccnet.nl
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De Grebbeberg bij Rhenen

Hans Gugl

De Plompetoren bij de Koudekerkse Inlaag
Hans Gugl

De inventarisaties zijn gericht op de overgang van zee naar land: slikken, schorren,
strand, duinreep en de polderrand. Dit is
bij uitstek het terrein van soorten van de
Delta. Soorten waarvan de namen met
‘Zee-’ beginnen (Zeekool, Zeewolfsmelk,
Zeewinde, Zeealsem, Zeevenkel), met
’Strand-’ (Strandmelde, Strandbiet) of
desnoods met ‘Zout-’ of ‘Kust- (Zoutgras,
Zoutmelde, Kustmelde). We besteden veel
aandacht aan de zoute binnendijkse gebieden van de Zuidkust van Schouwen. Naast
de oude inlagen, zoals de Koudekerse Inlaag zijn dit ook de grootschalige nieuwe
gebieden (plan Tureluur).
We overnachten in Groepsaccommodatie
De Koebel, Zandstraat 5 in Burgh Haamstede. Er zijn ruim voldoende bedden aanwezig maar je kunt ook (elders) kamperen.
De kosten zijn net als de voorafgaande
jaren geraamd op €25,- tot €35,(afhankelijk van het aantal deelnemers).
Dit is mogelijk door een bijdrage van de
terreinbeherende instanties.
Informatie en opgave bij Justus van den
Berg: 0113-271210
justusvandenberg@kpnplanet.nl.
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Programma Dagexcursies
Onderstaand overzicht geeft een zo volledig mogelijk beeld van de dagexcursies die er komend seizoen in de FLORON-districten worden georganiseerd.
De excursies betreffen meestal inventarisatie-excursies voor één van onze projecten. Voor de meeste excursies geldt
dat zij plaatsvinden op zaterdag en duren tot ca. 16.00 uur. De deelnemers
dienen zelf voor lunchpakket en drinken
te zorgen. Indien van deze opzet wordt
afgeweken is dat bij de excursieaankondiging in onderstaand overzicht vermeld. Voor elke excursie is aangegeven
bij wie u terecht kunt voor nadere informatie. In veel gevallen is het nodig u
daar ook vooraf aan te melden.
De telefoonnummers van met een *
gemarkeerde personen kunt u vinden bij
het overzicht van Floron-districten op
pagina 12. De meest recente informatie
over excursies en contactpersonen is te
vinden op de website (www.floron.nl).
19 april - Voorjaarsflora IJsseldal (D8)
’s Morgens omgeving Gelderse Toren
(205-452), bekende soorten o.a. Slangenlook, Hondstarwegras en Bosereprijs. ’s
Middags Leestensche Broek (215-458 en
215-459), rijke bosflora met o.a. Bergbeemdgras en Bleke zegge. Verzamelen
station Dieren 10.00 u. Info: Fred Bos* of
Louis-Jan van den Berg*. Tel. op de excursiedag 06-10363012.

Bosereprijs

E. Hallier

19 april - Heemstede - Landgoed de
Hartekamp en Overplaats (D15)
Voorjaarsbloeiers van het binnenduinbos
en sporen van de beroemde tuin van Clifford waar Linnaeus van 1735-1738 werkte
aan de naamgeving en beschrijving van de
plantensoorten. Verzamelen om 12.00 u
bij de (voetgangers)ingang van de Linnaeushof aan de Rijksstraatweg 4 in Bennebroek. Bereikbaar met buslijn 50 of 51
vanaf NS station Haarlem en Leiden. Info
en opgave bij Joop Mourik*.

8

19 april – Huis ten Donk (D16)
Excursie naar landgoed Huis ten Donck te
Ridderkerk, verzamelen om 10.00 uur bij
parkeerterrein bij het Huys ten Donck
(km-blok 100-433). Info: Jo Schunselaar*.
26 april - Santpoort - Nationaal Park
Zuid-Kennemerland (D15)
We bezoeken een fraai duingebied met
duineikenbos en duingrasland aan de binnenduinrand. Hier hopen we Dwerggras in
bloei te vinden. Verzamelen om 10.00 u
bij NS-station Santpoort-Noord. Info en
opgave bij Niko Buiten*
28 april (dinsdag) - Brunssum – Bouwberg (D21)
Streepexcursie in kmhok 197-329. Een
gevarieerd kmhok met bos, heide, beek en
bedrijventerrein. Vandaag de voorjaarsronde o.l.v. Jan Egelmeers*. Vertrek: 9.30 u
achterzijde Station Maastricht, 10.15 u
parkeerplaats Kinderboerderij Schutterspark (Heidestraat 2, Brunssum).
10 mei – Helmond Warande-noord
(D19)
Een kmhok (172-389) met bosjes, agrarisch gebied, woonwijk, waterloopje en
poelen. Verzamelen om 10.00 u station
Helmond. Het hok ligt op enige afstand
van het station. Info: Joep Spronk*.
14 mei (woensdag) – Nunspeet (D10)
Inventarisatie van een selectiehok tegen de
bebouwde kom van Nunspeet (181-486),
deels bosgebied, deels industrieterrein.
Verzamelen 19.00 u bij station Nunspeet.
Info: Egbert de Boer*.
17 mei – Holmers-Halkenbroek, Elp
(D5)
We brengen een bezoek aan het natuurontwikkelingsgebied Holmers-Halkenbroek in
het beekdal van het Amerdiep. Verzamelen om 10.00 u in café restaurant De Koekoekshof, Hoofdstraat 1 in Elp (0593346279). Informatie over de excursie en
vervoer naar het vertrekpunt: Els Heijman* of Edwin Dijkhuis*. Het dragen van
laarzen wordt aanbevolen.
17 mei - Paasberg, de Lutte (D7)
Voorjaarsbossen op de oostflank van de
Paasberg. Anemonen, Goudveil, Geelster.
Verzamelen:10.00 u De Lutte, bij de RK
kerk (264,05-482,95). Info: Otto Zijlstra*.
20 mei (dinsdag) – Kasteel Ehrenstein
en omgeving (D21)
Streepexcursie in kmhok 201-321. Een
gevarieerd kmhok met bos, grasland en
een echt stuwmeer. Vandaag de voorjaarsronde o.l.v. Jan Egelmeers*. Vertrek: 9.30

u achterzijde Station Maastricht, 10.00 u
parkeerplaats bij kasteel Ehrenstein, Spekholzerheide.
24 mei – Landgoed Windesheim (D6)
Excursie naar IJsseldijk en landgoed Windesheim (oudste kleibos in onze regio).
Selectiehok 204-496. Om 9.30 u. op station Zwolle (aan zuidzijde!). Einde ca.
13.00 u. Info: Piet Bremer*.
24 mei – Oude Rijn bij Woerden (D11)
We bekijken het hok 123-457 met een
stukje Oude Rijn. Het rijkste van de drie
onder elkaar liggende selectiehokken. Verzamelen om 10.00 u op station Woerden.
Info en opgave: Wim Vuik*.

Woerden

24 mei – Kruiningergors (D16)
Stenen Baak Kruiningergors, km-blok 69438. Hier is geen parkeergelegenheid.
Verzamelen om 10.00 u bij de centrale
bushalte in Oostvoorne (66,8-437,0; parkeergelegenheid). Info: Jo Schunselaar*.
24 mei – Boxtel-Ladonk (D19)
Een kmhok (149-399) met industrieterrein,
agrarisch gebied en Smalwater (beek).
Verzamelen 10.00 u station Oisterwijk.
Info: Joep Spronk*.
31 mei – Kornhorn (D2)
We inventariseren twee selectiehokken:
212-578 ten noorden van Kornhorn en
215-578 bij Lucaswolde. Extra is gekozen
hok 214-578 met een bos; van dit hok zijn
slechts enkele waarnemingen bekend!
Verzamelen om 9.30 u carpool afslag 32
(Marum) van de autoweg A7 (Groningen /
Drachten). Info: Willem Stouthamer*.
31 mei - Emplacement Westervoort (D8)
Stroomdalsoorten 195-441, bekende soorten o.a. Wilde averuit, Gevinde kortsteel
en Bont kroonkruid. Verzamelen station
Duiven 10.00 u. Info: Fred Bos* of LouisJan van den Berg*. Tel. op de excursiedag
06-10363012 of 06-11140923.
31 mei – Lelystad (D10)
Inventarisatie van selectiehok (162-506).
Een gevarieerd hok aan de noordkant van
Lelystad met natuur en bebouwing. Verzamelen 10.00 u bij station Lelystad, achterzijde. Info: Egbert de Boer*.
7 juni - Kanaal Almelo-Nordhorn (D7)
We bekijken het gedeelte tussen tussen
Almelo en Albergen. Zal het dit keer luk-
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ken om Rijstgras terug te vinden? Verzamelen: 10.00 u Albergen, bij de RK-kerk
(248,85-488,10). Info: Otto Zijlstra*.
7 juni – Loenermark (D22)
Twee afwisselende km-hokken (bos, heide, schaapsweide) waar vrijwel niets van
bekend is. Dit kan de nodige soorten opleveren (in het verleden is zelfs de Kleine
wolfsklauw op de Loenermark gevonden!). We starten om 10.00 u bij de parkeerplaats voor bezoekers van de schaapskooi. Neem in Loenen de straat met de
naam Droefakkers en volg de borden
schaapskooi (coördinaten ongeveer 196,6
– 457,1). Info en opgave: Johan Peters*.
11 juni (woensdag) – Elburg (D10)
Inventarisatie van een selectiehok in de
buurt van het Veluwemeer (183-493). Verzamelen 19.00 u bij het benzinestation
(Esso) bij de rotonde langs Flevoweg
(184.9-496.0). Info: Egbert de Boer*.

Paarbladig fonteinkruid

C.D. Preston

14 juni – Fochterloërveen (D5)
Inventarisatie van selectiehokken (226558, 227-557 en 226-557) in het oostelijk
deel van het Fochterloërveen, omgeving
Esmeer en Norgerpetgaten. Verzamelen
om 10:00 u in café Huis ter Heide, Norgervaart 18 in Huis ter Heide (0592-388183).
Nadere inlichtingen over de excursie en
vervoer naar het vertrekpunt: Els Heijman* of Edwin Dijkhuis*. Het dragen van
laarzen wordt aanbevolen.
14 juni – Almere-Haven (D10)
Inventarisatie van twee selectiehokken
langs de Gooimeerdijk in Flevoland (145482, 146-481). Verzamelen 10.00 u bij
station Almere-Centraal. Info: Egbert de
Boer*.
14 juni – Heemskerk (D13)
Excursie naar de duinen en aangrenzende
landerijen te Heemskerk (103-502). Verzamelen om 10.00 u voor station Beverwijk
en graag aanmelden bij Koos Ballintijn*.
14 juni - Kennemerstrand (D15)
Op dit bijzondere stukje aangroeikust ten
zuiden van de Zuidpier van IJmuiden ko-
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men behalve planten van jonge duintjes en
natte duinvalleien, zoals orchideeën, ook
Dodemansvingers en Stippelzegge voor.
Verzamelen om 10.00 u bij het eindpunt
van buslijn 75, 82 en 83, IJmuiderstrand.
Info en opgave bij Niko Buiten*.
21 juni - Sellingen (D1)
We bezoeken drie selectiehokken, die in
1995 ook zijn onderzocht. Jipsingbourtange, bos met vijver en heitje (271554), Weende-Jipsinghuizen, kanaal (271556), Lokstreek, een doodlopende weg
met wat huisjes (272-556). Verzamelen
om 9.30 u parkeerplaats naast het gemeentehuis in Sellingen. Info: Anneke Nieuwenhuijs*.
21 juni - Cursus sterrenkroos
herkennen
Zie pagina 11.
21 juni – Nieuwe natuur Nijendal (D6)
Bezoek aan nieuwe natuur van het Nijendal, ZO van Olst. Selectiehok 205-481.
Om 9.30 u op station Olst. Einde ca. 13.00
u. Info: Piet Bremer*.
21 juni - Overijssels Kanaal (D7)
We hopen op een mooie oogst aan waterplanten in het kanaal en in andere waterlopen. Verzamelen: 10.00 u N751 (weg
Wierden-Den Ham), kruising kanaal en
Dalvoordenbrug. Parkeren op parallelweg
aan het Kanaal (232,8-495,8). Info: Otto
Zijlstra*.

gemaakt onder regie van Staatbosbeheer
en betaald door de provincie Overijssel.
Welke soorten water- en moerasplanten
zijn hier de pioniers? Om 13.30 u bij de
Lichtmis (bij de toren). Info: Piet Bremer*.

5 juli – Stellendam (D16)
We onderzoeken een kmhok ten westen
van Stellendam (60-424). Verzamelen om
10.00 u bij het café het Wapen van Stellendam (61,3-425,1). Info: Jo Schunselaar*.
5 juli - Zandplassen bij Linden, gemeente Cuijk (D20)
De zandplassen bij Linden zijn nieuw uitgegraven. Afhankelijk van situatie keuze
van hok(ken) 185/186-417/418. Verzamelen Station Cuijk 10.15 u. Info en opgave
vooraf i.v.m. vervoer: Fons Reijerse*.
6 juli (zondag) - Scheveningen, duin- en
stadsplanten (D15)
Inventarisatie van een groen selectiehok
80-457, in de omgeving van de kleinste
stad van Nederland. Verzamelen om 10.00
u bij de tramhalte Madurodam, bereikbaar
met lijn 9 of 22 vanaf NS station Den
Haag Centraal of Hollands Spoor. Info en
opgave bij Joop Mourik*

21 juni – Kromme Rijn-gebied bij Bunnik (D11)
Bij Bunnik liggen twee kmhokken van het
regionale meetnet van district 11. Hierin
o.a. de Kromme Rijn, grienden, oude bossen en een golfbaan. We maken kans op
Distelbremraap. Verzamelen om 10.00 u
bij station Bunnik. Info en verplichte opgave bij Wim Vuik*. Maximaal 10 deelnemers.
21 juni – Warnsborn (D22)
We gaan naar kmhok 187–447. In het verleden zijn hier mee dan 200 soorten gevonden maar dat is al wel 15 jaar geleden.
Dus is het hoog tijd voor een nieuwe ronde. We starten om 10.00 u op de parkeerplaats (aan de rechterkant) aan het eind
van de Bakenbergseweg in Arnhem
(coördinaten ongeveer 187,9– 446,9). Info
en opgave: Johan Peters*.
25 juni (woensdag) – Olde Maten (D6)
Excursie naar herstelde boksloten in de
Olde Maten. Wat is een boksloot? Na vandaag weet je het! Enkele kilometers aan
geheel verboste boksloten zijn weer open-

Eenarig wollegras

L. Reichenbach

12 juli – Oosterbos Nw Dordrecht (D5)
We bezoeken het Oosterbos, een hoogveenrestant met jong loofbos en enkele
heideveldjes. Verzamelen: 10.00 u in café
de Kroeg, Langestraat 119/A, Klazienaveen (0591-317847). Info excursie en vervoer: Els Heijman* of Edwin Dijkhuis*.
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programma dagexcursies
12 juli – Castricum (D13)
We bezoeken een hok op de scheiding van
de duinen en aangrenzende landerijen met
het Krengenbosch (105-505). Verzamelen
om 10.00 u bij het station van Castricum
en graag even aanmelden bij Aart Swolfs:
06-12079661 of per e-mail a.g.swolfs
@hccnet.nl.

parkeer-plaats Kinderboerderij Schutterspark (Heidestraat 2, Brunssum).
2 augustus - Overveen, Nationaal Park
Zuid-Kennemerland (D15)
We bezoeken het kilometerhok 101-490
aan de binnenduinrand om er een streeplijst in te vullen en bijzondere soorten in te
meten. Info en opgave bij Niko Buiten*.
9 augustus – Natuurbouwterreinen bij
Winterswijk (D8)
Bijzondere soorten die inmiddels gevonden zijn: Vetblad, Stijve moerasweegbree,
Bospaardenstaart, Teer vederkruid en
Moerashertshooi. Verzamelen station Winterswijk 10.00 u. Info: Fred Bos* of LouisJan van den Berg*. Tel. op de excursiedag
06-10363012.

Stompbladig fonteinkruid

C.D. Preston

12 juli – Helmond Warande-noord
(D19)
Tweede bezoek aan kmhok (172-389) met
bosjes, agrarisch gebied, woonwijk, waterloopje en poelen. Verzamelen om 10.00 u
station Helmond. Het hok ligt op enige
afstand van het station. Info: Joep Spronk*
19 juli – Vechtplassengebied (D11)
Op deze excursie besteden we vooral aandacht aan waterplanten in de buurt van de
Westbroekse Zodden en de Oostelijke
binnen-polder. Verzamelen om 10.00 u op
station Hollandsche Rading. Info en verplichte opgave: Wim Vuik*.
22 juli (dinsdag) - Kasteel Ehrenstein en
omgeving (D21)
Streepexcursie in kmhok 201-321. Een
gevarieerd kmhok met bos, grasland en
Nederlands enige stuwmeer. Vandaag de
zomerronde o.l.v. Jan Egelmeers*.
Vertrek: 9.30 u achterzijde Station Maastricht, 10.00 u parkeerplaats bij kasteel
Ehrenstein, Spekholzerheide.

9 augustus – Omgeving Barneveld (D11)
Een nieuw km-hok van het regionale meetnet, maar zeker niet het minste. Vochtige
heide en vennen, interessante oude bossen
zijn o.a. de ingrediënten. Kans op Klein
wintergroen. Verzamelen om 10.00 u op
station Barneveld. Info en opgave: Wim
Vuik*.
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16 augustus - Ter Apelkanaal (D1)
Vorig jaar leverde een kmhok bij Ter
Apelkanaal veel onverwachte vondsten op,
o.a. Grote ratelaar, Stijve ogentroost, Blauwe knoop en Koningsvaren. Reden om dat
kanaal eens verder te onderzoeken. We
doen de hokken 266-544, 266-545 en 266546. Door alle drie loopt het kanaal en
door twee hokken ook een oude tramdijk.
De hokken zijn nog nooit onderzocht! We
bekijken ook de Zwaardrus (als hij er nog
staat). Verzamelen om 9.30 u parkeerplaats bij het Boshuis in Ter Apel (bij het
Klooster). Info: Anneke Nieuwenhuijs*.

9 augustus – Maasvlakte (D16)
We kijken ter plaatse welk kmhok we gaan
bezoeken. Verzamelen om 10.00 u bij Slag
Maasmond (62,8-444,6). Info: Jo Schunselaar*.
9 augustus – Oostrumse beek (D20)
De loop van de Oostrumse beek is opnieuw ingericht. Het gebied ligt op loopafstand van het station, kmhok 199-393.
Verzamelen Station Oostrum/Venray:
10.20 u. Info en opgave: Fons Reijerse*.
9 augustus 2008 – Omgeving kasteel
Hoensbroek (D21)
Streepexcursie in km-hok 192-325 o.l.v.
Guido Verschoor. Vertrek: nog nader te
bepalen, zie website Natuurhistorisch Genootschap Limburg: www.kantoor.nhgl.nl

26 juli – Boxtel-Ladonk (D19)
Tweede bezoek aan kmhok (149-399) met
industrieterrein, agrarisch gebied en Smalwater. Verzamelen 10.00 u station Oisterwijk. Info: Joep Spronk*.
26 juli 2008 – Brunssum – Bouwberg
(D21)
Streepexcursie in kmhok 197-329. Een
gevarieerd kmhok met bos, heide, beek en
bedrijventerrein. Vandaag de zomerronde
o.l.v. Jan Egelmeers*. Vertrek: 9.30 u
achterzijde Station Maastricht, 10.15 u

10 augustus (zondag) - Bloemendaal/
Haarlem, stadsplanten (D15)
Vandaag bezoeken we met Niko Buiten de
omgeving van het NS-station Bloemendaal. In het stedelijke gebied van Bloemendaal en Haarlem zoeken we in het
kilometerhok 103-490 naar neofyten en
andere stadsplanten. Per kilometerhok
kunnen in Haarlem wel tot ruim driehonderd soorten worden gevonden. Verzamelen om 10.00 u bij NS-station Bloemendaal. Info en opgave bij Niko Buiten*.

Blauwe knoop

E. Hallier

16 augustus – Regge bij Ommen (D6).
We bezoeken km-hok 224-502 zuidelijk
van Ommen. Verzamelen: station Ommen
om 9.30 u. Gevarieerd hok met oude Regge-arm (mogelijk nog Drijvende waterweegbree). Einde ca 13.00 u. Info: Piet
Bremer*.
23 augustus – Lelystad (D10)
Inventarisatie van een selectiehok in het
centrum van Lelystad (160-501). Verzamelen 10.00 u bij station Lelystad, achterzijde. Info: Egbert de Boer*.

Stadsplantenexcursie in Haarlem/ Bloemendaal: veel kans opRuig klokje
E. Hallier

24 augustus (zondag) - Spaarndam,
muur- en oeverplanten (D15)
Inventariseren in het historische centrum
van Spaardam en daarbuiten (106-491)
met o.a. het fort, de liniedijk, natte gras-
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programma dagexcursies
landen en oevers. Verzamelen om 10.00 u
bij de parkeerplaats en bushalte Visserseinde in Spaardam west. Bereikbaar
met buslijn 3 vanaf NS station Haarlem,
op het Delftplein overstappen op 14 richting Spaarndam. Info en opgave bij Joop
Mourik*.

mededelingen

13 september—Cursus rozen determineren
Zie mededelingen.

27 augustus (woensdagavond) – Harderwijk (D10)
Inventarisatie van een selectiehok met bos
en campings aan de Hessenweg tussen
Hulshorst en Hierden (176-484). Verzamelen 19.00 u station Harderwijk. Info: Egbert de Boer*.
30 augustus – Hoogkerk (D2)
Ten westen van Groningen liggen drie
selectiehokken: 229-580 Hoogkerk (zuid),
231-579 de autoweg A7 loopt er dwars
doorheen (ten noorden er van een nieuwbouwwijk en ten zuiden een volkstuincomplex) en wat verder weg 229-586 waar het
Van Starkenborghkanaal en het Reitdiep
elkaar kruisen. Verzamelen om 9.30 u
voor het Paviljoen in het Stadspark Groningen. Info Willem Stouthamer*.
30 augustus Wierdenseveld (D7)
We kennen dit gebied eigenlijk slecht en
zijn dus benieuwd welke soorten van natte
(en droge) heide er te vinden zijn. Verzamelen: 10.00 u Nijverdal, station (228,8487,95). Info: Otto Zijlstra*.
6 september – Fochterloërveen (D5)
Inventarisatie van selectiehokken in het
oostelijk deel van het Fochterloërveen
(najaarsronde), omgeving Esmeer en Norger-petgaten. Verzamelen om 10.00 u in
café Huis ter Heide, Norgervaart 18 in
Huis ter Heide (0592-388183). Nadere
informatie over de excursie en vervoer
naar het vertrekpunt: Els Heijman (0504092836) of Edwin Dijkhuis*. Het dragen
van laarzen wordt aanbevolen.
6 september – Uiterwaarden Deest (D9)
We hopen op een lange zomer met laag
water, zodat we kunnen genieten van de
Waalstrandjes met amaranten, tandzaad en
andere specialiteiten van het rivierengebied. Verzamelen 10.00 u bij de kerk in
Deest (174.2-433.6) . Per OV bereikbaar
vanaf met bus 85 van station Nijmegen
naar Druten, halte Grotestraat Deest en ca.
15 minuten lopen. Info en opgave: Ineke
Jansonius*, tel excursiedag 06-12325994.
6 september – Poeldijk (D16)
We bekijken kmhok 75-448. Verzamelen
om 10.00 u bij de RK kerk van Poeldijk
(74,95-448,8). Info: Jo Schunselaar*.
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Bleek schildzaad

E. Halier

20 september - Bedrijventerrein
Zutphen (D8)
Bedrijvengebied met braakliggende terreinen. Bijzondere soorten o.a. Kleine rupsklaver, Bleek schildzaad en Dreps. Verzamelen station Zutphen, uitgang noordzijde
(van de stad af) 10.00 u. Info: Fred Bos*
of Louis-Jan van den Berg (0544-372594).
Alleen op de excursiedag 06-10363012 of
06-11140923.
13 september – Selectiehok bij Dalem
langs de Waal (D11)
Selectiehok met de Waal, met ook urbane
gedeelten. In deze tijd van het jaar levert
dat ongetwijfeld spannende soorten op.
Verzamelen om 10.00 u op station Gorinchem. Info en opgave: Wim Vuik*.
4 oktober – Afsluitende excursie (D11 +
D19).
Traditioneel een gezamenlijke excursie
van de districten 11 en 19. De bestemming
wordt nog bepaald. Verzamelen 10.00u
station Den Bosch, Westzijde. Info: Joep
Spronk* of Wim Vuik*.
De Themamiddag (KNBV/FLORON)
gaat dit jaar over herintroductie van
planten in natuurgebieden. De datum is
waarschijnlijk donderdag(middag) 9
oktober. Info bij Wout van der Slikke
(071-5273533) of t.z.t. www.floron.nl

Cursus sterrenkroos herkennen
Sterrenkroos (Callitriche) is geen gemakkelijk geslacht. Veel floristen beginnen er daarom maar niet aan. En dat
is jammer, want met een beetje oefenen
zijn ze vaak wel op naam te brengen. De
Werkgroep Florakartering Drenthe organiseert daarom samen met Floron de
workshop ‘Herkennen van Sterrenkrozen’. Je maakt aan de hand van vers
en herbariummateriaal kennis met dit
lastige geslacht en het determineren
hiervan. John Bruinsma, mede opsteller
van de sleutel voor Sterrenkrozen in
Heukels, is bereid gevonden om aan
deze workshop mee te werken. Geef je
op vóór eind mei. Deelname is gratis.
Maximaal aantal deelnemers: 20.
Zaterdag 21 juni in het Veldstudiecentrum te Orvelte, 10.00 u tot 15.00 u.
Nadere info en opgave bij Edwin Dijkhuis, tel. 050-3600155 of e-mail
edwin_anneke@orange.nl.

Cursus determinatie van rozen
Een roos als roos herkennen is niet zo
moeilijk. Maar om deze precies op
naam te brengen, dat is vaak een ander
verhaal. In de Heukels flora is het aantal
onderscheiden soorten bewust beperkt
gehouden. Specialisten van dit geslacht
onderscheiden een groter aantal soorten.
In een speciaal nummer van Gorteria
zal uitgebreid aandacht besteed worden
aan de taxonomie van het geslacht Rosa,
en de verspreiding van de taxa in Nederland. In aansluiting op het rozennummer
volgt een cursus voor het determineren
van wilde rozen. De cursus wordt gegeven op buitenplaats Gooilust te ’sGraveland. Er is een collectie aanwezig
van alle soorten rozen die in ons land in
het wild voorkomen. Een goede kans
om ze in een dag te leren kennen. Leiding: Piet Bakker en Bert Maes.
Zaterdag 13 september, 10.30 tot 16.00
uur. In verband met het beperkte aantal
plaatsen is aanmelding vooraf noodzakelijk via piet@pietbakker.demon.nl.

De Variadag (FLORON/KNBV) wordt
gehouden op zaterdag 13 december, in
Naturalis te Leiden. Opgave verplicht!
en het najaarsnummer van FloronNieuws en t.z.t. www.floron.nl
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overzicht Floron-districten
Piet Bremer gepromoveerd
Het Kuinderbos in de Noordoostpolder is
door zijn bijzondere bodemopbouw - een
spons van verdronken hoogveen met
daar bovenop een laag kalkhoudend Zuiderzeezand – zeer rijk aan varens. De
varens hebben al vanaf 1977 de aandacht
van Piet Bremer, coördinator van Florondistrict 6. In totaal zijn hier door Piet 25
soorten varens waargenomen, waaronder
vele zeldzame soorten als Blaasvaren en
Lansvaren. Het onderzoek naar de varenpopulaties heeft geresulteerd in het
proefschrift “The colonisation of a former sea-floor by ferns”. Dit proefschrift
werd door Piet op 12 december in de
aula van de Wageningen Universiteit
voor een zaal vol met pteridologen, mycologen, bryologen, floristen en andere
belangstellenden met succes verdedigd.

Overzicht districten met districtscoördinatoren (DC’s) en excursieleiders
1.Groningen-Oost: Anneke Nieuwenhuijs, tel:
0597-414973 (geen e-mail); 2. Groningen-West:
Willem Stouthamer, tel: 050-3143841, e-mail:
stouthamer.wj @inter.nl.net; 3. Friesland-Oost:
Harry Waltje, tel: 0512-543443, e-mail: harry.tineke@tiscali.nl; 4. Friesland-West: Gertie
Papenburg, tel: 0511-541376, e-mail: gmgjtp
@xs4all.nl; 5. Drenthe: Edwin Dijkhuis, tel: 0503600155, e-mail: edwin_anneke @wanadoo.nl; Els
Heijman (excursies), tel. 050-4092836 e-mail:
BerElsHeijman@hetnet.nl; 6. Beneden-IJssel: Piet
Bremer, tel: 038-4535753, e-mail: pietbremer
@planet.nl; 7. Twente: Otto Zijlstra, tel: 0534331589, e-mail: ogzijlstra @zonnet.nl; 8. Achterhoek: Fred Bos (DC), tel: 0543-515341, e-mail:
ff.bos@zonnet.nl; Louis-Jan van den Berg
(excursies), tel. 0544-372594; 9. GelderlandWest: Ineke Jansonius, tel: 0317-413884, e-mail:
kloen.jans@chello.nl; 10. Flevoland: Egbert de
Boer, tel: 0578-572292, e-mail: edeboer008
@planet.nl; 11. Utrecht: Wim Vuik, tel: 0344663693, e-mail: joanah@xs4all.nl; 12. NoordHolland Noord: Jaap Groot, tel: 0226-312770, email: j.groot02@quicknet.nl; 13. Noord-Holland
Midden: Aart Swolfs (DC), tel: 072-5093315, email: a.g.swolfs@hccnet.nl; Koos Ballintijn
(excursies) 0299-772543, e-mail: kballint
@xs4all.nl; 14. Groot-Amsterdam: Norbert

Daemen, tel: 020-6912655, e-mail: n.daemen
@chello.nl; 15. Hollands Duin: Joop Mourik,
tel: 023-5285502, e-mail: joopmourik
@gmail.com; Niko Buiten (excursies), e-mail:
nikobuiten @orange.nl; tel 023-5403266
16. Zuid-Holland Zuid Adrie van Heerden
(DC), tel: 015-3696164, e-mail: famheerden
@wanadoo.nl; Jo Schunselaar (excursies), tel.
015-2620997, e-mail: schunselaar@wanadoo.nl,
17. Zeeland: Justus van den Berg, tel: 0113271210, e-mail: justusvandenberg@kpnplanet.nl;
18. Noord-Brabant Markiezaat: Petra van der
Wiel, tel: 0165-533059, e-mail: Lvdwiel
@wish.net; 19. Noord-Brabant Oost: Joep
Spronk, tel: 040-2120672, e-mail: j.spronk
@chello.nl; 20. Noord-Limburg: Leo Spoormakers (DC), tel: 043-3255398, e-mail: Spoormakers@home.nl; Fons Reijerse (excursies), tel
0485-571212. e-mail: Fons.reijerse@xs4all.nl;
21. Zuid- en Midden-Limburg: Marian Baars
(DC), tel: 043-3478083, e-mail: marianbaars@planet.nl; Jan Egelmeers (excursies), 0436042655, e-mail: egelmeers1 @home.nl;
22. Gelderland-Midden: Johan Peters, tel: 0649806439, e-mail: jee.peters @gmail.com;
23. Noord-Brabant Baronie: Peter van Ruth,
tel: 0162-311463, e-mail: p.vanruth@home.nl.

Piet Bremer ontvangt de bul van prof. F.
Berendse op 12 december j.l. in Wageningen

Het proefschrift is nog verkrijgen door
overmaking vn € 8,75 op rekening
3329375 van P. Bremer, Roelingsbeek 1,
8033 BM Zwolle, o.v.v. ‘Proefschrift’.

Floron Nieuws wordt verspreid onder
de actieve waarnemers van de Stichting
FLORON en verschijnt twee keer per
jaar.
Redactie: Bart Vreeken
Stichting FLORON
Postbus 9514
2300 RA Leiden
tel. 071-5273533
floron@floron.leidenuniv.nl
www.floron.nl
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