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Begrazing
De oudste Nederlandse vondst 
(1937) van Wilde peterselie is 
gedaan op een akker bij Cadzand, 
maar we kennen de soort sinds-
dien toch vooral van begraasde 
dijktaluds. Hier komen diverse 
voorwaarden bij elkaar die van 
belang zijn voor de soort. Zo is 
de kleigrond waaruit veel voor-
malige zeedijken zijn opgetrokken 
een basisingrediënt. Voeg daarbij 
het warme microklimaat van een 
door de zon beschenen zuidtalud, 
aangevuld met de milde winters 
van de Zeeuwse kust en laat het 
geheel begrazen door koeien, dan 
heb je het juiste recept voor Wilde 
peterselie. De koeien begrazen het 
talud en houden de concurrerende 
grassen kort. Maar minstens zo 
belangrijk zijn de hoeven, die soms 
door het gewicht van de koe op 
het talud wegglijden in de vette 
klei en zo kleine open plekjes in 
de grasmat creëren. Het zijn deze 
kale plekjes waar het zaad van de 
peterselie kan ontkiemen.

Stikstofdepositie
Wilde peterselie is prima in staat 
om te overleven in een begraasde 
omgeving. Sterker nog, ze is 
er van afhankelijk. Wanneer de 
begrazing stopt is het met Wilde 
peterselie snel gedaan. Een zekere 
begrazingsdruk kan de plant prima 
verdragen, maar hoe intensief kan 
deze zijn voordat de plant in de 
problemen komt. Deze vraag is 

actueel nu veel vegetaties gebukt 
gaan onder een grote stikstofdepo-
sitie. Grassen profiteren hier sterk 
van en drukken andere planten 
naar de marge. Om deze domi-
nantie enigszins te beteugelen zijn 
extra grazers gewenst, maar welke 
consequenties heeft dat voor Wilde 
peterselie? 

Experiment
In 2018 doet zich de mogelijk-
heid voor om die vraag te onder-
zoeken. In dat jaar vind ik op de 
Henricusdijk een fors zaadscherm 
van Wilde peterselie op een sterk 
verruigd en niet meer begraasd 
dijktalud. De toekomstperspectie-
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ven voor de plant zien er weinig 
florissant uit. Ik besluit een deel 
van het zaad te oogsten en mee 
te nemen naar een weiland een 
kleine kilometer verderop, waarvan 
ik zelf de eigenaar ben. Ruim tien 
jaar geleden kwam deze voorma-
lige landbouwakker in mijn bezit. 
Sindsdien probeer ik het gebiedje 
geleidelijk naar mijn hand te zetten. 
Ongeveer 2 ha ervan bestaat uit 
weiland waar in het groeiseizoen 
koeien grazen. Om het vee te 
voorzien van drinkwater zijn drie 
drinkpoelen gegraven. Met de 
vrijgekomen grond is bij één van 
de poelen een kleine dijk aange-
legd aan de noordzijde van de 

Wilde peterselie (Sison segetum) is een zeer zeldzame schermbloemige. 
Verreweg de meeste groeiplaatsen in Nederland bevinden zich in westelijk 
Zeeuws-Vlaanderen en sluiten aan bij de verspreiding over de grens in de 
Vlaamse kustpolders. De plant bereikt bij ons de noordgrens van het  
verspreidingsgebied. De meeste groeiplaatsen in Zeeuws-Vlaanderen zijn te 
vinden op begraasde dijken. Begrazing met koeien speelt een belangrijke rol 
in het bestendig voorkomen van de plant. Een vraag die in tijden van over-
matige stikstofdepositie speelt is, hoe intensief kan deze begrazing zijn? Om 
deze vraag te beantwoorden is de proef op de som genomen.
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Wilde peterselie laat zich niet zo  makkelijk te grazen nemen
Commentaar
Pleun:
- Kan je de intro passend maken?

leonie
-  bij foto 1 en 3 geen bijschriften?

Pleun:
- Nee geen bijschriften
- Kan je de foto van de bloemen rechtsboven pag 5 
meer inzoomen op de bloemen?

leonie:
-  aangepast
-  onder vrijstaande blaadjes nog slagschaduw,  
iets mooier zo

drinkplek. Met een basis van klei is 
deze dijk prima geschikt voor het 
experiment.

Eerste kiemplantjes 
Aan het begin van de herfst strooi 
ik het peterseliezaad uit over het 
zuidelijk talud van het dijkje. Enkele 
weken later ontwaar ik al de eerste 
kiemplantjes. Twee langwerpige 
kiemblaadjes met een eerste rond 
blaadje. Gedurende de laatste 
weken van het graasseizoen sneu-
velen er nog enkele jonge plantjes 
onder het verpletterende gewicht 
van de koeienpoten, maar zeker 
15 exemplaren ontspringen de 
dans en ontwikkelen zich verder. 

Naarmate de dagen korten neemt 
het aantal rozetbladen aan de plant 
geleidelijk toe. Na het eerste ronde 
blad ontspruiten nu de geveerde 
blaadjes. Het eerste blad met één 
paar blaadjes, het tweede met 
twee paar, het derde blad met drie 
paar, enz. Met een beginnend rozet 
gaat de peterselie de winter in en 
zal zich tijdens het vroege voorjaar 
nog verder ontwikkelen. 

Nieuw graasseizoen
Eind april komen de koeien terug 
in de wei. Om te beginnen zes 
oudere kalfjes die voor het eerst in 
hun leven in een sappige grazige 
weide staan. Nieuwsgierig begin-

Kiemplant van Wilde peterselie.
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nen ze van het eiwitrijke voorjaars-
gras te eten. Het aanbod is groot 
en er is meer dan genoeg voor elk 
van hen. De jonge koetjes kun-
nen vanwege het ruime aanbod 
nog kieskeurig zijn en de minder 
smakelijke grassen en kruiden links 
laten liggen. Onder meer het stug-
ge Rietzwenkgras, dat massaal 
aanwezig is op het dijkje, wordt 
in deze periode door het jonge 
vee gemeden. De rozetten Wilde 
peterselie die op de open plekken 
tussen de forse pollen zwenkgras 
staan weten daardoor de dans te 
ontspringen. 

Extra grazers
Aan het eind van het voorjaar 
worden nog twee volwassen 
koeien met ieder een jong kalf aan 
de kudde toegevoegd. Daarmee 
komt het aantal grazers op tien. 
Extra monden die gevoed moeten 
worden in een zomer waarin het 
aanbod door de droogte langzaam 
slinkt. Eén voor één vallen ook 
de minder smakelijke grassen als 
Kropaar, Glanshaver en het eerder 
genoemde Rietzwenkgras ten 
prooi aan de grazers. Ondertus-
sen staan de peterselieplanten niet 
stil. Uit het hart van de rozetten 
ontwikkelen zich de eerste aanzet-
ten tot een bloeistengel. Het is het 

moment dat de forse bladeren van 
het rozet hun beste tijd hebben 
gehad en geleidelijk afsterven. 
Aan de uitgroeiende bloeistengel 
zitten nieuwe, maar veel kleinere 
en smallere blaadjes. Ze vallen 
nauwelijks op. Alsof ze op geen 
enkele manier de aandacht van de 
grazers willen trekken. Langzaam 
groeien de bloeistengels omhoog 
naar het licht en in de tweede helft 
van juli verschijnen de eerste mi-
nuscule bloempjes aan de ijle arm-
bloemige schermen. Ook in volle 
bloei schreeuwt de plant nauwelijks 
om aandacht. De aanhoudende 
droogte heeft de groei van het gras 
inmiddels volledig stilgelegd. De 
resten van de Rietzwenkgraspol-
len vallen nu ten prooi aan het vee, 
inclusief de meeste bloeistengels 
van Wilde peterselie. De poging 
om het nageslacht veilig te stellen 
lijkt vroegtijdig te sneuvelen. 

Taaie rakker
Ruim een week later neem ik op-
nieuw poolshoogte om te zien hoe 
het de onfortuinlijke Wilde peter-
selie inmiddels vergaat. Tot mijn 
verrassing zie ik dat de plant nog 
leeft. Er lijkt zelfs sprake van lerend 
vermogen. Vanuit de afgevreten 
stompjes zijn nieuwe bloeistengels 
ontsproten die horizontaal en dicht 

bij de grond blijven in een poging 
om aan de vraatzucht van het vee 
te ontkomen. Verder zijn er op 
de kale takken in het hart van de 
pol, net boven de wortelaanzet, 
clusters met tientallen zeer kort 
gesteelde bloemen zichtbaar. Een 
meesterzet van de plant om de 
bloemen buiten het bereik van de 
koeien te houden. Als een moeder 
die haar kinderen dicht bij zich 
houdt omdat er buiten gevaar 
dreigt. Ik blijf de planten volgen om 
te zien of deze strategie daadwer-
kelijk vruchten afwerpt. En jawel, 
enkele weken later tref ik hier de 
eerste groene vruchtjes aan die 
niet veel later als rijpe zaadjes uit 
het scherm vallen waarna de moe-
derplant afsterft. De taak zit er op, 
het nageslacht is gered. 

In de donkere dagen voor Kerst 
tref ik in de kale pootafdrukken 
op het dijkje al weer meer dan 
honderd zaailingen aan van een 
nieuwe generatie. Wilde peterselie 
heeft dit seizoen wel bewezen dat 
ze zich niet zo makkelijk te grazen 
laat nemen.

Tekst: Awie de Zwart 

Foto’s: Grada Menting (bloem) 
en Awie de Zwart (overige)

Zonder koeien geen Wilde peterselie.


