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Jelle van Dijk 
 
Het is een goede zaak dat steeds meer mensen hun 
waarnemingen van planten delen via www.waarneming.nl.  
De introductie van de determinatiehulp Obsidentify speelt 
daarbij zeker een rol. Zie voor de valkuilen bij het gebruik 
van deze raadgever het artikel in de Strandloper van 
september 2020. Het aantal interessante waarnemingen is 
hierdoor dusdanig gegroeid, dat met ingang van 2020 het 
jaaroverzicht van de plantenvondsten in twee delen is 
gesplitst. In de vorige Strandloper kwamen de nieuwe 
soorten voor onze regio aan bod; in dit nummer zullen de 
overige zeldzame soorten de revue passeren. Alle 
waarnemers worden bedankt voor het doorgeven van hun 
vondsten via waarneming.nl. Indien in het volgende 
overzicht de waarnemer niet wordt genoemd, is de 
waarneming door mijzelf ingevoerd. 

Steenbreekvaren  Asplenium trichomanes 
In februari vond Bas van Schooten acht varentjes van deze 
soort op een laag tuinmuurtje langs de Kruidhof in 
Noordwijk-Binnen. Er zijn maar drie eerdere 
waarnemingen bekend, de laatste uit 2015. Verrassend was 
bovendien dat hier behalve Muurvaren ook Tongvaren 
groeide. 
 
Roze waterlelie  Nymphaea x marliacae 
Langs het Zwarte Pad, het pad dat vanaf camping De 
Noordduinen achter de ESTEC langs naar Noordwijk 
voert, heeft de gemeente Katwijk als afronding van de 
nieuwbouwwijk Rijnsoever indertijd een parkje met een 
watergangen aangelegd. In en langs het water werden 
soorten als Watergentiaan, Dotterbloem, Lidsteng, Grote 
boterbloem en Ruwe bies aangeplant. In juni trof Casper 
Zuyderduyn daar ook de Roze waterlelie aan. Deze uit 
tuincentra afkomstige soort werd eerder in een slootje ten 
noorden van Hillegom aangetroffen. 
 
Bleek cypergras  Cyperus eragrostis 
In 2013 dook deze soort voor het eerst in onze regio op in 
een braakliggend perceel langs de noordelijke oever van 

het Oegstgeesterkanaal. Hierna volgden meldingen van 
Middelmors, Willem van den Bergh en Tespelduyn. Sterk 
afwijkend van de voorgaande locaties was de groeiplaats 
in een nieuw gegraven duinvalleitje in de Coepelduynen. 
Begin september trof Casper Zuyderduyn daar een forse 
plant van deze soort aan. De verspreiding van planten 
plaatst je steeds weer voor verrassingen. 
 
Ruw gierstgras  Milium vernale 
Eind april liep Wim Langbroek over het hoge deel van het 
Katwijkse Wantveld, gelegen tussen de Binnenwatering en 
de grote parkeerplaats, en vond daar duizenden stengeltjes 
van Ruw gierstgras. In de Coepelduynen achter de Willem 
van den Berghstichting zag Casper Zuyderduyn eind april 
ook dit grasje staan. Deze soort groeide voor het jaar 2000 
op enkele plaatsen in Noordrand Noordwijk en ook in de 
Coepelduynen, maar was sindsdien niet meer uit ons 
onderzoeksgebied bekend. 
 
Knolbeemdgras  Poa bulbosa 
Begin april ontdekte Casper Zuyderduyn een grote 
groeiplaats langs het fietspad in de Noordduinen. Dit 
opvallende grasje bleek eind april ook talrijk voor te 
komen op de natuurcamping bij Ruigenhoek. Dat een 
camping geen ongewone plaats voor deze soort is, is mij al 
jarenlang bekend van menige camping in Frankrijk.  
 

Galega  Galega officinalis 
Deze plant, ook wel Geitenruit genoemd, werd vroeger 
gekweekt voor medicinale doeleinden. Boeren gaven dit 
kruid soms aan hun koeien om een hogere melkproductie 
te krijgen. In 1982 dook dit kruid op aan de Schiestraat 
(Noordwijk-Binnen) op een plaats waar een oude schuur 
had gestaan waar vroeger kruiden werden gedroogd. In 
Rijnsoever werd deze soort jaren geleden als sierplant 
langs een watergang aangeplant. In juni was deze soort 
met ruim 20 forse planten te zien op een stuk braakliggend 
land aan het begin van de Gooweg in Noordwijkerhout. 
 
  

Steenbreekvaren februari 2020 Houtkrocht Noordwijk 

Galega juni 2020 Gooweg Noordwijkerhout 
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Wintereik  Quercus petraea 
In november noteerde Casper Zuyderduyn een groeiplaats 
van de Wintereik in de Noordduinen. In de eerste Flora 
van Noordwijk (1978) noemt Ees Aartse ook een 
groeiplaats in de Noordduinen. Of dit de plek langs de 
Weideweg is die nu bekend is geworden, is niet meer te 
achterhalen. 
Amerikaanse kruidkers  Lepidium virginicum 
De eerste vondst werd gedaan in september 2018 op het 
terrein van Sint Bavo in Noordwijkerhout. Begin januari 
2019 trof Casper Zuyderduyn enkele bloeiende planten aan 
op het braakliggende terrein langs de Eisingastraat (’s-
Gravendijck). Deze nieuwkomer in de Nederlandse flora 
werd begin augustus 2020 ook ontdekt door Hugo 
Langezaal en Nika van den Meiracker op het 
braakliggende perceel in de hoek van de Kerkstraat en de 
Bronckhorststraat in Noordwijk-Binnen. 
 
Torenkruid  Turritis glabra 
Op een braakliggend terreintje tegenover Hotel De Witte 
Raaf bleek begin juni Torenkruid te groeien (15 ex.) in 
gezelschap van Kegelsilene en Franse silene. Torenkruid 
was tot nu toe alleen bekend van een plek bij het 
voormalige psychiatrische ziekenhuis Vogelenzang. 
Helaas is de groeiplaats bij de Witte Raaf begin 2021 
verloren gegaan door de bouw van nog meer zomerhuizen. 
 
Amaranthes viridis 
Eind augustus 2020 bleek deze nieuwkomer in de 
Nederlandse flora (tot nu toe zeven vondsten, nog geen 
Nederlandse naam) als ‘onkruid’ te groeien in pas 
aangelegde perkjes van de nieuwe woonwijk Hooghkamer 
in Voorhout. Deze soort dook het eerst op in Amsterdam, 
waar Ton Denters (auteur van de  Stadsflora van de Lage 
Landen) deze soort in oktober 2018 ontdekte. In augustus 
2019 volgden waarnemingen in Sassenheim, Zwolle en 
Vaart (Noord-Brabant). 
 
Kaal breukkruid  Herniaria glabra 
Begin mei liep Coby van Dijk over het parkeerterrein 
Wantveld (Noordwijk aan Zee) en ontdekte daar dat er 
vele honderden plantjes van Kaal breukkruid stonden. 
Vermoedelijk bestaat deze groeiplaats al jaren. Op 
camping De Noordduinen (Katwijk) heeft deze soort zich 
sterk uitgebreid na de vondst van enkele plantjes in 2019. 
 
Ruige anjer  Dianthus armeria 
Op het braakliggende stuk land aan het begin van de 
Gooweg (Noordwijkerhout) stonden in juni ook tientallen 
planten van de Ruige anjer. Deze soort is vroeger wel eens 
in de AW-duinen gevonden, op plekken waar Fazanten 
werden gevoerd. In 2017 groeide een Ruige anjer op een 
bedrijventerrein in Sassenheim. 
 
Weegbreeslangenkruid  Echium plantagineum 
Deze zuidelijke soort wordt nogal eens gebruikt in 
gemeentelijke zaaipakketten om bloemrijke bermen in te 
richten. Van de soorten in die strooisels weet het 
Weegbreeslangenkruid zich opvallend vaak naar andere 
plaatsen te verspreiden. Zo waren in 2016 verschillende 
forse planten langs de Achterweg te zien. In augustus vond 
Casper Zuyderduyn twee forse pollen op het braakliggende 
land langs de Achterweg, ongeveer 50 m van de plaats 

waar de soort ook in 2016 groeide. In oktober was een 
flinke pol van dit slangenkruid te zien op de nieuwe 
geluidswal langs De Krom in Katwijk-Noord. 

Chinees vergeet-mij-nietje  Cynoglossum amabile  
Dichtbij de groeiplaats van Klimopbremraap langs de 
Kerkstraat in Noordwijkerhout bleek ook deze soort te 
groeien. De plant doet aan een vergeet-mij-nietje denken, 
maar is nauw verwant aan de Veldhondstong. We hebben 
hier te maken met een ontsnapte tuinplant die eenmaal 
eerder werd gemeld (2014 Driehoek, Noordduinen). 
 
Klimopbremraap  Orobanche hederae 
Deze bremraap vestigt zich op steeds meer plaatsen. De 
lijst van vindplaatsen werd in 2020 uitgebreid met zeven 
locaties in Noordwijk: Willem van Beelenstraat (4 ex.), 
Zonnekant (1 ex.), Duinweg (390 ex.), Julianastraat (8 
ex.), Kraaierslaan (2 ex.), Houtkrocht (4 ex.) en 

Chinees vergeet-mij-nietje augustus 2020 Noordwijkerhout 

Weegbreeslangenkruid augustus 2020 Achterweg Noordwijk 
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Keyserswey (200 ex.). In N’hout vond Frank-Peter 
Scheenstra een groeiplaats langs de Kerkstraat (28 ex.). 
Begin 2021 konden nog drie groeiplaatsen worden 
toegevoegd: begin Offemweg, Derk Bolhuisstraat en 
Tolhoorn, alle in Noordwijk. Uitgebloeide stengels blijven 
tot in het volgende voorjaar zichtbaar, waardoor de gehele 
winter nog vindplaatsen ontdekt kunnen worden.  Van 
deze bremraap zijn in onze regio nu groeiplaatsen bekend 
in Noordwijk (14), Noordwijkerhout (2), Voorhout (1) en 
Lisse (1). Dat aantal zal zeker nog toenemen, want er zijn 
veel perkjes met Klimop waar de Klimopbremraap nog 
ontbreekt. De grootste groeiplaats in onze regio vormen 
nog steeds de klimopperkjes bij de nieuwbouw van het 
Katwijkse raadhuis (900 ex.). 
 
Gevleugeld sterrenkroos  Callitriche stagnalis 
In september 2020 vond Casper Zuyderduyn in een 
onlangs ‘geschoonde’’ duinvallei in de Coepelduynen het 
Gevleugeld sterrenkroos. Deze soort is eenmaal eerder met 
zekerheid vastgesteld, namelijk in 1995 op vochtige 
bospaden op landgoed Wassergeest bij Lisse. Bij het 
determineren van sterrenkroos is het nauwkeurig bekijken 
van rijpe vruchtjes noodzakelijk. Het probleem met de 
soorten van het geslacht Callitriche is echter dat de 
genoemde vruchtjes vaak niet aanwezig zijn. 

Melige toorts  Verbascum lychnitis 
Eind augustus vond Dick Gatsonides aan de rand van een 
duindoornstruweel op de Noordwijkse Golfclub deze 
zeldzame toorts. Tot nu toe waren alleen enkele vondsten 

bekend die op aanplant of verwildering wezen zoals langs 
de trekvaart bij De Zilk en op de begraafplaats Duinhof bij 
Lisse. 
 
Doorwaskervel  Smyrnium perfoliatum 
In mei vond Theo Westra in een wegberm bij Rijnsburg 
deze soort. Doorwaskervel is regelmatig te zien in 
gemengde boeketten en wordt vermoedelijk ook in 
Rijnsburg gekweekt.  
Er was tot nu toe één groeiplaats bekend: enkele 
aangeplante exemplaren in het hakhoutbos bij station 
Lisse, die daar voor het laatst in 2015 te zien waren. 
 

Mariadistel  Silybum marianum 
Deze opvallende soort kan op allerlei plaatsen opduiken. 
In 2020 werd deze soort gemeld uit de Julianastraat 
(Noordwijk aan Zee) en het Breloftpark.  
Op laatstgenoemde locatie trof Jan Veefkind enkele 
rozetten tussen de stoeptegels aan. Tot nu werd nog niet 
waargenomen dat een plant na de winter op dezelfde plek 
opnieuw verscheen. 
 
Tuinpeterselie  Petroselinum crispum  
 In december 1991 liet Staatsbosbeheer de Guytedel 
uitgraven. In het voorjaar van 1992 verschenen allerlei 
plantjes in het kale zand. Blijkbaar waren er nog 
kiemkrachtige zaden en vitale worteldelen in de bodem 
achter gebleven.  
Het meest opvallend was een rijtje Tuinpeterselie, 
blijkbaar afkomstig uit de moestuin van de familie Guyt 
die hier tot 1962 actief was.  
In juni 2020 groeide deze soort op het trottoir (tegen een 
tuinmuurtje) van de Van Panhuysstraat in Noordwijk.  Het 
plantje werd niet weggeschoffeld en kwam later in het 
seizoen tot bloei.      
 
                

 

Melige toorts augustus 2020 Noordwijkse Golfclub 

Mariadistel mei 2020 Julianastraat Noordwijk aan Zee 


