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in de 18e en 19e eeuw voet aan de 
grond begon te krijgen in 
Noordwest-Europa. De eerste 
pogingen om zich in Nederland te 
vestigen waren niet erg succesvol 
(van der Toorn 1980), maar sinds 
de vestiging in Zuidelijk Flevoland 
in 1972 heeft de soort zich defini- 
tief een plaats verworven in de 
Nederlandse Nora. Na Zuidelijk 
Flevoland volgde in 1975 kolonisa- 
tie van het Lauwersmeer en de 
Dollard (Weeda et al.199l). Van 
daaruit heeft de soort zich over 
Nederland verbreid en in een aantal 
delen van het land een vaste stek 
gevonden in de lokale Nora. In 
Zaanstreek-Waterland is de soort 
voor het eerst gezien in 1988 (Buys 
1991). De jaren erna is het aantal 
bekende kilometerhokken met 
goudknopjes sterk toegenomen. 

Ecologie 
Het goudknopje is een pioniersoort 
van brakke, ontziltende zand- en 
kleigrond, die over de gehele 
wereld vooral lijkt voor te komen 
in estuaria en andere contactzones 
van zout en zoet water. Ook 
Zuidelijk Flevoland, Lauwersmeer, 
Dollard en de estuaria van 
Zuidwest- Nederland waren ten 
tijde van vestiging voorbeelden van 
een dergelijk milieu. In kas-experi- 

& Wil sof, 1987). Maar brakke 
situaties zijn niet noodzakelijk, ook 
bijvoorbeeld op binnenlandse bag- 
gerstortterreinen kan het goud- 
knopje zich succesvol vestigen. De 
soort kan hierop massaal voorko- 
men, tezamen met onder meer 
moerasandijvie (Tlzeplzmseris 
palustris), moeraszuring (Rum ex 
pa lustrís), duizendknopen 
(P ers ica ria sp. ) en moerasdroog- 
bloem (Gnaphalium uliginosum). 
De soort heeft zich in de 
Zaanstreek en Waterland ook een 
plek verworven in meer natuurlijke 
situaties, zoals de 's winters onder 
water staande randen van greppels 
en ondieptes in het grasland. In de 
zomer zijn deze groeiplaatsen her- 
kenbaar door de vrolijk geel 
gekleurde linten langs deze grep- 
pels en laagten. Het goudknopje is 
een meerjarige plant die zich in ons 
land als eenjarige gedraagt (Weeda 
et al. 1991). Het zaad kiemt in de 
herfst en de winter, de zaailingen 
zijn erg gevoelig voor vorst. Onder 
water of modder liggend zaad 
kiemt niet en kan wel vorst overle- 
ven. Hierbij gaat wel de kiem- 
kracht sterk achteruit (van der 
Toorn & ten Hove 1982). Dit bete- 
kent dat na winters met vorst en 
een voorjaar met laat droogvallen- 
de greppeloevers populaties sterk 

gingsplaatsen sterk uit te breiden. 
Mogelijk speelt hierbij de verande- 
ring van het klimaat een rol (zach- 
tere winters, meer neerslag). Wel 
zijn er gebieden aan te wijzen waar 
de soort het aanmerkelijk beter 
doet dan elders. 

\ 

Verbreiding en versprei- 
ding in Nederland 
In de afgelopen 30 jaar is het goud- 
knopje in veel kilometerhokken 
gevonden, maar er zijn maar wei- 
nig gebieden zijn waar de soort een 
groter areaal heeft kunnen verwer- 
ven. Gebieden waar de soort min 
of meer constant over meerdere 
kilometerhokken voorkomt zijn 
Zuidelijk Flevoland, het 
Lauwersmeer, de Friese waarden, 
Zaanstreek-Waterland en de estua- 
ria van Zuid-West Nederland. 
Zoals Weeda al opmerkt (Weeda et 
al. 1991) zijn dit allemaal notoire 
ganzengebieden. Ganzen spelen 
waarschijnlijk, met andere water- 
vogels, een rol bij de verspreiding 
van de zaden van het goudknopje. 
Van der Toorn (van der Toorn 
1980) onderzocht de vitaliteit van 
de zaden na passage door de gan- 
zendarm en vond dat een groot per- 
centage nog kiemkrachtig was na 
een verblijf van 7 tot 15 uur in de 
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Go udknopje. Foto: Piet Zomerdijk. 

ingewanden van ganzen. Omdat 
ganzen frequent heen en weer pen- 
delen tussen bovengenoemde 
gebieden wordt in het geval van 
uitsterven van een lokale populatie 
de kans op herkolonisatie vergroot. 

Vestiging en verbreiding 
van het goudknopje in 
Zaanstreek- Waterland 

kennis over de verspreiding nog 
niet compleet is. Het is daarom 
waarschijnlijk dat de soort in deze 
regio in nog meer kilometerhokken 
is te vinden. De auteurs houden 
zich aanbevolen voor meldingen 
van nieuwe kilometerhokken waar- 
in de soort is aangetroffen. 
Vindplaatsen kunnen worden door- 
gegeven via onderstaande adressen. 

In Zaanstreek-Waterland is het 
goudknopje voor het eerst gevon- 
den in 1988 in het Oostzanerveld 
(Polder Oostzaan). Daarna werd de 
soort achtereenvolgens aangetrof- 
fen in de Kalverpolder (1994), de 
Reef in Westzaan (1996), het 
Wormer & Jisperveld (2002), het 
Guisveld, (2003), in Asseldelft 
(2004) en in Westzaan/Zuideinde 
(2005). In de periode 1988-2005 is 
het goudknopje in Zaanstreek- 
Waterland in totaal in 21 kilometer- 
hokken waargenomen. Daarmee is 
deze regio één van de belangrijkste 
Nederlandse bolwerken van deze 
soort. 

Oproep 
Ook in 2006 is het goudknopje in 
Zaanstreek-Waterland weer in drie 
nieuwe kilometerhokken gevonden. 
Het lijkt er dus op dat de soort zich 
hier nog altijd uitbreidt of dat onze 

Verantwoording en 
dankwoord 
Voor deze publicatie is gebruik 
gemaakt van gegevens as<omstig 
uit de landelijke floradatabank 
Florbase (versie: Florbase-2M, 
1975-2004), en `Basiskartering 
Zaanstreek. Vegetatie- en soortkar- 
tering van de objecten Guisveld, 
Noorderveen, Westzijderveld en 
Oostzanerveld in 2()()3` (door 
Staatsbosbeheernan der Goes en 
Groot, 2004) en uit de nieuwsbrief 
van het FLORON-district Groot- 
Amsterdam (nr. 36 en 37). 
Aanvullingen werden verzorgd 
door Ron van 't Veer 
(Natuurreservaat De Reel) en Nico 
Vens (Assendelft). De auteurs von- 
den, als bijproduct van hun riet- 
kraagkartering, een aantal nieuwe 
groeiplaatsen in het Wormer & 
Jisperveld. De auteurs bedanken 

FLORBASE is een bestand met plantensoort-waarnemingen op 1x1 
kilometerhokniveau. Het bestand bestaat uit gegevens van provincies, 
particulieren, terrein beherende organisaties en instituten. 

Jinze Noordijk voor zijn verbete- 
ringen van een eerdere versie van 
dit artikel. 

Koos Ballínt/jn 
Reigerpark 68 
1444 AC Purmerend 
e-mail: kballint@xs4all.nl 

Ed Brinkkemper 
Diederik Sonoyweg 1 
1509 BR Zaandam 
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