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Het was een grote verrassing om op 1 Au
gustus 1953 langs de oevers van de Nieuwe 
Merwede bij de Ottersluis (dicht bij de 
Kop van 't Land) op de basaltglooiing 
warkruid te zien groeien over een opper
vlakte van verscheidene vierkante meters. 
Eerder waant men warkruid op de hei dan 
bij het golvend water ! De nieuwste druk 
van de beknopte schoolflora liet zien dat 
we hier met het Hopwarkruid {Cuscuta 
lupuliformis Krocker) te doen hadden. De 

Fig. 1. Hopwarkruid (Cuscuta lupuliformis 
Krocker). a. Plant op 1 Aug. 1953: 
b. idem op 26 Aug. 1953; c. twee knoppen; 
d. de bloem ; e. de stamper met één stijl en 
twee stempellobben ; f. nog niet geopende 
doosvrucht. 

bloemen vertoonden duidelijk een stamper 
met één stijl en twee elliptische stempel
lobben. waardoor de plant zich dadelijk van 
de overige Cuscufa-soorten onderscheidt. 
Voorts was de witte kroonbuis ongeveer 
twee maal zo lang als de kelk, terwijl de 
bloempjes in kleine groepjes kort gesteeld 
bij elkaar zaten. Het bloempje zelf is onge
veer 6 mm groot (fig. 1). 
In het Ned. Kruidkundig Archief, 52 
(1942) weidt Van Ooststroom uitvoerig 
over Cuscuta uit 1). De plant, afkomstig uit 
Zuidoost-Europa, bleek in 1940 in Zwit
serland en in Duitsland ten westen van het 
Elbe-gebied nog te ontbreken. Niettemin 
verscheen de plant voor het eerst in Ne
derland reeds in Augustus 1929 en wel te 
Heteren. Sedert dien is de opmars langs de 
Rijn en Waal gegaan en in 1953 meldt 
Van Ooststroom (in litt.) de vondst bij 
Loevestein door Mej. Dr Amshoff. 
Onze vindplaats bij de Ottersluis ligt ± 
16 km verder stroomafwaarts. Of de plant 
hier reeds eerder groeide meen ik te moeten 
betwijfelen. Allereerst omdat over deze dam 
jaarlijks menige excursie passeert en de 
plant zeker zou zijn opgevallen, vervolgens 
omdat de plant er in 1954 geheel verdwe
nen was. In de wintertijd staat deze dam 
aan sterke overspoeling bloot, waarbij het 
water een polder van 70 ha inundcert 
(Nieuwe Kat en Huiswaard). 
Als waardplanten noteerde ik Haagwinde, 
bramensoorten en Glidkruid {Scutellaria 

Van Ooststroom, S. J., 1942, Het geslacht Cuscuta in Nederland. N.K.A. 52, pp. 159-210, 
7 figs. 7 kaarten. 
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galericulata L.), deze laatste wordt door 
Van Ooststroom (I.e., p. 177) niet ge
noemd. 
Hiertussen stonden ook Moerasandoorn en 
Wederik. Of deze ook als waardplanten 
werden gebruikt heb ik toen niet nagegaan, 
vermoedelijk was dit echter wel het geval, 
want C. lupuliformis woekerde ook hier 
tussen door. 
Op 26 Augustus 1953 bezocht ik de vind
plaats andermaal. De linkswindende sten
gels waren nu veel dikker geworden en 
droegen talrijke, ± j ^ cm grote, eivormige 
doosvruchten, waarvan de zaden ongetwij
feld door het water verder zijn getranspor
teerd. 
Inderdaad bleek op 15 Augustus 1954 een 
nieuwe vindplaats genoteerd te kunnen 
worden. Op die dag vond de heer K. Kim-
stra de plant aan de Tongplaat, een zeven
tal km verder stroomafwaarts van de vori
ge vindplaats gelegen. Ook hier een opper
vlakte van een tiental vierkante meters. 
Wellicht groeide de plant hier ook de jaren 
daarvóór al ; de Tongplaat wordt namelijk 
minder op excursies bezocht. Bovendien 
lag de vindplaats hoger t.a.v. de gemiddel
de hoogwaterlijn, waardoor het plantendek 
minder schade lijdt door overspoeling. 
Als waardplanten traden op bramensoor
ten en Bitterzoet {Solanum dulcamara L.). 
Deze laatste plant kan eveneens als nieuwe 
waardplant worden genoteerd (Van Oost
stroom, I.e.. p. 177). 

Ooicvaarstelling 1955. Door de afdeling Na
tuurbescherming en Landschap van het Staats
bosbeheer werd in 1950 een onderzoek inge
steld naar het voorkomen en de achteruitgang 
van de Ooievaar in ons land. De 312 bewoon
de nesten van 1939 waren in 1950 teruggelopen 
tot 64. 
In de latere jaren werden slechts incidentele 

Het is opmerkelijk dat de twee nieuwe 
vindplaatsen beide in de buitenbocht van 
de Nieuwe Merwede zijn gelegen, dus 
daar waar de snelste stroom is. Tot dus
verre vonden we de plant nog niet aan de 
Brabantse kant, hoewel we er wel naar 
zochten. Bovendien hebben we de plant 
nog niet parasiterend op Salix gevonden, 
hetgeen wc in de Biesbosch zeker zouden 
kunnen verwachten. 
Onze plant is niet de eerste die de Bies
bosch in recente tijd via de rivier heeft be
reikt. De laatste tien jaar heeft ook Ange
lica archangelica L. de Biesbosch verrijkt. 
W a s de plant aanvankelijk zeldzaam, thans 
kan men ze overal langs de oevers en in 
de grienden in verscheiden exemplaren 
aantreffen. Ze doet het in deze zoetwater-
getijdcdelta zo voortreffelijk, dat men er 
enorme exemplaren van 3 meter hoogte 
kan aantreffen. Daarom heeft Ir I. S. Zon
neveld de plant „Aartsengelwortel" ge
doopt, voorwaar een passende naam. 
Of nu C. lupuliformis zich in dit gebied zal 
uitbreiden en tot een werkelijke plaag in 
de grienden zal worden staat nog te be
zien. Vooral in de laag omkadc grienden 
zou de regelmatige overspocling in het 
zoetwater-getijdegebied wel eens een be
perkende factor kunnen vormen. Wellicht 
is de afwezigheid tot dusverre in de grien
den hier een aanwijzing voor. Ongetwijfeld 
zullen echter in het fluviaticle gebied nog 
meer vindplaatsen bekend worden ! 

gegevens verkregen. Hieruit blijkt dat de Ooie
vaar in Limburg en Zeeland niet voorkomt, 
terwijl Noordholland en Utrecht slechts een 
geringe ooicvaarsbevolking hebben. 
Het meest komt de Ooievaar voor in het gebied 
der grote rivieren en in de drie noordelijke 
provincies. Drente bezit de grootste dichtheid 
van populatie. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDELINGEN 
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