
Wat nog een bloei, eind oktober! 
Jelle van Dijk 
 
Nog voordat oktober 2006 ten einde liep vertelden de meteorologen ons al dat de oktobermaand van dit jaar 
de op één na warmste oktobermaand ooit zou worden. Dit bracht mij op het idee om tijdens een paar 
duinwandelingen op 29 en 30 oktober eens alle soorten op te schrijven die nog in bloei stonden. In hoeverre 
dit lijstje bijzonder lang is, moet natuurlijk in minder extreme oktobermaanden nog blijken.  
Natuurlijk staan er soorten op die in vorstvrije winters eigenlijk altijd nog wel te vinden zijn zoals Klein 
kruiskruid, Vogelmuur en Straatgras. Verder staan er wat soorten op waarvan ik me herinner dat ze bij zacht 
weer ook in andere jaren tot de jaarwisseling bloeiend kunnen worden aangetroffen. Hierbij is te denken aan 
Witte dovenetel, Paarse dovenetel en Dagkoekoeksbloem. Bij dit rijtje heeft zich de nieuwkomer 
Bezemkruiskruid gevoegd. Deze soort werd in 1989 voor het eerst in Noordwijk aangetroffen. Deze 
zuidelijke soort heeft de laatste tien jaar stormenderhand ons land veroverd en bloeit tot in november nog 
volop in tientallen kilometers snelwegberm. 
Natuurlijk vind je bij zo’n speurtocht soorten die meestal wel tot in september in bloei staan en die dit jaar 
door het zachte oktoberweer hun bloeiperiode verlengd hebben. Daarbij is te denken aan Slangenkruid, 
Overblijvende ossentong, Duinaveruit, Echt bitterkruid, Strandduizendguldenkruid en Parnassia. 
De opvallendste bloeier tijdens de wandelingen was toch wel de Sikkelklaver. Deze zeldzame soort groeit in 
twee grote pollen van elk ruim een vierkante meter in de duinen langs de Northgodreef.  De plant raakt begin 
mei in bloei en normaliter zijn er tot in september nog wel wat bloemetjes te vinden. Nu waren beide plekken 
geheel diepgeel van de honderden bloempjes alsof het voorjaar was. Andere soorten die ik niet direct 
verwacht had waren Wilde liguster, Zeepkruid, Grote tijm en Klein vogelpootje. 
De onderstaande lijst is alfabetisch gerangschikt om het zoeken te vereenvoudigen. Meestal worden 
plantenlijstjes in de volgorde van Heukels’ Flora van Nederland gegeven. In de laatste (23e) druk is de tot nu 
toe bij velen vertrouwde volgorde rigoureus overboord gezet. Vandaar ditmaal een op alfabet gerangschikte 
lijst. 
 
Akkerkers 
Akkerkool 
Basterdklaver 
Bezemkruiskruid 
Canadese fijnstraal 
Dagkoekoeksbloem 
Dauwbraam 
Doornappel 
Drienerfmuur 
Duinaveruit 
Duizendblad 
Dwergbies 
Echt bitterkruid 
Gekroesde melkdistel 
Gevlekte dovenetel 
Gewone berenklauw 
Gewone hoornbloem 
Gewone melkdistel 
Gewone ossentong 
Gewoon biggenkruid 
Gewoon varkensgras 
Glad walstro 
Greppelrus 
Grote tijm 

Grote zandkool 
Harig knopkruid 
Hazenstaart 
Hemelsleutel 
Hopklaver 
Jacobs kruiskruid 
Kaal knopkruid 
Klein kaasjeskruid 
Klein kruiskruid 
Klein streepzaad 
Klein vogelpootje 
Kleine brandnetel 
Kleine leeuwentand 
Kleine zandkool 
Koolzaad 
Kromhals 
Kropaar 
Madeliefje 
Melganzevoet 
Middelste teunisbloem 
Moeraskers 
Muurganzevoet 
Overblijvende ossentong 
Paardenbloem 

Paarse dovenetel 
Parnassia 
Reukeloze kamille 
Robertskruid 
Rode klaver 
Rood guichelheil 
Sikkelklaver 
Slangenkruid 
Stinkende ballote 
Straatgras 
Strandduizendguldenkruid 
Uitstaande melde 
Vertakte leeuwentand 
Vlasbekje 
Vogelmuur 
Watermuur 
Wilde liguster 
Wilde peen 
Witte dovenetel 
Witte klaver 
Zandblauwtje 
Zeepkruid 
Zegekruid 
Zwarte nachtschade 
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