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INVENTARISATIE VAN EEN BRAAKLIGGEND TERREINTJE  
ACHTER DE VAN PANHUYSSTRAAT 

 

 

Achter de van Panhuysstraat  
ingeklemd tussen sportveld  
en de Bowling, ligt een stukje  
grond, dat bestemd is voor  
een pad naar de Grashoek.  
Dit stukje grond ligt al  
een paar jaar braak en er  
heeft zich een leuke en ge-  
varieerde begroeiing ontwik- 
keld. Veel bezoekers komen  
daar niet op een enkele ko- 
nijnenliefhebber na die wat  
voer komt snijden. 

De meeste planten die daar  
voorkomen zijn kenmerkend 
voor dit soort verwilderde 
terreinen. De volgende soor- 
ten komen er dan ook veel  
voor: Akkerdistel, brandnetel,  
bijvoet, canadese fijnstraal,  
grote weegbree, schijfkamille, 
rode en witte klaver. 

Het terreintje heeft een vrij  
vochtige greppel waarin wat  
vochtminnende planten voor- 
komen zoals watermunt, blaar- 
trekkende boterbloem, moeras- 
vergeetmijnietje en een 6-tal  
gevlekte rietorchis. 
In het voorjaar stond in dit  
greppeltje veel water en  
kwam gewoon sterrekroos veel  
voor. 

Ook is er een kleine groen-  
gordel met es, abeel, vlier  
en Amerikaanse vogelkers. 

Dat dit stukje grond vroeger  
teelland is geweest, blijkt  
wel uit het feit dat er nog  
selderie en peterselie wordt  
gevonden. 

Over een paar jaar is dit stukje misschien wel met asfalt bedekt en denkt niemand 
meer aan die leuke vegetatie die daaronder heeft gezeten. De in 1976 uitgevoerde 
inventarisatie heeft dan alleen nog maar historische waarde. 

Hieronder volgt een lijst van de 80 belangrijkste aldaar gevonden planten. Voor  
de determinatie is gebruik gemaakt van de Geïllustreerde Flora van Nederland,  
van Heimans, Heinsius en Thijsse. 

Achillea millefolium  
Aegopodium podagraria  
Anthriscus sylvestris  
Apium graveolens  
Arctium pubens  
Artemisia vulgaris  
Atriplex hastata 

Duizendblad  
Zevenblad  
Fluitekruid  
Selderie  
Klis 
Bijvoet 
Spiesbladige melde 
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Ballota nigra 
Bellis perennis 
Callitriche platyoarpa 
Calystegia sepium  
Capsella bursa-pastovis 
Ciohorium intybus  
Cirsium arvense  
Cirsium vulgare  
Cardamine pratensis 
Epilobium hirsutum 
Epilobium roseum  
Equisetum arvense  
Erigeron canadensis 
Fraxinus excelsior  
Galium mollugo  
Galium aparine  
Glechoma hederacea 
Heracleum sphondylium 
Hypericum tetrapterum 
Hypochaeris radicata 
Juncus effusus 

Stinkende ballote 
Madeliefje 
gewoon sterrekroos 
Haagwinde 
Herderstasje 
Wilde cichorei  
Akkerdistel  
Speerdistel  
Pinksterbloem 
Harig wilgenroosje  
Rose basterdwederik 
Heermoes 
Canadese fijnstraal  
gewone es 
Glad walstro  
Kleefkruid 
Hondsdraf 
Bereklauw 
Gevleugeld hertshooi 
Gewoon biggekruid  
Pitrus  

 
Lamium album 
Lamium amplexicaule 
Leotodon autumnalis  
Ligustrum vulgare  
Lotus corniculatus  
Lycopsis arvensis  
Lycopus europaeus  
Lythrum salicaria  
Malva neglecta  
Matricaria  
     matricarioides  

Witte dovenetel 
Hoenderbeet 
Herfstleeuwentand 
Liguster 
Rolklaver 
Kromhals 
Wolfspoot 
Kattestaart 
Klein kaasjeskruid 
 
Schijfkamille 

Melandrium album 
Melilotus albus  
Mentha aquatica  
Myosotis corpioides 
Nasturtium officinale  
Orchis praetermissa 
       var. junialis  
Papaver dubium  
Petroselinum crispum 
Plantago lanceolata
  

Avondkoekoeksbloem 
Witte honingklaver 
Watermunt 
Moerasvergeetmijniet 
Witte waterkers 
 
Gevlekte rietorchis 
Kleine klaproos 
Peterselie 
Smalle weegbree 

 

 

Plantago major  
Polygonum amphibium 
Polygonum aviculare 
Populus alba.  
Prunus serotina  
Phragmitis communis 
Ranunculus acris 
Ranunculus ficaria 
Ranunculus repens 
Ranunculus sceleratus 
Rubus caesius  
Rosa rugosa 
Rumex acetosella  
Rumex acetosa  
Rumex obtusifolius 
Sambucus nigra  
Senecio vulgaris 
Sisymbrium officinale 
Sonchus arvensis  
Stellaria media  
Taraxacum officinale 
Tragopogon pratensis 
Trifolium arvense 

Grote weegbree 
Veenwortel 
Varkensgras 
Witte abeel 
Amerikaanse vogelkers 
Riet 
Scherpe boterbloem 
Speenkruid 
Kruipende boterbloem 
Blaartrekkende boterbloem 
Dauwbraam 
Rimpelroos 
Schapenzuring 
Veldzuring 
Ridderzuring 
Vlier 
Klein kruiskruid 
Gewone raket 
Akkermelkdistel 
Vogelmuur 
Paardebloem 
Gele morgenster 
Hazepootje 

 
Trifolium pratense Rode klaver Verbascum thapsus Koningskaars 
Trifolium repens Witte klaver Veronica hederifolia Klimopbladereprijs 
Tussilago farfara Klein hoefblad Vicia cracca Vogelwikke 
Urtica dioica Grote brandnetel Vicia hirsuta Ringelwikke 
Urtica urens Kleine brandnetel Viola arvensis Akkerviooltje 
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