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Voor de rest van deze Strandloper hopen we weer wat dichter bij huis te blijven. 
Hiermee kan bewezen worden, dat als je veel wilt zien, het helemaal niet alleen op  
de wijde verten aan hoeft te komen. Het is ook dichtbij te vinden, zoals uit de 
volgende bijdragen zal blijken...... 
 
 
EEN MERKWAARDIG TERREINTJE BIJ DE RUIGENHOEK. 
 
Enkele jaren geleden werd een gedeelte van de provinciale weg nr. 1 aangelegd, 
waarbij ook een ongelijkvloerse kruising met de Vogelaarsdreef tot stand kwam.  
De heer W.v.d.Niet maakte mij attent op een bermgedeelte bij de afrit van de 
provinciale weg bij de Ruigenhoek, waar hij verschillende soorten anjers had aan-
getroffen. 
Twee bezoekjes aan deze berm in augustus 1981 leverden een merkwaardige verzame- 
ling vondsten op. Dat deze soorten hier op natuurlijke wijze zijn gaan groeien, lijkt 
hoogst onwaarschijnlijk, omdat de soorten die hier dicht bijeenstaan, in natuurlijke 
terreinen zelden of nooit in elkaars gezelschap worden aangetroffen. Er zijn aan-
wijzingen dat een liefhebber van "heemplanten" uit de omgeving van Lisse op deze 
plaats af en toe wat zaad strooit. Hoewel hierdoor een opvallend stukje berm ont-
staat, waar het goed botaniseren is, moet hier toch gesproken worden van een afkeu-
renswaardige floravervalsing. 
De bedoelde groeiplaats ligt op een kleine helling die op het zuidoosten is ge- 
richt. Aan de bovenzijde wordt de ongeveer drie meter brede strook begrensd door  
wat eikenhakhout. In de naaste omgeving groeien allerlei soorten van de kalkarme 
duinen, zoals Struikheide en Zandblauwtje. De groeiplaats met de bijzondere soorten 
valt sterk op door de totaal afwijkende vegetatie op een iets kleiige bodem, die  
niet geheel met de planten is bedekt. Waar deze grond van afkomstig is, is niet be- 
kend. 
De meest opvallende planten waren: 
 
Prachtanjer 
Karthuizer anjer  
Slanke mantelanjer 
Kalkbedstro  
Wilde ridderspoor 
Grijskruid  
Rechte ganzerik 
Keizerskaars 
Algerijns kaasjeskruid    

- Dianthus superbus 
- Dianthus carthusianorum  
- Petrorhagia prolifera 
- Asperula cynanchica 
- Delphinium consolida  
- Berteroa Incana 
- Potentilla recta 
- Verbascum phlomoides 
- Malva mauritanica 
  

Verder stond op dit terreintje veel Smalle Weegbree, Canadese fijnstraal en hier  
en daar wat Grasklokjes en Sint-Janskruid. De talrijkste soort was hier ongetwij- 
feld de Slanke mantelanjer. Deze soort bleek zich ook enigszins buiten het des- 
betreffende bermgedeelte verspreid te hebben. 
 
         Jelle van Dijk 
                       -------------- 
 
 
DE FLORA IN EN LANGS DE SLOTEN 
 
De meeste natuurliefhebbers gaan bij voorkeur op onderzoek in de duinen of in de 
bossen van de landgoederen. Het open polderland trekt veel minder belangstelling. 
Hierdoor is onze kennis van flora en fauna wat eenzijdig op duinen en bossen ge-
oriënteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 




