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AARDKASTANJE (Bunium bulbocastanum) TERTUG IN DE ZUIDDUINEN 
 
De heer Van Duijn uit Katwijk, van wie ik al een aantal leuke  
vondsten in de Zuidduinen heb doorgekregen zoals een vindplaats  
van de Grote keverorchis en een vindplaats van Rondbladig 
wintergroen, belde mij maandag, 22 juni op met de mededeling, 
dat hij vermoedelijk de Aardkastanje had gevonden. 
Een zeer opmerkelijke vondst, omdat deze soort volgens het  
rapport  "Zeldzame Nederlandse Plantesoorten" van A.J.Quené-  
Boterenbrood en J.Mennema in de duinen tussen Noordwijk en  
Katwijk sinds 1950 niet meer voor zou komen. 
Jelle van Dijk had echter in 1969 nog een aantal planten  
gevonden. 
 
Het is mogelijk dat de Aardkastanje nooit is weggeweest, doch  
dat hij over het hoofd is gezien. Dat over het hoofd zien kan  
heel gemakkelijk. Het is een schermbloemige met kleine witte  
bloempjes. Van een paar meter afstand is verwarring met een  
klein plantje van het Fluitekruid of Kleine bevernel heel goed  
mogelijk. Het duidelijkste kenmerk van de Aardkastanje n.l.  
de knol zit diep in de grond. Aan de knol dankt de Aardkastanje  
zijn naam. De knol lijkt een beetje op een kastanje en is zelfs  
eetbaar. 
Een ander aspect is, dat de Aardkastanje het ene jaar beter  
tot bloeien komt dan het andere jaar. 
 
Op 23 juni ben ik met de heer Van Duijn naar de vindplaats  
geweest en het bleek inderdaad de Aardkastanje te zijn.  
Ik heb deze vindplaats aan de heer Weeda van het Rijksherbarium  
doorgegeven. Aangezien hij bezig is met de uitwerking van een  
aantal soorten voor de Atlas van de Nederlandse Flora, wilde  
hij deze vindplaats graag zien. 
 
Op 6 juli werd een bezoek aan de vindplaats gebracht.  
De heer Weeda vertelde, dat in Bergen (N.H.) de Aardkastanje  
veel voorkomt op de taluds van oude duinakkertjes. De vind- 
plaats in de Zuidduinen voldoet in zoverre hieraan, dat de  
Aardkastanje wel op een talud groeit, doch niet van een  
akkertje maar van een oude loopgraaf. In leder geval is zowel  
in Bergen als in Noordwijk sprake van een menselijke ingreep 
in het terrein. 
 
Jelle van Dijk deelde half juli mede, dat hij iets westelijker  
op dezelfde helling een groeiplaats van ± 30 exx had gevonden.  
We kunnen dus wel spreken van een uitzonderlijk goed jaar  
voor de Aardkastanje. 
 
Van de vindplaats, die in 2 gedeelten uiteen valt, heb ik een 
opname gemaakt. 
 
Vindplaats I ligt op een talud van een oude loopgraaf met  

veel Dauwbraam en Brede eikvaren, 
Vindplaats II ligt op de bodem van deze oude loopgraaf  

+ 10 meter noordelijker van vindplaats I 
 

De volgende afkortingen zijn gebruikt: 
   r (raro)    sporadisch  
   p (paululum)weinig talrijk  
   a (amplius) talrijk  
   m (multum)  zeer talrijk 

(minder dan 3 exx.in het proefvlak)  
(van 3 - 20 exx. in het proefvlak)  
(van 20-100 exx. in het proefvlak)  
(meer dan 100 exx.in het proefvlak) 
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Naam van het gebied : Zuidduinen 
Plaats   : Hoge duin achter Dr.Mr.W.v.d.Berghstichting 
 
Vindplaats  
Datum opname  
Oppervlakte  
Helling  
Hellingshoek  
Bedekking  
Kruidlaag 
Moslaag 
Hoogte 
 

  I 
23-6-81 
 2x2 m2 
 Oost 
  20o 
 100% 
 100% 
   5% 
20(60)cm 

  II 
23-6-81 
 2x2 m2 
   -- 
   -- 
 100% 
 100% 
   2% 
10(30)cm 

 

Bunium bulbocastanum  
Rubus caesius 
Rhinanthus serotinus 
Achillea millefolium 
Anthyllis vulneraria  
Bromus mollis 
Cerastium arvense 
Cochlearia danica  
Daucus carote 
Polypodium interjectum 
Polypodium vulgaris  
Galium mollugo ssp.mollugo 
Halictotrichon pubescens 
Festuca rubra ssp.rubra 
Festuca ovina ssp. 
     tenuifolia 
Taraxacum spec. 
Phleum arenarium  
Vicia lathyroides 
Vicia sativa. asp.angus-  
      tifolia 
Plantago lanceolata  
Picris hieracioides 
Hieracium pilosella 
Hypochaeris radicata 
Koeleria cristata  
Calamagrostis epigejos 
Poa pratensis  
Asparagus officinalis 
    var.prostatus 
Senecio jacobaea var.nudes 
Senecio vulgaris 
Thymus pulegoides  
Geranium molle 
Erodium cicutarium ssp.   
      dunense 
Elytrigia repens 
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Aardkastanje 
Dauwbraam 
Grote ratelaar 
Duizendblad 
Wondklaver 
Zachte dravik 
Akkerhoornbloem 
Deens lepelblad 
Wilde peen 
Brede eikvaren 
Gewone eikvaren 
Glad walstro 
Zachte haver 
Rood zwenkgras 
 
Schapegras 
Paardebloem 
Zanddoddegras 
Lathyruswikke 
 
Smalbladige wikke 
Smalle weegbree 
Bitterkruid 
Muizeoor 
Gewoon biggekruid 
Fakkellgras 
Duinriet 
Veldbeemdgras 
 
Liggende asperge 
Jacobskruiskruid 
Klein kruiskruid 
Wilde tijm 
Zachte ooievaarsbek 
 
Duinreigersbek 
Kweek 
 

Aantal soorten  24  26  
 
Uit het eerder genoemde rapport "Zeldzame Nederlandse Plantesoorten"  
is bijgaande kaart overgenomen, alsmede een gedeelte van de tekst. 
U ziet, dat de Aardkastanje in Nederland een zeldzame soort is geworden. 
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Totaal     : 23 uurhokken 
Vóór 1950 : 20 uurhokken 
Sinds 1950 : 5 (4) uurhokken 
 
Een uurhok is gebied van 5 x 5 km2. 

Bunium bulbocastanum L. 
 
Aardkastanje 

UMBELLIFERAE 
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Bunium bulbocestanum, die binnen zijn areaal overal tamelijk  
zeldzaam is, wordt voor het eerst door Dodoens (1554) voor  
Nederland als "kleyn eerdtnoten" in Zeeland vermeld. 
 
Tot 1950 is de soort uit 20 uurhokken voornamelijk langs de  
kust en in Zuid-Limburg bekend. 
Sinds 1950 is Bunium bulbocastanum uit slechts 5(4) uurhokken 
bekend. 
 
In Zuid-Limburg komt de soort alleen voor in het gebied met de  
z.g. kleefaarde, dat is de verweringsleem van het Gulpens krijt,  
dat tot 25% kalk kan bevatten. 
 
Of het verzamelen van de knollen door de Zuid-Limburgse school- 
jeugd de enige reden is voor de achteruitgang van de soort aldaar  
en of dit ook de achteruitgang in het duingebied verklaart, kan  
niet zonder meer worden gesteld. 
 
Tot zover de tekst van het rapport "Zeldzame Nederlandse  
Plantesoorten". 
 
Literatuur: 
Flora van Noordwijk, 1978, uitgave van de Vereniging  
   voor Natuur en Vogelbescherming "Noordwijk" 

Quené-Boterenrood.A.J. en J.Mennema, 1973, Zeldzame  
   Nederlandse Plantesoorten, gestencild rapport,  
   ‘s-Gravenhage. 
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geknipt  geknipt  geknipt  geknipt  geknipt  geknipt  geknipt geknipt 
 
HAVIK EN AASCHOLVER ONDER VUUR 
 
De Havik en de Aalscholver, twee vogelsoorten die zich na jarenlange achter- 
uitgang weer enigszins herstellen, liggen zwaar onder vuur. Jagers klagen 
steen en been over vermeende schadelijke gevolgen van het toenemend aantal 
Haviken, die in eendrachtige samenwerking met de vos en met instemming van 
natuurbeschermers een aantal op de grond broedende vogelsoorten zou uit- 
roeien. 
De Aalscholver is vooral geworden het mikpunt van de hengelaars, die in deze 
viseter een ernstige concurrent zien. In de Flevopolder trekken deze vogels 
naar de kweekvijvers van de Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij 
te Lelystad, waar zij van de vis snoepen, die is voorbestemd om aan de haken 
van de pleziervissers te worden geslagen. 
De strijd tegen de Havik resulteerde onlangs in vragen van twee VVD-kamerleden 
die o.a. de minister lieten weten, dat de Vos en de Havik er voor gezorgd 
hadden dat de Korhoenders op de Veluwe warden uitgeroeid en dat andere bodem- 
broeders hierdoor ernstig bedreigd werden. Ze vonden dat de jacht op de Havik 
en de Vos maar heropend moest worden, dan wel verruimd. En passant werd nog gesug- 
gereerd dat er ook te veel kiekendieven en buizerds zouden zijn. 
De aanval op de Havik is in natuurbeschermingskringen slecht gevallen. De 
soort begint zich nu net te herstellen van de zware aanslag, die het gevolg 
was van het gebruik van gechloreerde koolwaterstoffen. Uit onderzoek is 
 
 
 




