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PLANTENVONDSTEN IN 1984 
 
Zoals al eerder in de Strandloper werd aangehaald, is de FLORA VAN NOORD- 
WIJK, uitgegeven in november 1978, een momentopname van de plantengroei  
in en om Noordwijk. 
 
De vegetatie verandert steeds. Er zijn soorten die jaren achtereen zeld- 
zaam zijn en plotseling algemeen voorkomen. Er zijn soorten die af en toe  
worden gevonden. Het betreft hier dan vooral soorten, die hier niet thuis  
horen, maar b.v. bij de aanleg van een weg of bij het bouwrijp maken van  
terreinen met materialen worden aangevoerd. Ook zijn er soorten die gewoon  
over het hoofd worden gezien. 
 
Ieder jaar wordt er in de Strandloper een lijst met aanvullingen gepubli- 
ceerd van soorten die nieuw zijn voor het grondgebied of waarvan andere  
vindplaatsen bekend zijn geworden. 
De onderstreepte soorten zijn nieuw voor de FLORA VAN NOORDWIJK. De ver- 
melde soorten hebben alleen betrekking op vondsten gedaan op het grond- 
gebied van Noordwijk of in de grensoverschrijdende kilometerhokken.  
(Zie hiervoor kaartje 4 in de Flora). 
Vondsten buiten dit gebied worden in dit artikel niet vermeld, hoe in- 
teressant ze soms ook zijn. Bewaard worden de opgaven 
uiteraard wel! 
 
Anacamptis pyramidalis  
(Hondskruid) 
 
Anchusa officinalis  
(Ossetong) 
 
Aristolochia clematites  
(Pijpbloem) 
 
Campanula persicifolia 
(Perzikbladig klokje) 
 
Carex distans   
(Zilte zegge) 
 
 
Carex nigra  
(Gewone zegge) 
 
Carex pilulifera  
(Pilzegge) 
 
 
Clinopodium vulgare  
(Borstelkrans) 
 
Cuscutum epithymum 
(Duivelsnaaigaren) 
 
 
Eryngium planum  
(Kruisdistel) 

Dit jaar werden er in de Zuidduinen 204 exx 
geteld door diverse medewerkers. 
 
Fors bloeiend exemplaar in de wegberm van  
de Provinciale weg achter Offem. 
 
Langs de wegkant in villawijk in de zuidduinen.  
 
 
Bloeiend exemplaar in de Noordduinen. 
 
 
Enkele pollen aan de noordoostzijde van het 
Oosterduinse Meer. In de voorafgaande jaren daar 
nog niet gevonden. 
 
Ongewoon forse exemplaren in een valleitje aan  
de oostzijde van het nieuwe golfterrein. 
 
Enkele pollen aan de westzijde van het Ooster-
duinse Meer dichtbij de groeiplaats van de 
Kruipganzerik ( zie hierna) 
 
Aan de Noraweg. 
 
 
Diverse planten parasiterend op Duinaveruit  
in de Zuidduinen. Deze waarneming is doorgegeven 
aan het Rijksherbarium. 
 
In de plantenvondsten van 1983 aangegeven als 
E.campestre. Aangezien de plant toch wel wat 
afweek van de Wilde kruisdistel, werd materiaal 
opgestuurd naar het Rijksherbarium. Daar werd  
de plant gedetermineerd als een gekweekte vorm 
van de Wilde kruisdistel. De plant werd gevonden 
op het bekende braakliggende terreintje aan de 
Schiestraat. 
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Geranium dissectum 
(Slipbladige ooievaarsbek)  
 
Geranium pratense 
(Beemdooievaarsbek) 
 
 
 
Lamium hybridum 
(Ingesneden dovenetel) 
 
Lactuca serrolia.  
(Kompassla) 
 
Lychnis coronaria  
(Prikneus) 
 
Orchis praetermissa  
(Rietorchis) 
 
 
 
 
 
Orobanche purpurea  
(Blauwe bremraap) 
 
 
Phyllitis scolopendrium 
(Tongvaren) 
 
Potentilla anglica 
(Kruipganzerik) 
 
Sanguisorba minor   
(Kleine pimpernel) 
 
Scrophularia vernalis 
(Voorjaarshelmkruid) 
 
Vincetoxicum nigrum   
(Zwarte engbloem) 

Berm Delftweg, nabij de oude polsstokspring-
schans. 
 
Ongeveer 15 grote pollen in het weitje aan  
de noordoosthoek van het Oosterduinse Meer,  
dat precies ligt op de plek waar het fietspad  
als viaduct over de zandvaart wordt geleid. 
 
Bij de Ruigenhoek, niet op het ingezaaide ter-
reintje. 
 
Vijf exemplaren langs de weg van de Sancta naar  
de Bavo. 
 
1 ex. nabij het heitje in de AW-duinen. 
 
 
Op bouwterrein in Noordwijkerhout zeker meer  
dan 100 bloeiende exemplaren.  
Aan de oostzijde van het Oosterduinse meer  
enkele tientallen exemplaren langs de sloot- 
kanten en in de wegberm van de parallelweg  
van de provinciale weg. 
 
7 witte exemplaren in de Zuidduinen. Eén ex. 
opgestuurd naar het Rijksherbarium. Bleek het 
eerste Witte exemplaar van de collectie te zijn. 
 
1 ex. in de Noordduinen 
 
 
Een grote pol aan de westzijde van het Oosterduin- 
se Meer. In augustus volop in bloei. 
 
Diverse exemplaren in middenberm kruispunt  
Gooweg - Langelaan (bij Leeuwenhorst College) 
 
Standhoudend in de achtertuin van Arno Bos.  
Zie ook FLORA VAN NOORDWIJK blz. 108. 
 
Enkele bloeiende exemplaren langs een paadje  
in de Noordduinen. 

 
Ik dank allen die hebben meegeholpen om de soortenlijst in de FLORA VAN  
NOORDWIJK weer uit te breiden met vondsten. 
Voor nieuwe vondsten, dan wel nieuwe vindplaatsen houd ik me gaarne aan- 
bevolen. 
Tot slot volgt hieronder nog een lijstje van nieuwe plantenvondsten van  
het (beruchte?) ingezaaide stukje bij het kruispunt bij de Ruigenhoek.  
Deze soorten vallen buiten de orde van de FLORA VAN NOORDWIJK; men moet  
dit maar zien als curiositeit. Ik denk dat we dit soort zaaierij niet moe- 
ten stimuleren. 
Teucrium botrys   Trosgamander 
Aquilegia vulgaris  Akelei 
Digitalis lutea   Geel vingerhoedskruid 
Saxifraga granulata  Knolsteenbreek 
Dephinium consolida  Wilde ridderspoor 
Potentilla recta   Rechte ganzerik 
Linum usitatissimum  Vlas 
Papaver spec.   diverse soorten papavers 
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