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toe. In de periode na 2005 zijn 120 nieuwe soorten in ons 
land ontdekt. Het gaat hierbij alleen om soorten die door 
Naturalis op de Standaardlijst van de Nederlandse Flora 
zijn geplaatst. Een nieuwe soort dringt pas tot die lijst door 
als er ten minste drie locaties zijn waar de soort ten minste 
drie jaar achtereen aanwezig is geweest. De laatste jaren 
worden met deze spelregels gemiddeld zeven nieuwe 
soorten per jaar aan de Standaardlijst toegevoegd. Daarbij 
zijn veel planten uit onze bebouwde omgeving, namelijk 
tweederde deel van de nieuwkomers. Het zijn vooral 
soorten uit zuidelijke landen die zich het eerst in de stad 
laten zien, omdat de iets hogere temperatuur en allerlei 
‘rommelhoekjes’ een goed vestigingsklimaat bieden. 
De nieuwe flora is ruim 150 pagina’s dikker dan zijn 
voorganger. Alle nieuwe inzichten ten aanzien van 
naamgeving en systematiek zijn hierin verwerkt. De 
gebruiker van het boek zal dan ook af en toe de 
wenkbrauwen fronsen als een hem bekende plant nu een 
andere naam gekregen heeft of als een soort nu een 
ondersoort wordt genoemd. De wijzigingen en de 
namenlijst van de nieuwe soorten nemen acht pagina’s in 
beslag!  Trouwe bezoekers van www.waarneming.nl 
zullen veel namen wel (her)kennen, omdat de meeste 
namen al in gebruik waren op deze website. Al die 
veranderingen maken duidelijk dat er vaak besloten moest 
worden om bij een nogal variabele soort tot één soort met 
ondersoorten of tot twee aparte soorten moest worden 
besloten.  
Wat de afbeeldingen betreft is veel materiaal uit de vorige 
druk gebruikt. Daarbij zijn nog steeds tekeningen uit de 
eerste druk uit 1883 te vinden!  Voor aanvulling bij ‘oude’ 
soorten zoals zaden en bloemdetails en voor de illustraties 

bij de nieuwe soorten hebben veertien tekenaars 
medewerking verleend. Daarbij is ook Anita Walsmit 
Sachs die enkele workshops botanisch tekenen in het Jan 
Verwey Natuurcentrum heeft verzorgd. Lang niet van elke 
soort is een afbeelding opgenomen. Dat is tegenwoordig 
beslist geen ramp, want van elke soort zijn goede foto’s te 
vinden op www.waarneming.nl. Ook op 
www.verspreidingsatlas.nl zijn uitstekende foto’s te 
vinden. Bovendien geeft een kaartbeeld een veel beter 
overzicht van de verspreiding dan de korte opmerkingen 
per floradistrict in het boek.  
Voor het op naam brengen van planten is dit boek 
onmisbaar. Bij sterk op elkaar gelijkende soorten gaat het 
om kenmerken als beharing, vorm van de kelk of vorm van 
de meeldraden. Meer aandacht voor details heeft 
bijvoorbeeld geleid tot de constatering dat Koolzaad 
zeldzaam is en niet algemeen zoals in de vorige druk was 
te lezen. Het op naam brengen van een plant met behulp 
van uitgebreide ‘sleutels’ en nauwkeurige beschrijvingen 
uit een dik boek als Heukels’ Flora van Nederland zal 
beginnende floristen wellicht afschrikken. Veel 
aantrekkelijker lijkt het gebruik van een handige App op je 
telefoon. De App die www.waarneming.nl tegenwoordig 
aanbiedt als hulp bij de determinatie (Obsldentify) geeft 
echter in veel gevallen niet de juiste naam. Die Apps 
zullen nog wel wat beter worden, maar het gebruik van een 
degelijke flora als de Heukels’ Flora zal ook in de nabije 
toekomst onmisbaar zijn. Leni Duistermaat verdient een 
groot compliment voor jarenlang monnikenwerk om de 
beste flora van Nederland weer helemaal up-to-date te 
maken. Die complimenten gelden ook voor de specialisten 
die de tabellen van ‘moeilijke’ groepen bewerkten. 

 
Jelle van Dijk 
 
In april 2018 verscheen het boek Van Aardaker tot 
Zwanenbloem, Flora van de Duin- en Bollenstreek. 
Hierin is vastgelegd, wat er tot en met december 2017 over 
de verspreiding van plantensoorten in onze regio bekend 
was. De eerste aanvulling verscheen in de Strandloper van 
december 2018. Kort hierna stuurde Sipke Gonggrijp een 
aanvulling. Hij stelde vast dat de foto op pagina 219 niet 
de Smalle olijfwilg Elaegnus angustifolia betreft maar de 
soort Elaegnus umbellatum, een olijfwilg waarvoor tot 
voor kort nog geen Nederlandse naam was bedacht. Die 
Nederlandse naam, Smalle olijfwilg, is nu wel te vinden in 
de nieuwste druk van Heukels’ Flora van Nederland die 
op 13 februari verscheen. In deze flora zijn 120 soorten 
opgenomen die nog niet in de vorige druk (2005) waren te 
vinden. Zie voor meer bijzonderheden over de nieuwe 
Heukels’Flora bij “Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek”. 
De forse uitbreiding van het aantal opgenomen soorten laat 
zien hoe snel onze flora verrijkt wordt met soorten die 
vooral uit meer zuidelijk gelegen landen afkomstig zijn. 
Dat 80 van die 120 soorten zich eerst in het stedelijk 
milieu vestigen is al uitvoerig in onze regionale flora 

beschreven. Het is in de stad gewoon een paar graden 
warmer dan in het open veld.  
Er zijn inmiddels zoveel soorten bijgekomen dat Ton 
Denters, de stadsplantenspecialist van Amsterdam, 
besloten heeft om in 2020 een nieuw boek te publiceren 
over de stadsplanten van Nederland en Vlaanderen. 
Dat er een ongekende golf van nieuwe soorten ons land 
‘binnenspoelt’, blijkt ook uit de lijst van nieuwe soorten 
voor onze regio in het afgelopen jaar. Een deel van de 
nieuwkomers betreft soorten die Sipke Gonggrijp in 
januari 2019 op een aantal campings in onze regio aantrof. 
Sipke, specialist wat vegetatieve kenmerken van klavertjes 
betreft, ontdekte vooral op camping de Noordduinen in 
Katwijk verrassend veel nieuwe soorten. Ook bezocht hij 
de campings Koningshof (Rijnsburg), Op Hoop van Zegen 
en Sollasi (beide Noordwijkerhout).  
De lijst met nieuwe soorten is ditmaal zo lang geworden, 
dat de bespreking van de overige bijzondere soorten naar 
het juninummer van de Strandloper is doorgeschoven. In 
onderstaand overzicht zijn ook enkele gevallen van voor 
2019 opgenomen die pas nu bekend werden. Van de 
soorten met alleen de Latijnse naam is nog geen 
Nederlandse naam vastgesteld.  
 



 

  De Strandloper 52e jaargang nummer 1, maart 2020  22

 
Galanthus reginae-olgae 
In oktober 2018 trof ik langs de Leeweg in 
Noordwijkerhout enkele tientallen bloeiende 
sneeuwklokjes aan. In november 2019 waren die 
sneeuwklokjes daar weer te zien. De waarneming trok de 
aandacht van Stef Keuken, die werkt aan een tabel voor het 
determineren van sneeuwklokjessoorten. Op zijn verzoek 
stuurde ik hem twee plantjes toe. Omdat deze 
sneeuwklokjes nog geen bladeren hadden, kweekte hij ze 
op zodat ook de kleur en de vorm van het blad zichtbaar 
werden. Toen dat na enkele weken het geval was, kwam 
Stef tot de conclusie dat het ging om dit bijzondere 
sneeuwklokje. 
 
Bulgaarse ui  Nectaroscordum siculum 
De helling langs de Randweg bij het bungalowpark is een 
bekende vindplaats van verwilderde tuinplanten vanwege 
het regelmatig storten van tuinafval. In 2019 kwam er een 
plant op, die aanvankelijk aan Slangenlook deed denken. 
Maud Mommers fotografeerde de bloeiende plant, waarna 
Niels Eimers (validator van waarneming.nl) vaststelde, dat 
het om de Bulgaarse ui ging, een soort die in tuincentra te 
koop is. 
 

Zwarte look  Allium nigrum 
Op 20 mei vond Maud Mommers in een wegberm bij De 
Schelft (N’hout) enkele verwilderde exemplaren van deze 
tuinplant. Anders dan de naam doet vermoeden heeft deze 
plant witte bloemen. 
 
Gewone palmlelie  Yucca gloriosa 
Op 13 december 2017 trof Maud Mommers langs de 
Herenweg een Yucca aan op een plaats, waar wel eens 
tuinafval wordt gestort. In februari 2019 bleek de plant 
daar nog steeds te groeien. De groeiplaats die op 19 maart 
langs de Duinweg bij het SBB-kantoor werd ontdekt, stamt 
vrijwel zeker ook af van daar gestort tuinafval. 
 

Bosbies  Scirpus sylvaticus 
Op 3 juni bleken tientallen planten langs de oever van de 
trekvaart bij De Zilk te groeien. Vermoedelijk is deze 
groeiplaats al vele jaren aanwezig. Bosbies is wijd 
verspreid in Zuid- en Oost-Nederland, maar zeldzaam in 
de kuststreek. 
 
Valse zandzegge  Carex reichenbachii 
Deze soort staat vermoedelijk al tientallen jaren in en langs 
de eikenbosjes van Sasbergen in de AW-duinen. Het 
probleem bij de determinatie is het vrijwel ontbreken van 
bloeiwijzen. Het vinden van bloeistengels met urntjes 
(zaadjes) is niet eenvoudiger geworden sinds de damherten 
alles wat eetbaar is begrazen. In juli 2019 werd een 
polletje met bloeistengels gevonden, waardoor eindelijk 
een goedgekeurde waarneming aan ons archief kon worden 
toegevoegd. 
 
Pampasgras  Cortoderia selloana 
Dit siergras is tegenwoordig in veel tuinen te zien. 
Verwildering in het straatmilieu ligt dan op de loer. In 
september bleek dit gras op vier plekken bij lantaarnpalen 
langs de Huis ter Duinstraat in Noordwijk aan Zee te 
groeien. Of deze planten het hier lang zullen uithouden en 
tot bloei zullen te komen, lijkt niet waarschijnlijk. 
 

Lampenpoetsergras  Pennisetum 
massaicum 
Op 10 augustus 2016 vond Sipke 
Gonggrijp op braakliggend land 
langs de Achterweg een pol van dit 
siergras. In het overzicht van 2017 
werd dit gras niet opgenomen, 
omdat dit gras te koop was in een 
nabijgelegen tuincentrum. Omdat 
de inzichten over verwildering 
vanuit tuinen door velen ruimer 
geïnterpreteerd worden, is dit gras 
alsnog in de lijst opgenomen. 
 
Amaranthus viridis 
Op 27 augustus 2019 bleek deze 
soort te groeien langs de 
Hoofdstraat in Sassenheim. Van 
deze soort zijn nog maar een 
tiental waarnemingen in ons land 
bekend, alle in het stedelijk milieu. 

 
Bleke hemelsleutel  Sedum telephium subsp. maximum 
Vanuit tuinen of via tuinafval verwildert er nogal eens een 
hemelsleutel met roze bloemen. Veel minder bekend is de 
hemelsleutel met geelwitte bloemen, de subspecies 
maximum. Begin september was een stuk berm van de 
N206 bij De Zilk geel gekleurd door de bloei van deze 
ondersoort. 
 
Muskusreigersbek  Erodium moschatum 
Een soort afkomstig uit Midden-  en Zuid-Europa. In ons 
land is deze soort, sterk lijkend op de gewone Reigersbek, 
op enkele kustcampings en in stadscentra gevonden. In 
januari vond Sipke deze soort op twee campings 
(Noordduinen, Koningshof). 

Zwarte look De Schelft Noordwijkerhout.
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Prachtkaars  Oenothera lindheimeri 
Op 28 september 2018 vond André Leegwater  deze 
tuinplant tussen het plaveisel van de Heereweg in Lisse ter 
hoogte van bedrijventerrein Dever. Op 11 juli 2019 vond 
ik een struik in de berm van de N206 bij Ruigenhoek. Op 
13 augustus 2019 werden verwilderde planten aangetroffen 
in het verruigde terrein achter het zwembad van 
Noordwijk. 
 
Bastaardteunisbloem  Oenothera x fallax 
In september heb ik eens wat nauwkeuriger naar 
teunisbloemen gekeken. Oenothera is een lastig geslacht 
met vele soorten, waarvan sommige hybriden vormen. Met 
hulp van Niels Eimers, validator van waarneming.nl, 
konden een nieuwe soort en een hybride aan de lijst van 
nieuwkomers worden toegevoegd. Het merkwaardige 
hierbij was dat niet eenmaal een zuivere Middelste 
teunisbloem, volgens onze regionale flora ‘algemeen’, 
gedetermineerd kon worden. 
De hier genoemde hybride werd gevonden op het terrein 
van Sint Bavo. 
 
Oenothera cambrica 
Deze teunisbloem bleek talrijk te groeien op een afgeplagd 
stuk in de Noordduinen. Ook in een bollenveld van het 
Middengebied was deze teunisbloem op diverse plaatsen 
aanwezig. In de nieuwe druk van Heukels’ Flora is een 
uitgebreide tabel voor het geslacht Oenothera opgenomen. 
 
Kruipkardinaalsmuts  Euonymus hederaceus 
Dit groenblijvende struikje kruipt over de bodem, maar 
nog meer tegen boomstammen op. Vermoedelijk ligt de 
oorsprong van alle vondsten in ons land bij gestort 
tuinafval. In 2019 werd deze soort aangetroffen in de 
bosrand langs Duinschoten (Langeveld) en in een bosje 
langs de N206 bij De Zilk. 
 
Knolklaverzuring  Oxalis articulata 
Bij het bladeren in de verspreidingsatlas kwam een 
waarneming van Reinder Genuït van 26 juni 2012 te 
voorschijn. Deze tuinplant uit Zuid-Amerika was 
verwilderd in de buurt van een bollenbedrijf langs de 
Vogelaardreef. 
 
Oxalis exilis 
Op 28 april vond Ton Denters langs de Voorstraat in 
Noordwijk-Binnen op twee plaatsen een klaverzuring, die 
hij nog niet kende. Thuisgekomen determineerde hij de 

plantjes als Oxalis exilis, een soort uit Zuid- en Midden-
Europa. Ton dacht hiermee een nieuwe soort voor 
Nederland gevonden te hebben. Toen ik de foto’s op 
waarneming.nl zag staan, was mijn reactie direct: zulke 
plantjes heb ik eerder in Maarssen gezien! Op 13 augustus 
2016 liep ik langs de Vecht in Maarssen en vond daar 
tussen de straatstenen naast de rood aangelopen plantjes 
van de Gehoornde klaverzuring tientallen frisgroene 
blaadjes van een andere klaverzuring, ook met gele 
bloempjes. De validator van waarneming.nl hield deze 
plantjes op een schaduwvorm van de algemene Gehoornde 
klaverzuring. Zowel hij als ik hadden niet goed gelet op 
het aantal vruchtbare meeldraden. Dat zijn er vijf in plaats 
van tien bij de Gehoornde klaverzuring. Met 
terugwerkende kracht is de groeiplaats in Maarssen 
geboekstaafd als de eerste groeiplaats van deze soort in 
Nederland. Behalve langs de Voorstraat bleek Oxalis exilis 
ook te groeien op twee plaatsen langs de Offemweg. 
Vermoedelijk zullen er spoedig meer groeiplaatsen in ons 
land worden ontdekt. 

 
Viola sororia 
Deze tuinplant verwildert soms in het straatmilieu. Op 28 
april vond Ton Denters enkele bloeiende planten in een 
slop bij het Lindenplein in Noordwijk-Binnen. 
 
 

Prachtkaars berm N206 Ruigenhoek 

Oxalis exilis  Offemweg Noordwijk 

Gehoornde klaverzuring Offemweg Noordwijk 
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Ruige rupsklaver  Medicago polymorpha 
Afkomstig uit Zuid-Europa. In ons land gevonden langs de 
Grensmaas in Limburg en op enkele campings langs de 
kust. In januari vond Sipke deze soort op twee campings 
(Noordduinen en Koningshof). 
 
Viltige klaver  Trifolium tomentosum 
Komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied. In 
ons land gevonden op campings langs de kust en hier en 
daar in Friesland en Limburg. Ook deze klaversoort werd 
in januari door Sipke op camping De Noordduinen 
aangetroffen. 
 
Vogelpootklaver  Trifolium ornithodioides 
Dit klavertje is in West-Europa hier en daar op licht zilte 
grond te vinden. In ons land vooral op Texel aangetroffen. 
In januari vond Sipke dit klavertje op twee campings 
(Noordduinen en Koningshof). 
 
Ruwe klaver  Trifolium scabrum 
Deze klaversoort groeit vooral in Midden- en Zuid-Europa. 
In ons land is deze soort vooral in Zeeland gevonden. Bij 
zijn onderzoek trof Sipke deze soort aan op camping De 
Noordduinen.  
 
Gedrongen klaver  Trifolium suffucatum 
Sinds enkele jaren is deze soort in ons land bekend, vrijwel 
uitsluitend van enkele campings langs de kust. In onze 
regio vormt camping De Noordduinen een belangrijke 
groeiplaats. 
 
Matthiola longipetala 
Op 11 juli stond deze soort te pronken tussen het plaveisel 
in de Noordwijkse woonwijk Boechorst. Deze soort wordt 
nogal eens aangetroffen in gemeentelijke zaaipakketten, 
die gebruikt worden om nieuwe bermen een kleurrijk 
aanzien te geven. 
 
Kleine muurbloem  Erysimum rhaeticum 
Op sommige oude muren bloeit in het vroege voorjaar de 
Muurbloem (o.a. Maastricht en Veere). De laatste jaren is 
er in het straatmilieu een verwilderde soort bijgekomen, 
die de naam Kleine muurbloem heeft gekregen. Eind maart 
was de Kleine muurbloem in het Duinpark (Noordwijk aan 
Zee) te vinden. Het subtiele verschil zit in de vorm van de 
stampers en de vorm van de hauwen. 
 
Drie-urenbloem  Hibiscus trionum 
Op zoek naar een Bosgors op het terrein van Sint Bavo in 
Noordwijkerhout vond Gerard Kenter op 25 september een 
bloeiend exemplaar van deze soort. Deze zeldzame soort 
verschijnt af en toe op een hoop zwarte grond. Vaste 
groeiplaatsen zijn niet bekend. 
 
Thuringse lavatera  Lavatera thuringiaca 
Deze uit Oost-Europa afkomstige soort heeft ons land via 
tuincentra bereikt. Met tuinafval en door verwildering van 
aanplant is deze soort nu in diverse bermen in ons land 
ingeburgerd. In juli stonden forse planten in bloei in een 
berm van de wijk Boechorst in Noordwijk-Binnen. 
 

Canadese kornoelje  Cornus sericea s.l. 
Deze struik wordt regelmatig aangeplant in groenstroken 
en parken. Verwildering in de omgeving ligt dan op de 
loer. In november waren tientallen jonge struiken te zien 
aan de noordkant van het Oosterduinse Meer. 
 
Kleine bergsteentijm  Clinopodium calamintha 
Deze zeldzame soort komt van nature voor in Zuid-
Limburg, maar wordt de laatste jaren steeds vaker in het 
stedelijk milieu aangetroffen. Dat zal gaan om verwilderde 
planten, omdat deze soort in veel tuincentra te koop is. Op 
13 september 2018 bleek deze soort te groeien op een 
parkeerplaats in de Katwijkse woonwijk Rijnsoever. 
 
Knopig doornzaad  Torillis nodosa 
Deze laagblijvende schermbloem is wijdverspreid in het 
Deltagebied en het Waddengebied. In januari 2019 vond 
Sipke Gonggrijp deze soort op twee campings in onze 
regio (Noordduinen, Koningshof). 
 
Kamilleknopje  Cotula australis 
In ons land is deze soort aangetroffen op enkele campings 
langs de kust en in sommige stadscentra (o.a. Alkmaar, 
Amsterdam, Leiden). In onze regio vond Sipke deze soort 
in januari op drie campings (Noordduinen, Koningshof, 
Sollasi).  
 
Bergcentaurie  Centaurea montana 
Op 3 juni bloeiden enkele planten van deze tuinsoort in de 
berm van het jaagpad langs de trekvaart bij De Zilk. Daar 
ongetwijfeld met tuinafval terecht gekomen. 
 

Kleine sneeuwroem  Chionodoxa sardensis 
In maart bleek deze soort talrijk te groeien in een stuk 
berm van de Ligusterweg te Noordwijk aan Zee. 
Sneeuwroemsoorten worden veel in tuincentra 
aangeboden, verwilderen gemakkelijk en brengen ook 
nogal eens hybriden voort. 
 
Chionodoxa nana 
Op 9 april 2018 vond Maud Mommers deze soort in het 
bosje bij de patatkraam van Ruigenhoek. Het geslacht 
Chionodoxa is recentelijk herzien, waarbij de soort Grote 
sneeuwroem Chionodoxa siehei is geschrapt en andere 
soorten waaronder Chionodoxa nana zijn toegevoegd.

 

 Kleine sneeuwroem Ligusterweg Noordwijk 


