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Nieuwsbrief Plantenwerkgroep  KNNV Alkmaar - Den Helder 
 

negentiende jaargang, no. 2                                                                   11 mei 2022 

 
 
Duingebied 
De eerste excursie van het seizoen voerde naar het duingebied ten zuiden van de Woudweg. Daar was 
het erg droog. Toch waren veel duinsoorten gelukkig goed herkenbaar aanwezig. Soorten als 
kandelaartje en zandhoornbloem waren al uitgebloeid, terwijl pijpbloem en walstrobremraap net boven 
de grond kwamen. Uiteindelijk wisten we meer dan negentig soorten op naam te brengen! 
 
De veldhondstong stond net in bloei, wat een fraai gezicht 
is. Ook de welriekende salomonszegel is een fraaie 
verschijning.  
 
Van de grassen waren onder andere zachte, ijle en 
zwenkdravik aanwezig. Lager bij de grond vonden we 
vroege haver en zanddoddegras. Een leuke vondst was 
het ruw gierstgras. 
 
In het duingrasland vonden we verder soorten als gewone 
vleugeltjesbloem, ruw vergeet-mij-nietje en duinroos.  
 
Naast wilde kamperfoelie vonden we ook rode 
kamperfoelie. Over de verspreiding van deze soort zegt de 
Verspreidingsatlas: Zeldzaam in Zuid-Limburg. 
Ingeburgerd in de Hollandse duinen. Elders soms 
verwilderd. 
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Ruw gierstgras - Milium vernale 
In deel vijf van de Nederlandse Ecologische Flora staat over ruw gierstgras te lezen: 
“Ruw gierstgras is een kleine, grijsgroene, soms paars aangelopen eenjarige, in polletjes of als 
eenstengelige exemplaren groeiende, ondiep wortelende plant, die in het najaar kiemt, halverwege de 
lente bloeit, spoedig vergeelt en bij het begin van de zomer vaak al niet meer is terug te vinden. Het 
grootste deel van de plant – bladschede en bladschijf, pluimtakken en kelkkafjes, vaak ook de 
stengel(top) – is ruw door minieme stekeltjes. De stengel is enigszins afgeplat. Vaak is de bladschijf 
opvallend kort.  
 
Ruw gierstgras komt voor in het Middellandse Zeegebied en, in een andere ondersoort (subsp. 
Scabrum) in Westeuropese kustgebieden. Zijn aanwezigheid in Nederland betekent een 
noordoostelijke voorpost. In de Hollandse duinen is het aangetroffen van Oostvoorne tot Bergen; over 
het algemeen genomen is het vrij zeldzaam, maar in de buurt van sommige zeedorpen komt het 
tamelijk veelvuldig voor. Verder is het een paar maal op Terschelling en Ameland gevonden. 
 
Ruw gierstgras groeit op matig droog, oppervlakkig humeus en niet te voedselarm, gewoonlijk 
kalkhoudend duinzand, vaak op plaatsen waar het zand gemend is met licht afbreekbaar bladstrooisel 
of met gruis voor wegverharding of met ander ‘vreemd materiaal. 
 
Tot zijn begeleiders behoren Kleine veldkers (Cardamine hirsuta) en Duinvogelmuur (Stellaria 
pallida), op voedselarmere plekken Ruw vergeet-mij-nietje (Myosotis ramosissima) en 
Zanddoddegras, op voedselrijkere plekken Witte winterpostelein (Claytonia perfoliata) en Fijne kervel 
(Antriscus caucalis).” 
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Komende excursie:  
 
Dinsdag 17 mei: Boekelermeer 
Het is al weer een paar jaar geleden dat we een van de natuurontwikkelingsgebiedjes op de 
Boekelermeer hebben bekeken. Vanavond gaan we hier weer op pad. Verzamelen om 19.30 uur 
langs de Nijenburgerweg, bij het viaduct over de A9, waar de ‘paal’ in de weg staat. Als de 
weersverwachting uitkomt kunnen we een mooie avond verwachten. 
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Totaallijst excursie 10 mei 2022, NHD 
 

Noorse esdoorn Acer platanoides 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 

Duizendblad Achillea millefolium 

Zevenblad Aegopodium podagraria 

Vroege haver Aira praecox 

Look-zonder-look Alliaria petiolata 

IJle dravik Anisantha sterilis 

Zwenkdravik Anisantha tectorum 

Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum 

Fijne kervel Anthriscus caucalis 

Fluitenkruid Anthriscus sylvestris 

Gewone klit Arctium minus 

Pijpbloem Aristolochia clematitis 

Asperge Asparagus officinalis subsp. officinalis 

Zachte haver Avenula pubescens 

Stinkende ballote s.l. Ballota nigra 

Madeliefje Bellis perennis 

Zuurbes Berberis vulgaris 

Zachte dravik Bromus hordeaceus 

Heggenrank Bryonia dioica 

Duinriet Calamagrostis epigejos 

Kleine veldkers Cardamine hirsuta 

Zandzegge Carex arenaria 

Akkerhoornbloem Cerastium arvense 

Gewone hoornbloem Cerastium fontanum subsp. vulgare 

Zandhoornbloem Cerastium semidecandrum 

Stinkende gouwe Chelidonium majus 

Rode kornoelje Cornus sanguinea 

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna 

Veldhondstong Cynoglossum officinale 

Gewone kropaar Dactylis glomerata subsp. glomerata 

Slangenkruid Echium vulgare 

Reigersbek Erodium cicutarium 

Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus 

Beuk Fagus sylvatica 

Fijn schapengras Festuca filiformis 

Gewoon speenkruid Ficaria verna 

Es Fraxinus excelsior 

Hennepnetel (G) Galeopsis 

Kleefkruid Galium aparine 

Glad walstro Galium mollugo subsp. erectum 

Geel walstro Galium verum 

Robertskruid Geranium robertianum 

Geel nagelkruid Geum urbanum 

Hondsdraf Glechoma hederacea 
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Klimop Hedera helix 

Schermhavikskruid Hieracium sect. Hieracioides 

Duindoorn Hippophae rhamnoides 

Gladde witbol Holcus mollis 

Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata 

Hulst Ilex aquifolium 

Beemdkroon Knautia arvensis 

Vlasbekje Linaria vulgaris 

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum 

Rode kamperfoelie Lonicera xylosteum 

Gewone rolklaver Lotus corniculatus var. corniculatus 

Gewone veldbies Luzula campestris 

Ruw gierstgras Milium vernale 

Ruw vergeet-mij-nietje Myosotis ramosissima 

Gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum 

Walstrobremraap Orobanche caryophyllacea 

Zanddoddegras Phleum arenarium 

Echt bitterkruid Picris hieracioides 

Muizenoor Pilosella officinarum 

Smalle weegbree Plantago lanceolata 

Veldbeemdgras Poa pratensis subsp. pratensis 

Gewone vleugeltjesbloem Polygala vulgaris 

Welriekende salomonszegel Polygonatum odoratum 

Canadapopulier Populus x canadensis 

Grauwe abeel Populus x canescens 

Amerikaanse vogelkers Prunus serotina 

Zomereik Quercus robur 

Knolboterbloem Ranunculus bulbosus 

Kruipende boterbloem Ranunculus repens 

Rimpelroos Rosa rugosa 

Duinroos Rosa spinosissima 

Dauwbraam Rubus caesius 

Schapenzuring Rumex acetosella 

Krulzuring Rumex crispus 

Kandelaartje Saxifraga tridactylites 

Muurpeper Sedum acre 

Bezemkruiskruid Senecio inaequidens 

Klein kruiskruid Senecio vulgaris 

Nachtsilene Silene nutans 

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 

Gewone sneeuwbes Symphoricarpos albus 

Paardenbloem Taraxacum officinale 

Zandpaardenbloem Taraxacum sect. Erythrosperma 

Klimopereprijs Veronica hederifolia 

Ringelwikke Vicia hirsuta 

Smalle wikke Vicia sativa subsp. angustifolia 

Vergeten wikke Vicia sativa subsp. segetalis 
 


