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negentiende jaargang, no. 7                                                                   30 juni 2022 

 
Rondje rond de kerk in Heiloo 
Het was weer een mooie avond, de 28e. We brachten een bezoek aan het centrum van Heiloo en 
bekeken daar de plantengroei tussen de straatstenen en op het muurtje rond de kerk. Bij de start van 
zo’n excursie denk je, wat valt hier nu voor leuks te zien, maar als we eenmaal bezig zijn loopt de 
teller toch elke keer weer snel op en worden er best wel leuke soorten gevonden. 
 
Zo bleek het muurtje rond de kerk zeer rijk aan varens te zijn. Naast mannetjesvaren en eikvaren 
vonden we zachte muurvaren, steenbreekvaren, smalle ijzervaren en heel veel tongvarens. Alles 
stond er goed bij, dankzij de buitjes die af en toe vallen. 
 
Tussen de straatstenen waren kransmuur en kransgras weer paraat, vergezeld door groene naaldaar, 
vroege haver en veel langbaardgras. Een leuke vondst was het klein vogelpootje dat we voor het 
theater de Beun vonden. 
 
Verder in de straten rond het centrum veel ‘gardenescapes’, zoals vroege wolfsmelk en verschillende 
geraniumsoorten. Op een oprit vonden we liggende klaver. In enkele net aangelegde groenvakken 
stonden meldes en ganzenvoeten en kwamen de eerste hanenpoten in bloei. Uiteindelijk kwamen we 
op meer dan 110 verschillende soorten. Een overzicht achterin deze nieuwsbrief. 
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Smalle ijzervaren - Cyrtomium fortunei  

Smalle ijzervaren groeit op oude, vochtige muren, meestal muren 
van straatputten en keldergaten. De eerste spontane vestiging 
werd in 1992 in Rotterdam opgetekend. Momenteel komt de soort 
in meerdere steden verwilderd, mogelijk ingeburgerd, voor. Zij is 
in Nederland als tuin- en kamerplant in de handel verkrijgbaar. 
De populariteit van de varen als tuin- en kamerplant wordt 
verantwoordelijk gehouden voor haar verwildering. De soort komt 

oorspronkelijk uit China. Smalle ijzervaren kan verward worden 
met IJzervaren, een robuuste varen met stugge, leerachtige en 
sterk glanzende, spits toelopende blaadjes met onregelmatige, 
grove tanden en een verdikte rand. 
Bron: Verspreidingsatlas.nl 

Foto: W. Leurs, Leiden 
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Komende excursie:  
 

5 juli: Noord-Hollands Duinreservaat, Nachtegalenpad 

Deze avond staat de duinvegetatie weer centraal. Verzamelen om 19.30 uur, op het parkeerterreintje 
aan het Nachtegalenpad, Egmond aan den Hoef. 
 

 
 
 

12 juli: de Groene Oase 
Op verzoek van het voedselbos in ontwikkeling de Groene Oase inventariseert de KNNV dit jaar hun 
terrein. Eerder waren hier al excursies om de mossen en insecten in kaart te brengen. Deze avond 
gaan we voor de planten op stap. Verzamelen om 19.30 uur op het parkeerterreintje van de Groene 
Oase aan de Kanaaldijk. De Groene Oase ligt naast het terrein met de Tiny Houses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pieter Korstanje,  
072-5622278, 
06-55448866 
f2hheipie@hetnet.nl 
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Totaallijst Heiloo, 29 juni 2022 
 

Noorse esdoorn Acer platanoides 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 

Duizendblad Achillea millefolium 

Zevenblad Aegopodium podagraria 

Gewoon struisgras Agrostis capillaris 

Fioringras Agrostis stolonifera 

Vroege haver Aira praecox 

Look-zonder-look Alliaria petiolata 

Kraailook Allium vineale 

IJle dravik Anisantha sterilis 

Fluitenkruid Anthriscus sylvestris 

Zandraket Arabidopsis thaliana 

Gewone zandmuur Arenaria serpyllifolia 

Bijvoet Artemisia vulgaris 

Steenbreekvaren Asplenium trichomanes 

Madeliefje Bellis perennis 

Zwarte mosterd Brassica nigra 

Zachte dravik Bromus hordeaceus 

Duinriet Calamagrostis epigejos 

Herderstasje Capsella bursa-pastoris 

Kleine veldkers Cardamine hirsuta 

Gewone hoornbloem Cerastium fontanum subsp. vulgare 

Kluwenhoornbloem Cerastium glomeratum 

Stinkende gouwe Chelidonium majus 

Melganzenvoet Chenopodium album 

Speerdistel Cirsium vulgare 

Winterpostelein Claytonia perfoliata 

Bosrank Clematis vitalba 

Akkerwinde Convolvulus arvensis 

Haagwinde Convolvulus sepium 

Tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata 

Klein streepzaad Crepis capillaris 

Gewone kropaar Dactylis glomerata subsp. glomerata 

Peen Daucus carota 

Grote zandkool Diplotaxis tenuifolia 

Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas 

Europese hanenpoot Echinochloa crus-galli 

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum 

Bergbasterdwederik Epilobium montanum 

Kantige basterdwederik Epilobium tetragonum 

Canadese fijnstraal Erigeron canadensis 

Koninginnekruid Eupatorium cannabinum 

Tuinwolfsmelk Euphorbia peplus 

Beuk Fagus sylvatica 

Kleefkruid Galium aparine 

Zachte ooievaarsbek Geranium molle 
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Kleine ooievaarsbek Geranium pusillum 

Robertskruid Geranium robertianum 

Geel nagelkruid Geum urbanum 

Hondsdraf Glechoma hederacea 

Klimop Hedera helix 

Gestreepte witbol Holcus lanatus 

Kruipertje Hordeum murinum 

Hop Humulus lupulus 

Sint-Janskruid Hypericum perforatum 

Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata 

Duinkruiskruid Jacobaea vulgaris subsp. dunensis 

Akkerkool Lapsana communis 

Walstroleeuwenbek Linaria purpurea 

Korrelganzenvoet Lipandra polysperma 

Engels raaigras Lolium perenne 

Moerasrolklaver Lotus pedunculatus 

Gewone veldbies Luzula campestris 

Echte kamille Matricaria chamomilla 

Hopklaver Medicago lupulina 

Muursla Mycelis muralis 

Akkervergeet-mij-nietje Myosotis arvensis 

Klein vogelpootje Ornithopus perpusillus 

Gehoornde klaverzuring Oxalis corniculata 

Zeegroene ganzenvoet Oxybasis glauca 

Donzige klaproos Papaver atlanticum 

Grote klaproos Papaver rhoeas 

Slaapbol Papaver somniferum 

Beklierde duizendknoop Persicaria lapathifolia 

Perzikkruid Persicaria maculosa 

Muizenoor Pilosella officinarum 

Hertshoornweegbree Plantago coronopus 

Smalle weegbree Plantago lanceolata 

Grote weegbree Plantago major subsp. major 

Straatgras Poa annua 

Kransmuur Polycarpon tetraphyllum 

Gewoon varkensgras Polygonum aviculare 

Kransgras Polypogon viridis 

Zachte naaldvaren Polystichum setiferum 

Amerikaanse vogelkers Prunus serotina 

Zomereik Quercus robur 

Scherpe boterbloem Ranunculus acris 

Robinia Robinia pseudoacacia 

Peterseliebraam Rubus laciniatus 

Ridderzuring Rumex obtusifolius 

Uitstaande vetmuur Sagina micropetala 

Liggende vetmuur Sagina procumbens 

Knopig helmkruid Scrophularia nodosa 

Klein kruiskruid Senecio vulgaris 
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Groene naaldaar Setaria viridis 

Dagkoekoeksbloem Silene dioica 

Gewone raket Sisymbrium officinale 

Zwarte nachtschade Solanum nigrum 

Late guldenroede Solidago gigantea 

Gewone melkdistel Sonchus oleraceus 

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 

Vogelmuur Stellaria media 

Paardenbloem Taraxacum officinale 

Liggende klaver Trifolium campestre 

Kleine klaver Trifolium dubium 

Rode klaver Trifolium pratense 

Witte klaver Trifolium repens 

Grote brandnetel Urtica dioica 

Veldereprijs Veronica arvensis 

Gewone ereprijs Veronica chamaedrys 

Tijmereprijs Veronica serpyllifolia 

Maarts viooltje Viola odorata 

Gewoon langbaardgras Vulpia myuros 
 


