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Nieuwsbrief Plantenwerkgroep  KNNV Alkmaar - Den Helder 
 

negentiende jaargang, no. 8                                                                   13 juli 2022 

 
 
Nachtegalenpad 
Zo op de overgang van duinen naar binnenduinrand is het leuk planten speuren. Vooral in Egmond, 
waar een uitgebreid tuintjesgebied ligt. Het werd op 5 juli dan ook een lange lijst met waarnemingen: 
meer dan 160 soorten! 
 
Op vochtige delen werd onder andere moeraswalstro, gewone waternavel en waterpunge gevonden. 
Wat hoger en droger stonden soorten als stinkende ballote, grote tijm, duinfakkelgras, kromhals en 
veldhondstong. Verder is de Hongaarse raket het vermelden waard. 
 
Dit type duinlandschap wordt ook wel het Zeedorpenlandschap genoemd. Doordat de duinen rond 
kustdorpen honderden jaren kleinschalig werden gebruikt voor akkerbouw, geitenweidjes, winnen van 
helm, e.d. is er een rijk gevarieerde plantengroei ontstaan, met onder andere verschillende silene- en 
bremraapsoorten. 
 
 
 
 
  

tuintje met langs de rand 
avondkoekoeksbloem. 

waterpunge 
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Groene Oase 
Op 12 juli stond een bezoek aan de Groene Oase op het programma. Dit jaar onderzoekt de KNNV 
de soortenrijkdom van dit voedselbos in ontwikkeling. Vanavond waren de planten aan de beurt. 
Tijdens eerdere bezoeken was al opgemerkt dat de vegetatie nog niet zeer soortenrijk is. Dit heeft te 
maken met de grondslag (voedselrijke grond) en het beheer dat niet specifiek op ontwikkeling van 
botanische waarden is gericht. De plantengroei is er over grote delen flink ruig. 
 
Er groeit veel dijkviltbraam en verder algemene soorten als akkerkool, duizendblad, herik en 
slipbladige ooievaarsbek. 
 
Een aantal waterplanten in de waterloop langs het terrein is wel het vermelden waard. Zo werd 
zannichellia gevonden, naast smalle waterpest en schedefonteinkruid, haarfonteinkruid en grof 
hoornblad. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Schedefonteinkruid, bron: Flora Batava grof hoornblad, bron: Bilder ur Nordens Flora 
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Boksdoorn - Lycium barbarum 
 

 
 
  

Ecologie & verspreiding 
Boksdoorn staat op open, zonnig, droog, 
voedsel- en kalkrijk, soms zwak zuur, 
stikstofrijk, humusarm, stuivend zand en 
op stenige plaatsen. Ze groeit langs 
bossen en (duin)struwelen, in heggen en 
op oude muren.  
 
Nederland valt binnen een van de delen 
van het verbrokkeld areaal in Europa 
van deze oorspronkelijk Chinese plant. 
Ze is als pionier vrij algemeen in de 
Zeeuwse en Hollandse duinen, zeldzaam 
op de Waddeneilanden en in het 
rivierengebied, elders zeer zeldzaam.  
 
Sinds de 18e eeuw ingeburgerd in 
Europa en is vanwege haar sterke 
wortelopslag geschikt voor milieus met 
verstuiving en erosie en is mede daarom 
geschikt als heg of afscheiding in de 
duinen.  
 
Vroeger speelde de soort een rol in 
magie, hekserij en is gebruikt als 
aphrodisiacum.  
 
De giftige plant is rijk aan de vitamines A 
en C, m.n. de rode, sappige, veelzadige, 
iets langwerpige bessen. In China 
worden de bessen gegeten en in 
vruchtsappen, thee en soepen verwerkt, 
of gewoon als tussendoortje. 
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nachtsilene 
grote tijm 

slangenkruid 

In de duinen staan veel planten nu mooi in bloei. 
De duingraslanden geuren en zoemen.  

kruipbrem 
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Komende excursies:  
 

19 juli: Nollen, Alkmaar 

Vanavond gaan we de natuurontwikkelingsstrook tussen het spoor en de wijk de Nollen weer eens 
bekijken. Verzamelen om 19.30 uur langs de Branding (zie rode pijl). 
 

 
 
 

26 juli: Zomerstop, geen excursie 
 

2 augustus: Zomerstop, geen excursie 

 

9 augustus: Heiloo, Stetlaan 
De eerste avond na de zomerstop starten we om 19.30 uur op het parkeerterrein aan de Stetlaan in 
Heiloo. We lopen na een stukje Heilooerbos de polder in, waarbij we ook kijken of we wat 
waterplanten boven water kunnen krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pieter Korstanje,  
072-5622278, 
06-55448866 
f2hheipie@hetnet.nl 
 

mailto:f2hheipie@hetnet.nl
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Totaallijst Nachtegalenpad, 5 juli 2022 
 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 

Duizendblad Achillea millefolium 

Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria 

Gewoon struisgras Agrostis capillaris 

Look-zonder-look Alliaria petiolata 

Kraailook Allium vineale 

Kromhals Anchusa arvensis 

Gewone ossentong Anchusa officinalis 

IJle dravik Anisantha sterilis 

Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum 

Fluitenkruid Anthriscus sylvestris 

Gewone klit Arctium minus 

Bijvoet Artemisia vulgaris 

Asperge Asparagus officinalis subsp. officinalis 

Stinkende ballote Ballota nigra subsp. meridionalis 

Ruwe berk Betula pendula 

Zachte dravik s.s. Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus 

Heggenrank Bryonia dioica 

Helm Calamagrostis arenaria 

Duinriet Calamagrostis epigejos 

Herderstasje Capsella bursa-pastoris 

Zandzegge Carex arenaria 

Ruige zegge Carex hirta 

Echt duizendguldenkruid Centaurium erythraea 

Gewone hoornbloem Cerastium fontanum subsp. vulgare 

Stinkende gouwe Chelidonium majus 

Melganzenvoet Chenopodium album 

Akkerdistel Cirsium arvense 

Speerdistel Cirsium vulgare 

Winterpostelein Claytonia perfoliata 

Akkerwinde Convolvulus arvensis 

Buntgras Corynephorus canescens 

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna 

Klein streepzaad Crepis capillaris 

Veldhondstong Cynoglossum officinale 

Gewone kropaar Dactylis glomerata subsp. glomerata 

Peen Daucus carota 

Slangenkruid Echium vulgare 

Gewone waterbies Eleocharis palustris 

Zeekweek Elymus athericus 

Kweek Elymus repens 

Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum 

Brede wespenorchis / Duinwespenorchis Epipactis helleborine 

Heermoes Equisetum arvense 

Canadese fijnstraal Erigeron canadensis 
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Duinreigersbek Erodium cicutarium subsp. dunense 

Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus 

Fijn schapengras Festuca filiformis 

Rood zwenkgras Festuca rubra 

Bosaardbei Fragaria vesca 

Gespleten / Gewone hennepnetel Galeopsis bifida / tetrahit 

Kleefkruid Galium aparine 

Glad walstro Galium mollugo subsp. erectum 

Moeraswalstro Galium palustre 

Geel walstro Galium verum 

Zachte ooievaarsbek Geranium molle 

Robertskruid Geranium robertianum 

Geel nagelkruid Geum urbanum 

Hondsdraf Glechoma hederacea 

Reuzenberenklauw Heracleum mantegazzianum 

Schermhavikskruid Hieracium sect. Hieracioides 

Duindoorn Hippophae rhamnoides 

Gestreepte witbol Holcus lanatus 

Kruipertje Hordeum murinum 

Hop Humulus lupulus 

Gewone waternavel Hydrocotyle vulgaris 

Sint-Janskruid Hypericum perforatum 

Gevleugeld hertshooi Hypericum tetrapterum 

Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata 

Duinkruiskruid Jacobaea vulgaris subsp. dunensis 

Duinrus Juncus anceps 

Zomprus Juncus articulatus 

Pitrus Juncus effusus 

Duinfakkelgras Koeleria albescens 

Kompassla Lactuca serriola 

Witte dovenetel Lamium album 

Klein kroos Lemna minor 

Zandhaver Leymus arenarius 

Wilde liguster Ligustrum vulgare 

Vlasbekje Linaria vulgaris 

Engels raaigras Lolium perenne 

Gewone rolklaver Lotus corniculatus var. corniculatus 

Moerasrolklaver Lotus pedunculatus 

Boksdoorn Lycium barbarum 

Wolfspoot Lycopus europaeus 

Grote kattenstaart Lythrum salicaria 

Klein kaasjeskruid Malva neglecta 

Hopklaver Medicago lupulina 

Watermunt Mentha aquatica 

Gele maskerbloem Mimulus guttatus 

Zompvergeet-mij-nietje Myosotis laxa subsp. caespitosa 

Grote teunisbloem Oenothera glazioviana 

Bleke teunisbloem Oenothera oehlkersii 



8 
 

Gestreepte teunisbloem Oenothera x fallax 

Kruipend stalkruid Ononis spinosa subsp. procurrens 

Bleke klaproos Papaver dubium 

Veenwortel Persicaria amphibia 

Phacelia Phacelia tanacetifolia 

Zanddoddegras Phleum arenarium 

Gewoon timoteegras Phleum pratense 

Riet Phragmites australis 

Echt bitterkruid Picris hieracioides 

Muizenoor Pilosella officinarum 

Smalle weegbree Plantago lanceolata 

Grote weegbree Plantago major subsp. major 

Veldbeemdgras Poa pratensis subsp. pratensis 

Gewone vleugeltjesbloem Polygala vulgaris 

Gewoon varkensgras Polygonum aviculare 

Gewone / Brede eikvaren Polypodium vulgare / interjectum 

Witte abeel Populus alba 

Canadapopulier Populus x canadensis 

Grauwe abeel Populus x canescens 

Zilverschoon Potentilla anserina 

Viltganzerik Potentilla argentea 

Vijfvingerkruid Potentilla reptans 

Gewone brunel Prunella vulgaris 

Amerikaanse vogelkers Prunus serotina 

Zomereik Quercus robur 

Scherpe boterbloem Ranunculus acris 

Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius 

Veelbloemige roos Rosa multiflora 

Rimpelroos Rosa rugosa 

Duinroos Rosa spinosissima 

Egelantier s.l. Rosa subsect. Rubigineae 

Dauwbraam Rubus caesius 

Peterseliebraam Rubus laciniatus 

Veldzuring Rumex acetosa 

Schapenzuring Rumex acetosella 

Krulzuring Rumex crispus 

Ridderzuring Rumex obtusifolius 

Kruipwilg Salix repens 

Gewone vlier Sambucus nigra 

Waterpunge Samolus valerandi 

Zeepkruid Saponaria officinalis 

Knopig helmkruid Scrophularia nodosa 

Bezemkruiskruid Senecio inaequidens 

Boskruiskruid Senecio sylvaticus 

Dagkoekoeksbloem Silene dioica 

Avondkoekoeksbloem Silene latifolia subsp. alba 

Nachtsilene Silene nutans 

Hongaarse raket Sisymbrium altissimum 
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Gewone raket Sisymbrium officinale 

Bitterzoet Solanum dulcamara 

Gekroesde melkdistel Sonchus asper 

Gewone melkdistel Sonchus oleraceus 

Vogelmuur Stellaria media 

Gewone sneeuwbes Symphoricarpos albus 

Sering Syringa vulgaris 

Boerenwormkruid Tanacetum vulgare 

Grote tijm Thymus pulegioides 

Gele morgenster s.l. Tragopogon pratensis 

Hazenpootje Trifolium arvense 

Liggende klaver Trifolium campestre 

Kleine klaver Trifolium dubium 

Rode klaver Trifolium pratense 

Witte klaver Trifolium repens 

Grote brandnetel Urtica dioica 

Kleine brandnetel Urtica urens 

Keizerskaars Verbascum phlomoides 

Mannetjesereprijs Veronica officinalis 

Vogelwikke Vicia cracca 

Ringelwikke Vicia hirsuta 

Duinviooltje Viola tricolor subsp. curtisii 
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Totaallijst Groene Oase, 12 juli 2022 
 
 Canadese fijnstraal - Erigeron canadensis 
 Kroontjeskruid - Euphorbia helioscopia 
 Kleine klaver - Trifolium dubium 
 Hazenpootje - Trifolium arvense 
 Bijvoet - Artemisia vulgaris 
 Sint-Janskruid - Hypericum perforatum 
 Klein streepzaad - Crepis capillaris 
 Madeliefje - Bellis perennis 
 Sterrenkroos spec. - Callitriche spec. 
 Zomereik - Quercus robur 
 Dwergkroos - Lemna minuta 
 Gewone waterbies - Eleocharis palustris 
 Gewone esdoorn - Acer pseudoplatanus 
 Vergeten wikke - Vicia sativa subsp. segetalis 
 (Gesteelde?) zannichellia - Zannichellia palustris (subsp. Pedicellata?) 
 Smalle waterpest - Elodea nuttallii 
 Schedefonteinkruid - Stuckenia pectinata 
 Valse voszegge - Carex otrubae 
 Blaartrekkende boterbloem - Ranunculus sceleratus 
 Beklierde duizendknoop - Persicaria lapathifolia 
 Klein kruiskruid - Senecio vulgaris 
 Kompassla - Lactuca serriola 
 Duizendblad - Achillea millefolium 
 Wilde kardinaalsmuts - Euonymus europaeus 
 Canadapopulier - Populus x canadensis (P. nigra x deltoides) 
 Aalbes - Ribes rubrum 
 Gewone vlier - Sambucus nigra 
 Penningkruid - Lysimachia nummularia 
 Duinkruiskruid - Jacobaea vulgaris subsp. dunensis 
 Robertskruid - Geranium robertianum 
 Zwarte els - Alnus glutinosa 
 Rietzwenkgras - Schedonorus arundinaceus 
 Wasbraam + Zwarte braam - Rubus Sec. Corylifolii + Rubus Sec. Rubus 
 Zwarte mosterd - Brassica nigra 
 Glad walstro s.s. - Galium mollugo subsp. erectum 
 Speerdistel - Cirsium vulgare 
 Kruipende boterbloem - Ranunculus repens 
 Spaanse aak - Acer campestre 
 Knoopkruid - Centaurea jacea 
 Echte kamille - Matricaria chamomilla 
 Grote kaardenbol - Dipsacus fullonum 
 Slipbladige ooievaarsbek - Geranium dissectum 
 Ruw beemdgras - Poa trivialis 
 Grote weegbree - Plantago major 
 Eenstijlige meidoorn - Crataegus monogyna 
 Veelwortelig kroos - Spirodela polyrhiza 
 Puntkroos - Lemna trisulca 
 Klein kroos - Lemna minor 
 Veelbloemige roos - Rosa multiflora 
 Dijkviltbraam - Rubus armeniacus 



11 
 

 Haarfonteinkruid - Potamogeton trichoides 
 Grof hoornblad - Ceratophyllum demersum 
 Radijs spec. - Raphanus spec. 
 Schijnaardbei - Potentilla indica 
 Akkerkool - Lapsana communis 
 Raapzaad - Brassica rapa 
 Hondsdraf - Glechoma hederacea 
 Rood zwenkgras - Festuca rubra 
 Kleefkruid - Galium aparine 
 Scherpe boterbloem - Ranunculus acris 
 Gekroesde melkdistel - Sonchus asper 
 Fioringras - Agrostis stolonifera 
 Fluitenkruid - Anthriscus sylvestris 
 Zachte ooievaarsbek - Geranium molle 
 Zilverschoon - Potentilla anserina 
 Akkerkers - Rorippa sylvestris 
 Peen - Daucus carota 
 Gewoon timoteegras - Phleum pratense 
 Ridderzuring - Rumex obtusifolius 
 Engels raaigras - Lolium perenne 
 Es - Fraxinus excelsior 
 Harig wilgenroosje - Epilobium hirsutum 
 Dagkoekoeksbloem - Silene dioica 
 Duindoorn - Hippophae rhamnoides 
 Hopklaver - Medicago lupulina 
 Smalle weegbree - Plantago lanceolata 
 Gewone glanshaver - Arrhenatherum elatius subsp. elatius 
 Gestreepte witbol - Holcus lanatus 
 Witte klaver - Trifolium repens 


