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Nieuwsbrief Plantenwerkgroep  KNNV Alkmaar - Den Helder 
 

negentiende jaargang, no. 10                                                                   20 augustus 2022 

 
Hondsbossche Zeewering en duinen 
Aan de zeezijde van de Hondsbossche Zeewering is een 
aantal jaar terug een duingebied met strand opgespoten. 
In een poging om de natuurwaarden van het strand te 
verhogen is vorig jaar het project ‘Het groene strand’ 
gestart. Betreding wordt ontmoedigd, er mag wat 
aanspoelsel blijven liggen en afgelopen broedseizoen 
heeft er zelfs een bontbekplevier gebroed.  
 
De plantengroei van het groene strand is nog weinig 
divers. Naast helm vonden we biestarwegras, zandhaver 
en zeeraket.  
 
Het oude buitentalud van de dijk is interessanter. Tussen de betonsteen weten zich nog veel ‘zilte’ 
soorten te handhaven en hebben zich ook weer nieuwkomers gevestigd. 
 
  

zeeraket 
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Het oude buitentalud raakt steeds verder overstoven. Voor een soort als zeekool is dit blijkbaar geen 
probleem. De forse planten staan er prima bij. Onderaan het talud is lamsoor te vinden, samen met 
gerande schijnspurrie en duinaveruit. Verder vonden we strandbiet en bolletjesraket. Ook deze 
hebben we hier al eerder aangetroffen. 

  

duinaveruit bloemen         en vruchten van bolletjesraket 

zeevenkel lamsoor 

zeekool gerande schijnspurrie 
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Weer terug op de parkeerplaats bij de Putten besloten we om nog even op het naastgelegen veldje 
en bij het zilte plasje te kijken. Daar kwam de zulte in bloei. Verder stond er verrassend veel zeekraal. 
Hiertussen vonden we klein schorrenkruid, melkkruid en schorrenzoutgras. 

 
 
  

zulte 

klein schorrenkruid 

hertshoornweegbree 
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Zeeraket - Cakile maritima 

 
  

Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. 

De Atlas van de Noord-Hollandse Flora zegt over 
zeeraket: Zeeraket is een plant uit de familie van 
de kruisbloemigen, een uitgebreid geslacht 
waartoe ook de zeekool en onze gecultiveerde 
koolsoorten behoren. Zeeraket is een eenjarige, 
bleekgroene, vlezige plant die van juni tot de 
nazomer bloeit met haar naar honing geurende 
lichtlila bloemen die door allerlei insecten worden 
bezocht. De plant groeit snel en ontpopt zich in 
één seizoen tot een middelhoge bossige plant. 
Na de zaadzetting sterft de plant af. De 
zaaddozen bestaan uit twee delen; het bovenste 
deel heeft een dikke, kurkachtige wand en breekt 
bij rijpheid van de plant af. Bij hoog water kan het 
door de zee worden weggespoeld en elders 
weer aanspoelen. Dankzij de kurkachtige wand 
kan het minstens een week blijven drijven. 
 
Zeeraket is echt een plant van de kust. Ze groeit 
op strandvlakten, aan de voet van de zeereep, 
langs duinopgangen en langs boulevards van 
kustplaatsen. In dit voedselarme milieu is de 
plant aangewezen op plaatsen waar zich 
organisch materiaal onder het zand bevindt, 
zoals ondergestoven vloedmerken. De plant is 
goed bestand tegen zout en kan met weinig 
water toe. Haar voedingsstoffen haalt ze uit de 
stiktofverbindingen die vrijkomen uit het 
verterend organisch materiaal. 
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Komende excursie:  
 

23 augustus: Stadsexcursie Alkmaar 
We duiken nog een keer de stad in. Verzamelen om 19.00 uur op de hoek Willem de 
Zwijgerlaan/Frederik Hendriklaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pieter Korstanje,  
072-5622278, 
06-55448866 
f2hheipie@hetnet.nl 
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Totaallijst Hondsbossche Zeewering, 16 augustus 2022 
 

Duizendblad Achillea millefolium 

Fluitenkruid Anthriscus sylvestris 

Glanshaver Arrhenatherum elatius 

Duinaveruit Artemisia campestris subsp. maritima 

Bijvoet Artemisia vulgaris 

Spiesmelde Atriplex prostrata 

Strandbiet Beta vulgaris subsp. maritima 

Heen Bolboschoenus maritimus 

Zeeraket Cakile maritima 

Helm Calamagrostis arenaria 

Gewone hoornbloem Cerastium fontanum subsp. vulgare 

Speerdistel Cirsium vulgare 

Zeevenkel Crithmum maritimum 

Gewone kropaar Dactylis glomerata subsp. glomerata 

Peen Daucus carota 

Grote zandkool Diplotaxis tenuifolia 

Biestarwegras Elymus farctus subsp. boreoatlanticus 

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum 

Rood zwenkgras Festuca rubra 

Zachte ooievaarsbek Geranium molle 

Melkkruid Glaux maritima 

Gewone berenklauw Heracleum sphondylium subsp. sphondylium 

Gestreepte witbol Holcus lanatus 

Kruipertje Hordeum murinum 

Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata 

Duinkruiskruid Jacobaea vulgaris subsp. dunensis 

Gewoon jakobskruiskruid Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris 

Zandhaver Leymus arenarius 

Engels raaigras Lolium perenne 

Gewone rolklaver Lotus corniculatus var. corniculatus 

Grote klaproos Papaver rhoeas 

Veenwortel Persicaria amphibia 

Hertshoornweegbree Plantago coronopus 

Smalle weegbree Plantago lanceolata 

Grote weegbree Plantago major subsp. major 

Zilverschoon Potentilla anserina 

Vijfvingerkruid Potentilla reptans 

Rimpelroos Rosa rugosa 

Dauwbraam Rubus caesius 

Veldzuring Rumex acetosa 

Krulzuring Rumex crispus 

Zeekraal (G) Salicornia 

Vertakte leeuwentand Scorzoneroides autumnalis 

Bezemkruiskruid Senecio inaequidens 

Akkermelkdistel Sonchus arvensis 
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Klein schorrenkruid Suaeda maritima 

Paardenbloem Taraxacum officinale 

Rode klaver Trifolium pratense 

Schorrenzoutgras Triglochin maritima 

Reukeloze kamille Tripleurospermum maritimum 

Zulte Tripolium pannonicum 
 


