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Nieuwsbrief Plantenwerkgroep  KNNV Alkmaar - Den Helder 
 

negentiende jaargang, no. 11                                                                   28 augustus 2022 

 
Stadsexcursie Alkmaar 
Plantenexcursies in het stedelijk gebied worden steeds spannender. Steeds meer soorten vinden in 
de stad een thuis. Het verbod op gebruik van gif op verhardingen heeft de stadsflora een zetje in de 
rug gegeven. Ook tijdens de excursie op 23 augustus wist de stadsnatuur ons weer te verrassen.  
 
Tussen de stenen vonden we soorten als klein liefdegras, stijf straatliefdegras, Amerikaanse kruidkers 
en op een locatie zelfs een klein bloeiend plantje gipskruid. Langs oevers groeide zwanenbloem, gele 
plomp, en ruwe bies. Langs de rand van stukje nieuwbouw vonden we een soortenrijke stukje met 
o.a. basterdklaver.  
 
Verder vonden we mooie tongvarens op een stenen brug. Op twee plekken kwamen we pluimgierst 
tegen en we troffen de Westerse karmozijnbes. Tenslotte was de straatwolfsmelk een leuke 
verrassing. 
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Amerikaanse kruidkers – Lepidium virginicum 
 

  
Ecologie & verspreiding 
Amerikaanse kruidkers staat op open, 
zonnige en warme, droge, ± voedselrijke, 
matig stikstofrijke en omgewerkte, matig 
zure tot iets kalkhoudende zand- en 
leemgrond en op meestal stenige 
plaatsen. De eenjarige plant groeit in 
akkers en op braakliggende grond, in 
open bermen, ruigten en aan de voet van 
muren, op stortplaatsen en molenbelten. 

Ook op parkeerplaatsen, tussen 
straatstenen en in plantsoenen, op 
industrie-, haven- en spoorterreinen en 
andere ruderale plekken. Ze stamt 
oorspronkelijk uit Noord-Amerika, is in 
het verleden als graanverontreiniging 
verspreid en sinds de 18e eeuw in een 
groot deel van Europa ingeburgerd. De 
soort is in Nederland vrij zeldzaam in 
Zuid- en West Nederland, waar ze met 
name in het Urbaan district te vinden is. 
In de rest van Nederland is het (nog) zeer 

zeldzaam. Verkommerde exemplaren, 
waar de overige kenmerken niet of slecht 
ontwikkeld zijn, kunnen naast het 
ontbreken van een geur herkend worden 
aan de spitse, sikkelvormige naar boven 
gekromde stengelharen. Het jonge blad 
kan vers of gekookt gegeten worden en 
de jonge hauwtjes als vervanging van 
peper. Bron: Verspreidingsatlas.nl bron: Iflora.com 
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Laatste excursie van dit seizoen:  
 

30 augustus 19.00 uur: PEN-dorp 
Vanavond bezoeken we een plek die normaal niet toegankelijk is, het voormalige PEN-dorp. Over de 
geschiedenis van deze locatie is op internet te vinden: “Het PEN-dorp is een kantorencomplex in 
Alkmaar, ontworpen in 1982 door architect Abe Bonnema, met tuinontwerp van onder andere Mien 
Ruys. In mei 1982 opende een nieuw bedrijfskantoor van het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-
Holland (PEN), op een terrein van 70.000 m² in de Bergermeerpolder. Het complex bevond zich op 
een nieuw bedrijventerrein, Viaanse Molen, en bood plaats aan ruim 500 medewerkers. Hiermee 
werd het het grootste kantoor van Alkmaar.” Inmiddels wachten de gebouwen op een nieuwe 
bestemming, wat maakt dat de natuur vrij spel heeft. Om 19.00 uur wordt speciaal voor ons het hek 
geopend en mogen we een rondje lopen op het terrein. Volgend jaar start hier waarschijnlijk de 
aanleg van een nieuwe woonwijk (waarbij een deel het terrein blijft bewaard). Verzamelen bij de 
ingang aan de James Wattstraat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pieter Korstanje,  
072-5622278, 
06-55448866 
f2hheipie@hetnet.nl 
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Stadsexcursie Alkmaar, 23 augustus 2022 
 

Noorse esdoorn Acer platanoides 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 

Duizendblad Achillea millefolium 

Zevenblad Aegopodium podagraria 

Gewoon struisgras Agrostis capillaris 

Fraaie vrouwenmantel Alchemilla mollis 

Zwarte els Alnus glutinosa 

Gewone engelwortel Angelica sylvestris 

IJle dravik Anisantha sterilis 

Fluitenkruid Anthriscus sylvestris 

Gewone klit Arctium minus 

Bijvoet Artemisia vulgaris 

Muurvaren Asplenium ruta-muraria 

Uitstaande melde Atriplex patula 

Madeliefje Bellis perennis 

Kleine watereppe Berula erecta 

Zachte berk Betula pubescens 

Zwart tandzaad Bidens frondosa 

Heen Bolboschoenus maritimus 

Kaukasisch vergeet-mij-nietje Brunnera macrophylla 

Zwanenbloem Butomus umbellatus 

Sterrenkroos (G) Callitriche 

Herderstasje Capsella bursa-pastoris 

Pinksterbloem Cardamine pratensis 

Kruldistel Carduus crispus 

Ruige zegge Carex hirta 

Rode spoorbloem Centranthus ruber 

Gewone hoornbloem Cerastium fontanum subsp. vulgare 

Melganzenvoet Chenopodium album 

Akkerdistel Cirsium arvense 

Bosrank Clematis vitalba 

Haagwinde Convolvulus sepium 

Rode kornoelje Cornus sanguinea 

Klein streepzaad Crepis capillaris 

Gewone kropaar Dactylis glomerata subsp. glomerata 

Peen Daucus carota 

Harig vingergras Digitaria sanguinalis 

Grote zandkool Diplotaxis tenuifolia 

Europese hanenpoot Echinochloa crus-galli 

Gewone waterbies Eleocharis palustris 

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum 

Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum 

Kantige basterdwederik Epilobium tetragonum 

Heermoes Equisetum arvense 

Klein liefdegras Eragrostis minor 
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Stijf straatliefdegras Eragrostis multicaulis 

Canadese fijnstraal Erigeron canadensis 

Hoge fijnstraal Erigeron sumatrensis 

Reigersbek Erodium cicutarium 

Koninginnekruid Eupatorium cannabinum 

Straatwolfsmelk Euphorbia maculata 

Tuinwolfsmelk Euphorbia peplus 

Rood zwenkgras Festuca rubra 

Es Fraxinus excelsior 

Harig knopkruid Galinsoga quadriradiata 

Zachte ooievaarsbek Geranium molle 

Geel nagelkruid Geum urbanum 

Hondsdraf Glechoma hederacea 

Klimop Hedera helix 

Gestreepte witbol Holcus lanatus 

Kruipertje Hordeum murinum 

Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae 

Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata 

Gele lis Iris pseudacorus 

Gewoon jakobskruiskruid Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris 

Zomprus Juncus articulatus 

Greppelrus Juncus bufonius 

Pitrus Juncus effusus 

Kompassla Lactuca serriola 

Witte dovenetel Lamium album 

Klein kroos Lemna minor 

Kleine varkenskers Lepidium didymum 

Steenkruidkers Lepidium ruderale 

Amerikaanse kruidkers Lepidium virginicum 

Walstroleeuwenbek Linaria purpurea 

Gewone rolklaver Lotus corniculatus var. corniculatus 

Moerasrolklaver Lotus pedunculatus 

Wolfspoot Lycopus europaeus 

Echte kamille Matricaria chamomilla 

Schijfkamille Matricaria discoidea 

Hopklaver Medicago lupulina 

Witte honingklaver Melilotus albus 

Citroengele honingklaver Melilotus officinalis 

Gele plomp Nuphar lutea 

Witte waterlelie Nymphaea alba 

Gehoornde klaverzuring Oxalis corniculata 

Stijve klaverzuring Oxalis stricta 

Pluimgierst Panicum miliaceum 

Schijnpapaver Papaver cambricum 

Overblijvende ossentong Pentaglottis sempervirens 

Veenwortel Persicaria amphibia 

Beklierde duizendknoop Persicaria lapathifolia 

Groot hoefblad Petasites hybridus 
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Gewoon timoteegras Phleum pratense 

Riet Phragmites australis 

Westerse karmozijnbes Phytolacca americana 

Hertshoornweegbree Plantago coronopus 

Smalle weegbree Plantago lanceolata 

Grote weegbree Plantago major subsp. major 

Straatgras Poa annua 

Berijpt beemdgras Poa pratensis subsp. irrigata 

Gewoon varkensgras Polygonum aviculare 

Zilverschoon Potentilla anserina 

Heelblaadjes Pulicaria dysenterica 

Zomereik Quercus robur 

Scherpe boterbloem Ranunculus acris 

Kruipende boterbloem Ranunculus repens 

Moeraskers Rorippa palustris 

Klein fakkelgras Rostraria cristata 

Dijkviltbraam Rubus armeniacus 

Dauwbraam Rubus caesius 

Zwarte braam Rubus sect. Rubus 

Krulzuring Rumex crispus 

Ridderzuring Rumex obtusifolius 

Liggende vetmuur Sagina procumbens 

Gewone vlier Sambucus nigra 

Reuzenzwenkgras Schedonorus giganteus 

Ruwe bies Schoenoplectus tabernaemontani 

Vertakte leeuwentand Scorzoneroides autumnalis 

Muurpeper Sedum acre 

Bezemkruiskruid Senecio inaequidens 

Klein kruiskruid Senecio vulgaris 

Geelrode naaldaar Setaria pumila 

Groene naaldaar Setaria viridis 

Avondkoekoeksbloem s.l. Silene latifolia 

Gewone raket Sisymbrium officinale 

Zwarte nachtschade Solanum nigrum 

Late guldenroede Solidago gigantea 

Akkermelkdistel Sonchus arvensis 

Gewone melkdistel Sonchus oleraceus 

Veelwortelig kroos Spirodela polyrhiza 

Moerasandoorn Stachys palustris 

Vogelmuur Stellaria media 

Boerenwormkruid Tanacetum vulgare 

Paardenbloem Taraxacum officinale 

Hazenpootje Trifolium arvense 

Basterdklaver Trifolium hybridum subsp. hybridum 

Rode klaver Trifolium pratense 

Witte klaver Trifolium repens 

Reukeloze kamille Tripleurospermum maritimum 

Klein hoefblad Tussilago farfara 
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Grote brandnetel Urtica dioica 

Mottenkruid Verbascum blattaria 

IJzerhard Verbena officinalis 

Maarts viooltje Viola odorata 

Gewoon langbaardgras Vulpia myuros 
 


