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Inleiding

Tijdens Floron-inventarisaties in Meijendel in 1996 en 1997 troffen we enige soorten
aan, die niet worden vermeld in de Flora van Meijendel (Van der Hagen 1991),
inclusief de sinds het verschijnen daarvan gepubliceerde aanvullingen (Van der
Hagen 1992, Van der Meer 1992, Van der Hagen 1993, Hooijmans 1995, Van der
Hagen 1995 en Hooijmans 1996). Bovendien werden we door Harry Wanders
opmerkzaam gemaakt op een nieuwe soort voor Meijendel (nabij het ringstation).
In 1996 hebben we de grotendeels met de Kijfhoek en Bierlap samenvallende kilometerhokken 30-35-44, 30-35-45 en 30-36-41 geïnventariseerd. In 1997 betrof de
inventarisatie het in het zuiden en zuidoosten van Meijendel gelegen gedeelte van
de kilometerhokken 30-45-21, 22, 23, 24 en 14. Dit omvat de Waalsdorpervlakte en
de overige terreinen van Defensie aldaar.

Nieuwe soorten voor Meijendel
Grote Kroosvaren (Azolla
KUometerhok 30-45-14 en

filiculoides)
30-45-24

De Grote Kroosvaren is inheems in Zuid-Amerika. In
Nederland is zij ingevoerd. Het oudste betrouwbare gegeven betreft herbariummateriaal uit 1900 uit de omgeving
van Leiden (Mennema 1985). De soort komt thans algemeen voor in het westen van ons land. Uit fossiel onderzoek is overigens gebleken dat de Grote Kroosvaren vroeger inheems was in Nederland. In de voorlaatste ijstijd is zij
echter in heel Europa uitgestorven (Weeda 1985).
In de zomermaanden van 1997 bedekte Grote Kroosvaren
voor een groot gedeelte het oppervlak van de sloot aan de
duinvoet van de Waalsdorper Vlakte. Deze sloot vormt de
grens tussen Meijendel en de golf- en hockeyvelden rondom de 'Roggewoning'. In de eerste helft van deze eeuw is
de aanwezigheid van de soort in uurhok 30-45 al vastgesteld (Mennema 1985).

Azolla filiculoides.
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Douglasspar (Pseudotsuga
KUometerhok
30-36-41

menziesii)

De Douglasspar is inheems in Noord-Amerika. In Nederland is de soort veel in bossen aangeplant waarbij zij zich op enkele plaatsen spontaan verjongt (Van der
Meijden 1996).
Het voorkomen van de Douglasspar in Meijendel - evenals dat van enkele andere
soorten uit dit artikel - is hoogstwaarschijnlijk al langer bekend. De kegels met ver
uitstekende, drietandige dekschubben zijn immers onmiskenbaar. Zij is evenwel niet
opgenomen in de Flora van Meijendel, hetgeen haar vermelding in dit overzicht
rechtvaardigt. Er staan enige bomen aan de rand van Meijendel, ten oosten van het
noordelijkste deel van het golfterrein. Zij groeien daar in een bosje met overwegend
naaldhout, temidden van verwanten als Zeeden (Pinus pinaster). Zwarte Den (Pinus
nigra). Grove Den (P;nus sylvestris) en Taxus (Taxus öaccata).

Duitse Dot (Salix dasyclados)
KUometerhok
30-45-22
De Duitse Dot is een uit Oost-Europa afkomstige wilg, die omstreeks 1920 in
Nederland als griendwilg is ingevoerd (Weeda 1985). Zij komt thans in Nederland
vooral voor in Utrecht en in het gebied van de grote rivieren direkt ten zuiden van
deze provincie (Van der Meijden 1989).
Het geslacht wilg (sa/;x) is vermaard om de vele bastaarden. Ook in Meijendel
komen er waarschijnlijk aardig wat voor. Toch hebben de meeste wilgen in
Meijendel, zo is althans onze ervaring, uitgesproken kenmerken van een bepaalde
soort. Met de Flora van Heukels (Van der Meijden 1996) is de determinatie bijna
altijd vrij eenvoudig. Soms rijst evenwel het vermoeden met een bastaard van doen
te hebben, omdat niet alle kenmerken kloppen. In Heukels' Flora zijn de bastaarden
niet opgenomen in de determinatiesleutel. De Duitse Dot wel, hoewel ook zij wordt
beschouwd als een bastaard (namelijk als de 'steriele tripelhybride' Sa//x caprea x
cinerea x viminalis).
Vorig jaar stuitten we op een wilg, die wel erg veel weg had van een Duitse Dot:
Heukels' determinatiesleutel voerde ons rechtstreeks naar deze soort, maar daar
aanbeland staan er in de aanvullende beschrijving twee kenmerken, die de boom in
kwestie niet bezat. Ten eerste waren de bladstelen systematisch korter dan 1 cm,
terwijl deze volgens Heukels 1 tot IV2 cm lang zouden moeten zijn. Ten tweede
konden we op het hout der 2-4 jarige takken niet de door Heukels genoemde verspreide, enigszins verheven lijsten ontdekken.
We hebben het geval voorgelegd aan Harrie van der Hagen van de DZH, die met
behulp van een uitgebreidere sleutel (Boom 1968) de determinatie heeft uitgevoerd. Hij komt tot de conclusie dat de wilg in kwestie inderdaad een Duitse Dot is.
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Volgens de tabel van Boom is het enige kenmerk, dat niet echt klopt de lengte van
de bladsteel. Boom meldt niets over lijsten. Kennelijk wordt dit beschouwd als een
niet van belang zijnd kenmerk.
De veronderstelde Duitse Dot is een uit meerdere stammen bestaande, circa vijf
meter hoge boom. Zij staat een honderdtal meters ten oosten van het terrein van
het pompstation, aan de rand van een infiltratieplas. Uurhok 30-45 is overigens het
enige met Meijendel samenvallende uurhok, waaruit de soort al eerder is gemeld
(Van der Meijden 1989).

Rechte Ganzerik (Potentllla
KUometerhok
30-36-41

recta)

De Rechte Ganzerik, oorspronkelijk inheems van
Zuidoost-Europa tot in Centraal-Azië, verscheen halverwege de 19de eeuw in Nederland. Waarschijnlijk is zij
vooral als sierplant verspreid. Hoewel nog vrij zeldzaam,
komt zij inmiddels door een groot deel van het land
voor (Weeda 1987). In heel Europa breidt de soort zich
sterk uit en lijkt meer en meer te verwilderen. Zij komt
vooral voor in wegbermen, langs spoorwegen, op dijken, op braakliggende en ruderale terreinen en houdt
op sommige plaatsen lang stand (Mennema 1985).

Potentllla recta
In 1996 groeide één plant aan de duinvoet in het
noordoosten van Meijendel, vlakbij Duinrell en de
Hertenkamp. Zij stond in de berm van een zandpad, enigszins verscholen tussen het
duindoornstruweel. De soort is al eerder gemeld uit uurhok 30-36. Ook in Den
Haag, gezien de meldingen uit de uurhokken 30-44 en 30-45, is zij niet onopgemerkt gebleven (Mennema 1985).

Zweedse Lijsterbes (Sorbus
KUometerhok
30-45-22

intermedia)

De Zweedse Lijsterbes komt van nature voor in Noord-Europa. In Nederland is de
soort aangeplant en verwilderd, onder andere in het Waddendistrict (Van der
Meijden 1996). Verdere verspreidingsgegevens voor Nederland zijn ons niet bekend.
In het uiterste zuidoosten van Meijendel vonden we drie exemplaren van de
Zweedse Lijsterbes. Het zijn al volgroeide, forse bomen. Twee staan langs het paardenpad tussen de Alexander kazerne en het militair oefenterrein. Een derde boom
staat daar niet ver vandaan, langs het pad dat vanaf de hoek Oude Waalsdorperweg/
Landscheidingsweg naar de baan van de schietvereniging leidt
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Kerspruim (Prunus cerasifera)
KUometerhok 30-45-21 en 30-45-22
De Kerspruim is afkomstig uit Zuidoost-Europa. Hij is in Nederland in cultuur als
onderstam, als sierplant of om de vruchten (Van der Meijden 1996). Verwildering
treedt vooral in rivierkleigebieden nogal eens op (Weeda 1987).
Even ten zuiden van het pompstation staan twee exemplaren van de Kerspruim.
Een forse boom van minstens vijf meter hoogte staat langs een wandelpad dat min
of meer evenwijdig aan en iets ten oosten van de Pompstationsweg loopt.
Ongeveer tweehonderd meter daarvandaan staat een tweede, veel kleinere boom.
Beide bomen waren eenvoudig op naam te brengen toen ze, in maart 1997, in bloei
stonden. Er heeft geen vruchtzetting plaatsgevonden.

Was (Linum
KUometerhok

usitatissimum)
30-45-22

De herkomst van Vlas is onbekend. Het is in cultuur voor
de stengelvezels en de oliehoudende zaden (Van der
Meijden 1996).
In 1997 stonden enkele planten langs het paardenpad tussen de Alexanderkazeme en het militair oefenterrein.
Waarschijnlijk zit er vlaszaad in het voer van de paarden,
die hier langskomen. Dat deze soort daar wel meer uit
opslaat werd ons duidelijk toen we een aantal planten
zagen, die aan de rand van een kaalgetrapt paardenveldje
op het landgoed Voorlinden groeiden.

Linum

Stijve klaverzuring
(Oxalis
KUometerhok
30-45-23

usitatissimum

fontana)

Stijve Klaverzuring komt uit Noord-Amerika. Vermoedelijk kwam zij in de 18de
eeuw al tamelijk veel voor in Nederland. Zij is nu in een groot deel van het land vrij
algemeen (Weeda 1988).
Stijve Klaverzuring troffen we aan op de hoek waar de Landscheidingsweg overgaat
in de Oude Waalsdorperweg. We worden door Harrie van der Hagen gesteund in
de opvatting, dat deze groeiplaats nog net deel uitmaakt van Meijendel. Er zijn al
eerdere meldingen uit uurhok 30-45, zowel uit de eerste ais uit de tweede helft van
de 20ste eeuw (Van der Meijden 1989).
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Hartgespan (Leonurus
cardiaca)
KUometerhok
30-45-21
Hartgespan is vermoedelijk van oorsprong een Aziatische
plant en nergens in Europa inheems. Zij is vanouds een
geneeskrachtige plant (met een kalmerende werking op de
bloedsomloop), die in de middeleeuwen in kloostertuinen
werd gekweekt en van daaruit zou zijn verwilderd
(Mennema 1985). Thans wordt de soort vrijwel niet meer
gekweekt zodat er geen verwildering meer plaatsvindt.
Mede hierdoor staat zij op uitsterven in Nederland. Ze
staat dan ook onder categorie 1 (zeer sterk bedreigd: op
het punt van verdwijning) op de Rode Lijst van de in
Nederland verdwenen en bedreigde planten (Weeda 1990).
Tussen de Harstenhoek en de Zwolse Straat ligt een smalle
strook Meijendel, die vrij toegankelijk is. Hier houdt
Kegelsilene (Silene conica), een kenmerkende soort van het
zeedorpenlandschap, nog in redelijke aantallen stand. Ook
Hartgespan is hier aan te treffen, aan weerszijden van een
voetpad. In 1997 telden we 20 planten met circa 250 bloeistengels op een oppervlakte van 100 vierkante meter. Het
lijkt hier om een 'natuurlijke' groeiplaats te gaan. Het ruderale karakter ervan kwam tot uiting in het algemeen voorkomen van Grote Brandnetel (Urtica dioica), Bijvoet
(Artemisia vulgaris), Akkerdistel (Cirsium arvense) en
Kruipertje (Hordeum murinum).

Leonurus cardiaca

Het is niet bekend hoe Hartgespan hier verzeild is geraakt. Geruchten, dat de
gemeente Den Haag het hier en daar heeft uitgezaaid, blijken niet op waarheid te
berusten (mondelinge mededeling Paul Schoenmakers). Er schijnen in deze omgeving vroeger volkstuintjes geweest te zijn, waar men misschien Hartgespan kweekte. Dit wordt echter niet bevestigd door Jan Mol in zijn 'De wilde flora van de hofstad' (Mol 1985), die Hartgespan niet één keer noemt. In ieder geval leek ons deze
groeiplaats bijzonder genoeg om er een Rode-Lijst-formulier voor in te vullen.
Overigens zijn er wel eerdere meldingen van Hartgespan uit uurhok 30-45 (zowel
van vóór als van na 1950), evenals uit de aangrenzende uurhokken 30-44 en 30-46
(Mennema 1985).

Alsemambrosia
KUometerhok

(Ambrosia
30-35-43

artemisiifolia)

Alsemambrosia is afkomstig uit Noord-Amerika. Zij werd in 1875 voor het eerst in
Nederland aangetroffen. Zij komt hoofdzakelijk voor op ruderale terreinen en in
omgewerkte bermen. Door haar late bloei slaagt deze eenjarige plant er vaak niet
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in tijdig rijp zaad te vormen, zodat haar aanwezigheid veelal van korte duur is (Van der
Meijden 1989).
Harry Wanders maakte ons opmerkzaam op
het voorkomen van deze soort in Meijendel. In
1997 groeiden enkele planten vlakbij het ringstation, op een door Riet (Phragmites australis)
en Grote Brandnetel (Urtica dioica) overwoekerd paadje langs de achter het ringstation
gelegen infiltratieplas. Volgens de Atlas van de
Nederlandse Flora is Alsemambrosia niet eerder gemeld uit uurhok 30-35, wel uit enkele
aangrenzende uurhokken (Van der Meijden
1989). Een andere in Nederland ingevoerde
soort van het geslacht ambrosia, Zandambrosia
(Ambrosia psilostachya), is al eerder gemeld
voor Meijendel (Van der Hagen 1991).

Stinkende Kamille (Anthemis
KUometerhok
30-45-22

Ambrosia artemisiaefolia
a Vrucht; b Dezelfde in horizontale
doorsnede.

cotula)

Stinkende Kamille komt van nature voor in Europa en Zuidwest-Azië. In Nederland
is zij sterk achteruitgegaan en thans zeldzaam tot zeer zeldzaam. Het meest komt
zij nog voor in Noordwest-Friesland, in het rivierengebied en op de Zuidhollandse
eilanden (Weeda 1991). Zij staat op de Rode Lijst (categorie 3: bedreigd) van in
Nederland verdwenen en bedreigde planten (Weeda 1990).
Ten zuidoosten en niet ver van het pompstation, op een ruderale plaats tussen een
bestraat pad en een waterbekken, groeide in
1997 Stinkende Kamille. Op een oppervlakte
van ongeveer 40 vierkante meter telden we
acht planten, die tezamen ongeveer 100 bloeistengels bezaten. Verder stonden er, onder
meer, Grote Brandnetel (Urtica dioica),
Perzikkruid (Polygonum maculosa),
Melganzevoet (Chenopodium album),
Hongaarse Raket (Sisymbrium altissimum),
Kromhals (Anchusa arvensis), Slangekruid
(Echium vulgare). Bijvoet (Artemisia vulgaris),
Canadese Fijnstraal (Conyza canadensls) en
Kleverig Kruiskruid (Senecio viscosus). Mogelijk
is Stinkende Kamille door vrachtwagens in
Meijendel terecht gekomen. In de omgeving
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Anthemis Cotala
a Bloembodem metsirooschabben;
hStrooschab; c Vrucht, bij d in doonnede.

van de groeiplaats is namelijk kleigrond van elders gebruikt om wegkanten te verstevigen (mondelinge mededeling Harrie van der Hagen). Er zijn al eerdere meldingen van de soort uit uurhok 30-45, zowel uit de eerste als uit de tweede helft van
deze eeuw (Mennema 1985).

Plat Beemdgras (Poa compressa)
KUometerhok
30-45-23
Plat Beemdgras komt voor in Europa en in West-Azië.
In Nederland is het tamelijk zeldzaam, behalve in ZuidLimburg en het rivierengebied. Het is in onze streken
vooral een gras van steenachtige standplaatsen (Weeda
1994).
In augustus 1997 vonden we een beemdgras, dat veel
weg had van Plat Beemdgras. Er stonden enkele groepjes planten tussen een soort open tegels, die zijn aangebracht op de schuin aflopende oevers van een slootje
nabij het TNO-complex in het zuidoosten van
Meijendel. Er zijn wat planten verzameld en opgestuurd naar W.J. Holverda van het Rijksherbarium, die
de determinatie heeft bevestigd. De soort is al eerder
gemeld uit uurhok 30-45, zowel vóór als na 1950
(Mennema 1985).

Straatliefdegras
KUometerhok

(Eragrostis
30-45-23

Poa compressa

pilosa)

Straatliefdegras komt oorspronkelijk uit Oost-Azië, maar is thans over een groot
deel van de aarde verspreid (Mennema 1980). Vanuit Rotterdam heeft hij zich vanaf
de jaren zeventig elders in Zuid-Holland en vervolgens in andere provincies gevestigd. Hij is nu plaatselijk algemeen (Weeda 1994).
Straatliefdegras groeit tussen straatstenen op de hoek waar de Landscheidingsweg
overgaat in de Oude Waalsdorperweg. De groeiplaats kan evenzeer tot Meijendel
gerekend worden als de enkele meters ervandaan gelegen groeiplaats van Stijve
Klaverzuring (Oxalis fontana). In de Atlas van de Nederlandse Flora uit 1980 (deel 1:
Uitgestorven en zeer zeldzame planten) wordt de soort uit slechts tien uurhokken
gemeld (Mennema 1980). In uurhok 30-45 was hij toen nog niet aangetroffen.
Vooral vanaf ongeveer 1980 is de uitbreiding in Nederland evenwel zeer snel verlopen. Vermoedelijk is dit aan verspreiding van de vruchten via autobanden te
danken (Weeda 1994).
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