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Er is veel bekend over het voorkomen van zeldzame plantensoorten in Nederland.
Al decennia worden verspreidingsgegevens verzameld, eerst vooral per uurhok, later
per vierkante kilometer Diverse terreinbeheerders hebben op (on)regelmatige basis
al verschillende flora-meetnetten in Nederland, maar deze zijn op regionale schaal
opgezet. Tot nu toe ontbrak een landelijk overzicht en op grond van de gegevens is
het vaak niet mogelijk om een goed beeld te vormen hoe het met de verschillende
soorten gesteld is, terwijl vaak vragen van de navolgende strekking worden gesteld:
- Wat is er over van de populaties van Maanvaren?
- Is de terugkeer van zeldzame soorten van vennen blijvend?
- Hoe gaat het met (de aantallen van) de groeiplaatsen van muurplanten in
Nederland?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden is een landelijk meetnet nodig. In een
meetnet worden:
- gegevens systematisch verzameld
- met een goed omschreven methode
- op vaste meetpunten en
- met een voldoende hoge frequentie.
Uiteraard wordt bij de opzet van het landelijke systeem zoveel mogelijk aangesloten
bij de bestaande flora-meetnetten. Samen met het Centraal Bureau voor Statistiek
(CBS) heeft Stichting Floron het Landelijk Meetnet Flora Aandachtssoorten (LMF-A)
opgezet. Floron zorgt voor de organisatie en de afstemming en het CBS voert de
analyses uit in nauwe samenwerking met Floron (Anonymus 1999).
Het meetnet heeft dus als doel om een aantal Rode-Lijstsoorten en doelsoorten
voor het natuurbeheer over een lange periode systematisch te volgen. Alleen in een
meetnet met de bovenstaande criteria is dit mogelijk.

—

Welke soorten?

Ruim 300 soorten doen nationaal mee. Ze zijn gekozen uit ruim 600 soorten, namelijk uit alle (potentiële) Rode-Lijstsoorten en doelsoorten voor het natuurbeheer (Bal
et al. 1995). Verder zijn nog enkele zeldzame muurplanten toegevoegd die genoemd
worden in het beschermingsplan voor muurplanten. Bij de keuze is in eerste instantie
rekening gehouden met de herkenbaarheid en met de plaatstrouw van soorten,
want er moeten betrouwbare trends komen. Vervolgens is er voor gezorgd dat alle
milieutypen zo goed mogelijk zijn vertegenwoordigd. Daardoor zijn sommige soorten
of soortengroepen niet opgenomen omdat zij slecht meetbaar zijn of te "springerig".
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Het betreft bijvoorbeeld soorten van akkers op zure zandgronden. Die moeten op
een andere manier worden gemeten (Anonymus 1999).
De selectieprocedure door Floron heeft er toe geleid dat er landelijk ongeveer
4000 meetpunten zijn geselecteerd, waarvan er een aanzienlijk deel binnen de
Ecologische Hoofdstructuur is gelegen. De meetpunten zijn sterk verdicht in gebieden
met veel zeldzame soorten zoals Zuid-Limburg, de kustduinen, het rivierengebied,
Noordwest-Overijssel, de Drentse Aa, Twente en de bloemdijken van Zeeland (zie
Anonymus 1999).
Voor de monitoring volgens LMF-A zijn door Floron in Berkheide, Meijendel en Solleveld
respectievelijk 13-, 24- en 2-kilometerhokken (of de duindelen hiervan) geselecteerd.
Maar om het hele duingebied van Berkheide, Meijendel en Solleveld compleet te
inventariseren zouden respectievelijk nog 1-, 2- en 4-kilometerhokken extra moeten
worden onderzocht. In de duinen van Berkheide, Meijendel en Solleveld komen van
de 300 geselecteerde plantensoorten ongeveer 60 voor, die in het LMF-A worden
gemonitord (hierna "verplicht" genoemd). Hiervan worden de locaties van voorkomen in principe exact in kaart gebracht. Daarnaast zijn er nog soorten waarvan het
verloop van de aanwezigheid interessant is om te volgen; dit betreft ruim 30 soorten.
Voor deze soorten zijn elders in het land al 50 locaties in km-hokken voor onderzoek
geselecteerd. Daarnaast dient de inventarisatiemedewerker tijdens het veldwerk nog

Figuur 1: een voorbeeld van een deel van een LMF-A formulier
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te letten op soorten die in het duingebied in de toekomst zouden kunnen voorkomen,
maar in het verleden nog nooit of heel incidenteel zijn aangetroffen. In het DZH-gebied zijn dat er ongeveer 10 (zie tabel 3). In de rest van de tekst zijn de Nededandse
namen gebruikt. Figuur 1 geeft een voorbeeld van een formulier voor LMF-A.

Hoe wordt een km-hok bemonsterd?
In principe is het handig om een vaste route door het kilometerhok vast te stellen.
Op het geleverde formulier staan de LMF-A soorten reeds vermeld die in het bewuste
km-hok ooit zijn aangetroffen (met het jaartal van laatste jaar van aantreffen). Dit
voorkomen is helaas lang niet altijd precies bekend of het voorkomen is zo algemeen
in de duinen dat de locaties nooit zijn vastgelegd. Kruisbladgentiaan is landelijke een
uiterst zeldzame soort, maar in de duinen van Berkheide en Meijendel kent de soort
een brede verspreiding; deze soort is dan ook op exact locatievoorkomen nauwelijks
gekarteerd. Als niet bekend is waar precies de soorten voorkomen wordt het potentiële voorkomen (bijvoorbeeld enkele noordhellingen) in de route betrokken.
Nu er in Berkheide, Meijendel en Solleveld diverse herstelprojecten worden uitgevoerd (bijvoorbeeld van vochtige duinvalleien) is het dan ook van belang om een
gedeelte van de route door deze heringerichte gebieden te leggen, zodat het mogelijk optreden van de LMF-A soorten door de herinrichting kan worden geconstateerd
en daarmee het succes van de maatregel.
Tevens moet men er op letten dat de route niet alleen goede plekken bevat; ook
"slechte" delen horen in de route. Als men namelijk alleen de goede plekken in de
monitoring zou betrekken, dan is het waarschijnlijk dat op de lange termijn alleen
maar een achteruitgang wordt geconstateerd en dit geeft mogelijk niet de werkelijkheid weer. Een vergelijkbaar probleem deed zich voor bij de analyse van de tijdreeks
van de Permanente Quadraten (PQ's). Tijdens de aanleg zijn ze veelal aangelegd in
de "snoepjes" van het terrein. Dientengevolge werd er bijna alleen maar een achteruitgang van de waarde van zo'n proefvlak vastgesteld.
In het herhaaljaar, vier jaar later, wordt nagegaan of de soorten nog op de
vindplaatsen aanwezig zijn en in welke aantallen. Tevens wordt gekeken of er ook
nieuwe populaties van aandachtssoorten zijn verschenen.

—

Waarom wil DZH deze monitoring?

In het beheersplan (DZH 8i SBB 2000) is een centrale en een aantal afgeleide doelstellingen geformuleerd ten aanzien van het behoud en vergroting van de natuurwaarde van de beheerde terreinen. Om die doelstellingen te bereiken, wordt in delen
van het terrein de door de mens aangebrachte artefacten verwijderd of wordt (bijvoorbeeld vanwege de voedingsstofrijke regen) ingegrepen in de ontwikkeling van
het duin. Veelal is dit om vergrassing of verstruiking te stoppen of om te buigen
naar een ontwikkeling met vochtige en droge kortgrazige duingraslanden. In grote
delen moeten de autonome processen zo ongestoord mogelijk hun gang gaan (het
beheer van niets doen).
Over tien jaar wordt de uitvoering van het beheersplan geëvalueerd. De meetlatten die de gewenste ontwikkelingen moeten toetsen, dienen dan zicht te geven op
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de ontwikkeling. Hiertoe is een monitoring opgezet volgens een getrapte methode.
Daarnaast vinden er enkele onderzoeken plaats met een specifiek en inhoudelijk
intensief karakter.
Trapsgewijze monitoring: de eerste trap is de interpretatie van de vegetatiestructuur op basis van false-colour luchtfoto's, die zijn samengebracht in één orthofoto van het hele duingebied. Dit gebeurt eenmaal in de vijf jaar. Naast diverse bosen struweeltypen en kaal zand kunnen vijf typen graslanden worden onderscheiden.
Elk van die typen graslanden duiden op een bepaald proces (Assendorp & van der
Meulen 1994; van der Hagen & van Til, 2000). Als men de orthofoto van twee jaren
vergelijkt, kan met een grote mate van detail een verschillenkaart worden gemaakt.
Aldus kan worden gecontroleerd of de ontwikkeling van het duin in de gewenste
richting gaat. Informatie van een vegetatietype op het niveau van 25 bij 25 cm in het
veld is de mate van detail die kan worden gehaald.
Op basis van die luchtfoto-interpretatie wordt van bepaalde belangrijke structuurtypen, bijvoorbeeld van een vochtige duinvallei, een detailkaart gemaakt op basis van
de synsystematiek conform 'De Vegetatie van Nederland' (Schaminée et al. 1995-1999).
Dit karteerwerk wordt ondersteund door vegetatieopnamen. Zodoende weet je van
de meest belangrijke vegetatietypen niet alleen de omvang, maar maak je ook een
opname van de inhoud. Als je de opname ook nog elke vijf jaar op dezelfde plek legt
(een permanent quadraat), kan de ontwikkeling van de soortensamenstelling van dat
specifieke plekje worden gevolgd. Dit is de tweede trap.
De derde trap: de vegetatiestructuurkaart zegt alleen iets over de ruimtelijke
verdeling van de structuurtypen, maar niets over de inhoud, namelijk het voorkomen
van plantensoorten. Bij het maken van een vegetatiekaart door vegetatieopnamen
zoals beschreven in de tweede trap wordt het terrein niet gebiedsdekkend geïnventariseerd. Ook is het zo dat door het maken van opnamen plantensoorten worden
gemist, omdat deze bijvoorbeeld buiten het geselecteerde karteergebied voorkomen.
Toch is er in het beheersplan een waarde toegedicht aan het blijvend voorkomen van
plantensoorten van de Rode-Lijst en van een beheersindicatie. Alleen de aan- of
afwezigheid van zulke soorten van bijvoorbeeld per kilometerhok wordt door DZH
niet als voldoende beschouwd. Deze soorten moeten dus worden geïnventariseerd.
LMF-A sluit goed aan op het kunnen beantwoorden van deze vraag.

—

Werk aan de winkel

Helaas waren in 1999 er nog maar beperkte mogelijkheden voor het inventariseren;
de formulieren kwamen betrekkelijk laat in het voorjaar beschikbaar voor een gedegen
voorbereiding. Daarom zijn enkele kilometerhokken met een klein hoekje duin in
1999 geïnventariseerd. In 2000 kon een goede start worden gemaakt. In 2001 is er
veel werk verzet, maar nog niet verwerkt in dit artikel en ook voor 2002 zijn er
goede perspectieven. In 2003 volgt de hertelling van de routes van 1999 met misschien nog een uitbreiding van het aantal kilometerhokken. Voor zover het zich nu
laat aanzien zal geheel Berkheide, ongeveer tweederde van Meijendel en geheel
Solleveld in het meetnet kunnen worden betrokken.
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Eerste resultaten: algemeen
In 1999 zijn er in Berkheide en Meijendel elk twee kilometerhokken geïnventariseerd.
In 2000 zijn er in Berkheide drie en in Meijendel en Solleveld elk twee routes gelopen
(fig. 2). Naast het summiere kaartje in de linkerbovenhoek van het formulier (fig. 1)
worden de route en de vindplaats van de LMF-A soorten zo exact mogelijk vastgelegd op een detailkaart met een schaal van ongeveer 1:4000.

465

460

Figuur 2. Kaartje met km-hokken en uitgevoerde inventarisaties in 1999 en 2000.
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Een eerste blik op twee jaar verzamelen leert het volgende (tabel 1). Per kilometerhok moeten er zeven tot acht plantensoorten verplicht in kaart worden gebracht.
Sommige km-hokken hebben er zelfs 18. Ongeveer zeven tot acht soorten staan
gemiddeld per km-hok op de lijst van facultatief te volgen soorten met uitschieters
naar maximaal 17. De hokken met het grootst aantal verplicht en facultatief te volgen
soorten zijn gelegen ten zuiden van Katwijk, het zogenaamde Zeedorpenlandschap
en betreffen de duinvalleien van de Libellenvallei en de Helmduinen. Solleveld scoort
het laagst. Dit komt door de landschapsecologische positie van dit terrein, dat grotendeels bestaat uit het zure en zeer soortenarme Oude Duinlandschap met weinig
Rode-Lijstsoorten. Overigens is Solleveld daarmee niet minder waardevol. Met name
door zijn struikheidebegroeiing heeft Solleveld een heel bijzondere positie in de reeks
van duinen langs de vastelandskust van Zuid-Holland samen met: 't Heitje (Amsterdamse Waterleidingduinen; heide in een gebied van 3,1 ha), Landgoed Rust en
Vreugd (Wassenaar; een snippertje). Wapendal (Den Haag; ± 1 ha) en enkele hectaren in de beheersgebieden van Solleveld, van Leydenhof (Zuid-Hollands Landschap)
en van de Onderlinge Levensverzekering Maatschappij.

Tabel 1. Score van aantreffen van verplichte en facultatief te monitoren aandachtssoorten en aandachtssoorten die nieuw per kilometerhok zijn

Km-hok
soorten

aangetroffen.

verplichte soorten

facultatieve soorten

nieuw aangetroffen

aantal

aantal

verplicht facultatief

gevonden

gevonden

1999
85-467; B
88-467; B
86-463; M
79-459; M

5
8
4
4

4
5
3
3

1
8
7
0

1
4
3
0

2
2
0
0

1
1
0
1

18
14
10
10
4
7
5
1

13
9
3
8
3
6
3
0

16
8
12
8
6
9
7
4

8
3
6
7
5
5
2
0

0
0
1
3
4
1
0
0

1
0
0
1
0
0
0
1

2000
87-467; B
85-465; B
85-464; B
81-460; M
80-460; M
82-459; M
73-452; S
74-452; S
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Eerste resultaten: percentages en soorten
Van de verplicht te karteren soorten wordt ongeveer 70% teruggevonden. Van de
facultatief te volgen soorten ligt dit percentage aanzienlijk lager: 30%. Dit laatste is
logisch omdat niet van elk kilometerhok deze soorten zijn geïnventariseerd.
Opvallend is verder dat in de helft van de kilometerhokken één of meer plantensoorten
zijn genoteerd, waarvan de aanwezigheid van de soort vlak voor de inventarisatie
niet bekend was of vlak daarvoor bekend is geworden! Dit geldt ook voor de facultatief te volgen soorten.
Naast deze relatieve beschouwing is het natuurlijk interessant te weten welke
soorten opnieuw, niet meer en nieuw zijn aangetroffen tijdens de inventarisaties
(tabel 2).
Veel soorten (70%) zijn opnieuw gevonden en op kaart nauwkeurig vastgelegd.
Dit betreft onder andere Ruige scheefkelk. Driedistel, Kruisbladgentiaan, Walstrobremraap, Glad parelzaad, Nachtsilene, Voorjaarshelmkruid, Blauwe zeedistel.
Zeewinde, Glad biggenkruid. Gewonde vleugeltjesbloem. Kleine steentijm. Gelobde
maanvaren. Geelhartje en Bitterkruidbremraap. Natuurlijk bijzonder is de registratie
van een grote populatie van Liggend bergvlas. Er zijn diverse soorten die niet meer
in de onderzochte km-hokken zijn aangetroffen, hetgeen niet perse wil zeggen dat
ze er niet meer zijn: o.a. Kleine ratelaar. Sierlijk vetmuur en Zandviooltje.
Verheugend is de melding van diverse nieuwe groeiplaatsen van soorten (tabel 2).
In het oog springen Bleek schildzaad en Wondklaver. Bleek schildzaad is een "algemene" soort in het zeedorpenlandschap bij Katwijk en lijkt zich kennelijk te hebben
uitgebreid. Wondklaver is een uiterst zeldzame soort in Meijendel, die in de afgelopen
twee jaren in grote aantallen en uitbundig bloeiend is aangetroffen op het 2-3 jaar
geleden gestabiliseerde zand van de zeereep. Door de wind is het op het strand
gesuppleerde zand in de zeereep gewaaid en dit levert kennelijk na enige jaren het
juiste biotoop op voor Wondklaver. Verheugend is ook de snelle kolonisatie van
de Vleeskleurige orchis in een vijfjaar geleden geplagde vallei op de grens van kmhokken 80-460 - 81-460. De soort Moeslook is zelfs geheel nieuw in de duin van
deze regio.

—

Waarom worden sommige soorten niet meer teruggevonden?

Het niet meer aantreffen van soorten kan mijns inziens vier oorzaken (zonder rangvolgorde) hebben.
1. Reële verandering. De ontwikkeling van het duin speelt een rol. Men denke hierbij aan vergrassing, verstruiking, het tegengaan van (lichte) vormen van ruderalisering (door het afsluiten van paden), het (stoppen van) vergraving of het (stoppen van) bosbeheer.
2. Methologische oorzaken. De exacte vindplaatsen van soorten binnen het kmhok zijn soms niet meer bekend ook omdat de laatst bekende waarneming meer
dan 20 jaar geleden kan zijn. Het betreft hier onder andere Ruige leeuwentand,
Gaspeldoorn, Kleine steentijm. Gelobde maanvaren, Zandviooltje, Klein warkruid
en Kruisdistel. Dit kan betekenen dat sommige soorten gemist zullen worden
ondanks een optimale keuze van de route. Uiteraard wordt geprobeerd dit aspect
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Tabel 2 Lijst per kilometerhok van verplichte en facultatieve soorten, die niet meer en nieuw zijn aangetroffen.

Km-hok

verdwenen
verplichte soorten

85-467

Kleine ratelaar

88-467

Kleine steentijm
Kleine ratelaar
Duinbergvlas

86-463

Nachtsilene

79-459
87-467

Gelobde melde
Klein warkruid
Beemd kroon
Grote keverorchis
Kleine ratelaar
Zandviooltje

85-465

85-464

81-460

Gelobde maanvaren
Klein warkruid
Sierlijke vetmuur
Geoorde silene
Zandviooltje
Ruige scheefkelk
Gelobde maanvaren
Drienervige zegge
Kruisbladgentiaan
Rode ogentroost
Ranunculus lingua
Kleine ratelaar
Parnassia
Sierlijke vetmuur

facultatieve soorten

Selderij
Milium vernale
Wilde narcis
Ruig viooltje
Wilde ridderspoor
Gewone vleugeltjesbloem
Witte waterkers
Voorjaarshelmkruid

nieuw
verplichte soorten
Wondklaver
Walstrobremraap
Bitterkruidbremraap
Bleek schildzaad

Bilzekruid

80-460

Nachtsilene

Kleverige reigersbek

82-459

Sierlijke vetmuur

73-452

Zeekool
Nachtsilene

74-452

Daslook

Fraai duizendguldenkr.
Kleverige reigersbek
Voorjaarshelmkruid
Ruig viooltje
Liggende asperge
Kleverige reigersbek
Ruige leeuwentand
Bosvergeet- me-n ietje
Hondsviooltje
Muurganzen voet
Welriekende salomonzegel
Voorjaarshelmkruid
Gaspeldoorn

Liggende asperge
Liggende asperge

Welriekende salomonszegel
Zandpaardebloem
T. celticum

Trosdravik
Bokkenorchis
Jeneverbes
Ruige leeuwentand
Bosvergeet-me-nietje
Wilde narcis
Voorjaarshelmkruid
Ruig viooltje
Gewone agremonie
Stinkende ballote
Echte duinzendguldenkr.
Kruisdistel
Viltroos
Gewone agremonie
Selderij
Ruw gierstgras
Bosvergeet-me-nietje
Witte waterkers
Ruig viooltje

facultatieve soorten

Sierlijke vetmuur

Wondklaver
Moeslook
Vleeskleurige orchis
Blauwe zeedistel
Vleeskleurige orchis
Wondklaver
Geelhartje
Nachtsilene

Hondsviooltje

Liggende asperge
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zoveel mogelijk te vermijden. Ook kleine, onopvallende groeiplaatsen die wel
langs de route liggen kunnen worden gemist.
3. Foute vermeldingen. In het verleden zijn mogelijk soms determinatiefouten
gemaakt. Er is een sterk vermoeden dat dit het geval is met Ruige leeuwentand.
Kleine ratelaar, Echte waterkers en Grote boterbloem.
4. Natuurlijke fluctuaties. Sommige soorten hebben een min of meer grillig optreden in opeenvolgende jaren of is bijvoorbeeld het fenomeen 'vraat' de inventarisant voor, bjivoorbeeld Gelobde maanvaren en orchideeën.
Niet altijd is het mogelijk om te kunnen zeggen of een verschil een reële verandering
betreft of een methodlogisch effect is. Vooral kleine groeiplaatsen van minder opvallende soorten kunnen worden gemist. Groeiplaatsen van Ruw gierstgras. Nachtsilene,
Sierlijke vetmuur. Voorjaarshelmkruid en Parnassia zijn mijns inziens soorten die in
delen van het duin vooral zijn verdwenen vanwege verandering van de begroeiing.
Het opduiken van enkele soorten in andere km-hokken dan de al lang bekende plaatsen (bijvoorbeeld Vleeskleurige orchis, Wondklaver, Geelhartje en Nachtsilene) dan
betreft het ook een verandering maar dan (in de ogen van menig botanicus) een
positieve die is veroorzaakt door een beheersmaatregel. In geval van de Vleeskleurige
orchis is het het verwijderen van duindoornstruweel uit een kleine duinvallei. In geval
van Wondklaver is dat de zandsuppletie (zie eerder in dit artikel) en in geval van bijvoorbeeld Geelhartje, Nachtsilene en Kleine steentijm is dat zeer waarschijnlijk het
instellen van begrazing.

—

Slotwoord

De trend in het voorkomen van de aandachtssoorten kan pas goed bepaald worden
nadat minimaal één herhalingsronde is geweest. Dat is een periode van 8-9 jaren. Tot
dan moeten we geduld oefenen. Dat geldt zowel voor de vrijwilligers van LMF-A als
voor DZH. Grote dank vanuit DZH gaat uit naar de vrijwilligers die met groot elan en
toewijding de gegevens verzamelen, zodat een goede meetlat beschikbaar komt ter
evaluatie van het beheer (zie Van Geldermalsen e.a. 2001).
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Tabel 3. Lijst van LMF-A soorten ingedeeld in drie categorieën.

Nr.

soort

l/S

B

M

s

Nederlandse naam

VERPLICHTE SOORTEN

31
34
44
61
71
82
964
124
148
153
189
266
269
1141
368
373
376
379
884
1616
886
890
404
429
461
471
486
492
541
566
562
580
692
717
738
747
750
752
834
509
880
907
902
903
908
921
937
1034
1044
1051
1065
1067
1644
20

Allium oleraceum
Allium ursinum
Alyssum alyssoides
Antenaria dioica
Anthyllis vulneraria
Arabis hirsuta hirsuta
Asplenium scolopendrium
Atriplex laciniata
Botrychium lunaria
Briza media
Calystegia soldanella
Carex trinervis
Carlina vulgaris
Clinopodium acinos
Crambe maritima
Crepis paludosa
Crithmum maritimum
Cuscuta epithymum
Dactylorhiza incarnata
D. maculata
D. majalis majalis
D. majalis praetermissa
Dianthus deltoides
Echinodorus ranunculoides
Epipactis palustris
Equisetum variegatum
Eryngium maritimum
Euphorbia cyparissias
Galeopsis segetum
Gentiana cruciata
Genianella amarella
Glaucium flavum
Knautia arvensis
Lathyrus tuberosus
Limonium vulgare
Linum catharticum
Listera ovata
LIthospermum officinale
Monotropa hypopithys
Odontites verna serotina
Ophrys apifera
Orobanche caryophyllacea
Orobanche picridis
Orobanche purpurea
Osmunda regalis
Parnassia palustris
Picris echioides
Pyrola rotundifolia
Ranunculus baudotii
R. lingua
Rhinanthus alectorolophus
Rhinanthus minor
Rosa villosa
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X
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Moeslook
Daslook
Bleek schildzaad
Rozenkransje
Wondklaver
Ruige scheefkelk
Tongvaren
Gelobde melde
Maanvaren
Trilgras
Zeewinde
Drienervige zegge
Driedistel
Kleine steentijm
Zeekool
Moerasstreepzaad
Zeevenkel
Klein warkruid
Vleeskleurige orchis
Gevlekte orchis
Brede orchis
Rietorchis
Steenanjer
Stijve moerasweegbree
Moeraswespenorchis
Bonte paardenstaart
Blauwe zeedistel
Cipreswolfsmelk
Bleekgele hennepnetel
Kruisbladgentiaan
Slanke gentiaan
Gele hoornpapaver
Beemdkroon
Aardaker
Lamsoor
Geelhartje
Grote keverorchis
Glad parelzaad
Stofzaad
Rode ogentroost
Bijenorchis
Walstrobremraap
Bitterkruidbremraap
Blauwe bremraap
Koningsvaren
Parnassia
Dubbelkelk
Rondbladig wintergroen
Zilte waterranonkel
Grote boterbloem
Harige ratelaar
Kleine ratelaar
Viltroos
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l/S

B

1VI

1111
1150
1204
1205
1278
1290
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Sagina nodosa
Schoenis nigricans
Silene nutans
Silene otites
Thesium humifusum
Torilis nodosa
Viola rupesths
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Nederlandse naam
Siedijke vetmuur
Knopbies
Nachtsilene
Oorsilene
Duinbergvlas
Knopig doornzaad
Zandviooltje
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FACULTATIEVE SOORTEN

13
74
76
80
105
129
1610
194
199
286
287
314
396
354
481
485
535
627
642
652
726
728
827
838
846
836
963
965
860
1136
1172
1198
1319
1338
1380
1382

Agrimonia eupatoria
Aphanes arvensis
Apium graveolens
Aquilegia vulgaris
Asparagus officinalis prostratus
Ballota nigra foetida
Bromus racemosus
Campanula persicifolia
Campanulatrachelium
Centaurium erythraea
Centaurium pulchellum
Chenopodium murale
Consolida regalis
Coryspermum marschallii
Erodium lebelii
Eryngium campestre
Gagea pratensis
Himantoglossum hircinum
Hyocyamus niger
Hypochaeris glabra
Leontodon hispidus
Leonures cardiaca
Milium vernale
Muscari comosum
Myosotis sylvatica
Narcissus pseudo. pseud.
Polygala vulgaris
Polygonatum odoratum
Rorippa nasturtium-aquaticum
Sanguisorba minor
Scrophularia vernalis
Sheradia arvensis
Ulex europaeus
Verbascum blattaria
Viola canina
Viola hirta
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Gewone agremonie
Grote leeuwenklauw
Selderij
Wilde akelei
Liggende asperge
Stinkende ballote
Trosdravik
Perzikbladig klokje: cultivar?
Ruig klokje: cultivar?
Echt duizendguldenkruid
Fraai duizendguldenkruid
Muurganzenvoet
Wilde ridderspoor
Breed vlieszaad
Kleverige reigersbek
Kruisdistel
Weidegeelster
Bokkenorchis
Bilzekruid
Glad biggenkruid
Ruige leeuwentand
Hartgespan
Ruw gierstgras
Kulfhyacint
Bosvergeet-me-nietje
Wilde narcis
Gewone vleugeltjesbloem
Welriekende salomonszegel
Witte waterkers
Kleine pimpernel
Voorjaarshelmkruid
Blauw walstro
Gaspeldoorn
Mottenkruid
Hondsviooltje
Ruig viooltje

OPLETSOORTEN: MOGELIJK VOORKOMEN IN DE D U I N E N , W A A R G E N O M E N

51
53
77
154
430
497
500
753
1038
1050

Anacamptis pyramidalis
Anagallis tenella
Apium inundatum
Blackstonia perfoliata ser
Echinodorus repens
Euphorbia paralias
Euphorbia seguieriana
Littoralla uniflora
Radiola linoides
Ranunculus hederceus
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Hondskruid
Teer guichelheil
Ondergedoken moerasscherm
Herfstbitterling
Kruipend moerasweegbree
Zeewolfsmelk
Zandwolfsmelk
Oeverkruid
Dwergvlas
Klimopwaterranonkel
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