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Verslagje van de Voorjaarspaddenstoelenexcursie 
in het Geuzenbos op 24 en 25 april. 

Christiane Baethcke 
 

Voor de door Paul per mail en op onze website aangekondigde excursie in het Geuzenbos op zaterdag 24 
april hadden zich al snel het maximale aantal van 6 deelnemers aangemeld, zo werd nog een herhaling op de 
daarop volgende zondag, ook weer met 6 deelnemers, gepland.  
Het Geuzenbos ligt verscholen tussen Halfweg en het Westelijk 
Havengebied ligt een natuurpareltje  dat ieder jaar steeds soortenrijker 
wordt. Vele meidoorns, wilgenbossen, de paddenpoelen waarbij men 
zich soms in de duinen waant. Het kalkrijke zand is ook de oorzaak voor 
het verschijnen van de kalkminnende soorten zoals de morieljes. Het 
gebied wordt begraasd door Hooglanders en Konikpaarden, die net 
nakomelingen hadden. Gelukkig kwamen we ze niet tegen, want als ze 
pasgeboren nakomelingen hebben zijn ze prikkelbaar. Veel deelnemers 
kenden het gebied nog niet en waren positief verrast 
Wij hadden goed weer, het was droog en op zaterdag zelf zonnig. De nachtegalen zongen volop en tjiftjaf en 
zwartkop deden mee. In het Geuzenbos kan de anderhalf meter afstand makkelijk ingehouden worden, het gebied 
is er groot genoeg voor.  

Wij vonden heel leuke soorten, Vingerhoedjes, Voorjaarspronkridders, 
Bokaalkluifzwammen, Grote schotelkluifzwammen en morieljes,  waaronder de nieuwe 
morieljesoort, Morchella dunensis. Deze soort wordt op dit moment door Gerard 
Koopmannschap onderzocht en er werden twee exemplaren meegenomen voor DNA 
sequentie. 
Christiane Baethcke (foto’s: Trees Kaizer en Christiane 
Baethcke) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
foto Trees Kaizer 

 
 

 
 

https://www.knnv.nl/amsterdam
mailto:t_woldendorp@kpnplanet.nl
mailto:baethcke@solcon.nl
mailto:ledenadministratie@amsterdam.knnv.nl
mailto:els.trautwein@gmail.com


Ik was 28 april even in de Brettenzone 
Evert Pellenkoft 

 
Ik was 28 april even in de Brettenzone die steeds meer doorsneden raakt door wandelpaden in het broedgebied. 
Bij Seineweg zat tussen druk fietsverkeer en autoverkeer mijn eerste nachtegaal te zingen Ik zag hem na enig 
speuren plots in een boomtop zitten en hij vloog naar mij toe op een struik waarbij zijn rode staartveren door de 
zon doorgelicht werden  
Hij begon toen op nog geen 10 meter afstand fantastisch te zingen Wow!  
Eigenlijk zou nu al de inmiddels traditionele nachtegalenexcursie moeten 
plaatsvinden. 
Op vroege Vogels radio was Dick Vos met een interview over zijn nieuwe KNNV boek 
Ode aan de Nachtegaal. waarin hij zegt " in de duinen heb je de beste kans om in het 
voorjaar nachtegalen te horen. En dat hoeft heus geen 'donkergroen' natuurgebied te 
zijn. Het eerste het beste duin aan de rand van een badplaats volstaat" maar in de 
Bretten maak je kans op een nachtegaal als ook bij de Vijfhoek (hoe lang nog, zie 
onder?) https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/rubrieken/fragment-radio 
 
 
Het is echt voorjaar want ter plekke ook mijn eerste boerenzwaluw in Amsterdam en verder Cetti's zanger en 
sprinkhaanzanger. Dat ze deze waardevolle natuurzone steeds meer opofferen aan recreatie is een schande 
Weer zo'n scorende onnozele wethouder die nergens vanaf kan blijven. Als veelzeggend voorteken is er een 
serie grote groene letters BRETTENZONE opgesteld zoals bij IAMSTERDAM als Disneyficatie voor de 
Amsterdamse geldwolf. De Bretten is een van de laatste wilde plekjes natuur in Amsterdam. Die ongereptheid 
zal moeten wijken: de recreatiedruk wordt groot. zie deze link  https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/08/laatste-
stukje-wildernis-wordt-recreatieplek-a4015088 

 
(Foto: PvD) 

Ik blijf steeds omhoog kijken maar de gierzwaluwen zijn waarschijnlijk later door de kou. Ook de bladgroei is 
vertraagd waardoor minder insecten ( zie deze link voor NRC wetenschap  
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/23/koud-warm-koud-warm-wat-moet-het-boomblad-nu-a4041047)  
 
In het waterrijke buitengebied met meer insecten zijn sinds enkele dagen wel aardig wat meldingen op 
Waarneming.nl; https://waarneming.nl/species/97/observations/? 
Roely Bos die achter de kolonie Molenpad woont was op 24 april op het water bij de Vijfhoek en zag 30 
gierzwaluwen boven zich getuige 3 prachtige foto's op Waarneming.nl (zie onder) 
https://waarneming.nl/observation/211638183/ 
Op 29 april zag ik er twee diehard gierzwaluwen in de regen vliegen boven mijn huis  
 
Vriendelijke groeten, 
Evert Pellenkoft 

 
Bermtoerisme in de Zeevang 

Simon en Hetti Pepping 
 

We parkeerden de auto aan het einde van de Klemweg, een doodlopend stuk midden 
tussen  de graslanden van Staatsbosbeheer. We zetten onze campingstoeltjes naast 
de auto, uit de koude oostenwind, in de zon. We hadden koffie mee. We waren klaar 
voor enkele uren vogels kijken.  
De graslanden zagen er uitgebleekt en winters uit. Hier staat het water hoog en komt 
de grasgroei langzaam op gang. Maar tussen het oude gras komen verse sprietjes 
op. Duizenden Brandganzen graasden die fanatiek af om zich voor te bereiden op de 
aanstaande reis naar hun broedgebied. Van de ganzen die hier overwinteren zijn de 
Brandganzen de laatsten die naar hun broedgebieden vertrekken. Enkele paren hier 
blijvende Grauwe Ganzen waren al veel verder en liepen rond met pullen. Dat deze 
situatie ook voor een gans verwarrend kan zijn, bleek wel. Eén Brandgans probeerde 
zich aan te sluiten bij een paar Grauwe Ganzen met wel 8 jongen. Een enkele keer 
werd hij weggejaagd, maar meestentijds werd hij geduld. 
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Een aantal Kieviten vlogen rond met vertoon van hun helderwitte 
ondervleugels om hun territorium aan te geven. Waarschijnlijk 
zaten ze al lang op het nest en zouden de jongen gauw komen. 
Eén Kievit was al zover. Drie pullen liepen eigenwijs rond op het 
open veld; ze moeten zelf hun kostje bij elkaar scharrelen. De 
ouder waakt alleen over ze. Het was rustig; er waren geen 
Kiekendieven in de buurt, en de Kokmeeuwen werden niet als een 
grote bedreiging gezien. Een aantal Grutto's pikten ijverig in de 
grond op zoek naar wormen. Van territorium verdediging was 
weinig te zien, afgezien van een enkel gevecht tussen twee 
Grutto's. Op een grasland met veel Ridderzuring foerageerden 
kleine vogeltjes. Af en toe ging er een op het hek zitten, en dan 
konden we hem in het heldere zonlicht prachtig zien. Het waren 
Gele Kwikstaarten.  

Boven de sloot jaagden twee Visdiefjes, onze eersten van dit seizoen. Op de kant stond een Lepelaar zich 
uitgebreid te poetsen. 
Onderweg waren we langs bermen vol bloeiende Paardenbloemen, Madeliefjes en Raapzaad gekomen. Hier 
weinig van dat al. De bloemenliefhebbers moesten het doen met hier en daar een groep Raapzaad, een enkele 
Paardenbloem en af en toe een groepje Paarse Dovenetels. Sommige boeren hadden duidelijk wat minder aan 
intensief beheer gedaan. Eén grasland stond vol met Ridderzuring, een ander met Speerdistels, weer een ander 
met Smalle Weegbree.  
Achter ons lag een plas-dras terrein. Ook hier zaten Grutto's, en ook enkele Tureluurs. Eén Grutto stond tot aan 
zijn buik in het water om voedsel uit de onderwater bodem te halen. De Tureluurs waren onrustig, en vlogen vaak 
op. Ook een aantal paren Wintertalingen gebruikten deze plasjes. De rode, groene, grijze en gele kleuren van de 
mannetjes kwamen goed uit in het heldere zonlicht. Een paar Kluten kwam hier even foerageren. Langs de rand 
stonden veel Kokmeeuwen. 
Waarom die Kokmeeuwen hier waren, was enkele weilanden verder 
te zien. Een boer was bezig de veengrond te keren. Daarbij kwamen 
natuurlijk veel bodemdieren naar boven, waar vele tientallen 
Kokmeeuwen op af doken. 
We hadden ook wat aanspraak. Enkele bewoners van Warder 
kwamen hier eveneens naar de vogels kijken of voor een 
middagwandeling. We maakten een praatje over de vogels en de 
graslanden, en deze mooie omgeving om in te wonen. Ze vertelden 
ons dat de Brandganzen en de Engelse Kwikstaarten hier ieder 
voorjaar een aantal weken blijven. 
We hebben ons kostelijk geamuseerd. Het was een prachtige 
middag, met veel zon en veel vogels. Zeker de moeite waard om nog 
eens te doen. 
Simon en Hetti Pepping 
 

PERSBERICHT nieuw boek van Martin Melchers 

Geluksvogel 
Een kleine biografie van de Amsterdamse natuur 
Ontmoetingen met dieren en mensen in de stad 

 
Martin Melchers hield als kind al van de natuur. Hij ging liever op onderzoek uit dan 
dat hij in de klas zat. Op zijn tiende besloot hij schrijver te worden over de natuur van 
Amsterdam, eerst nog in een nooit voltooid schriftje. Vijftig jaar later verscheen zijn 
eerste echte boek, Haring in het IJ. Martin was een pionier, er was nog weinig over 
het onderwerp geschreven. In 1992 werd hij gevraagd om stadsecoloog te worden. 
In ‘Geluksvogel’ vertelt Martin op aanstekelijke en humoristische wijze over 
ontmoetingen met dieren en mensen in de stad. Hij zag natuur verdwijnen maar ook 
andere natuur ontstaan. Martin stond er met zijn neus bovenop en beschouwt zichzelf 
daarom als een geluksvogel. 
‘In dit boek wil ik mijn ervaringen met de rijke natuur delen. Ik hoop dat de lezers van het boek net zo veel genieten 
van mijn belevenissen als ik zelf heb gedaan.’ 
Martin schreef meerdere boeken over zijn passie. Ook maakte hij een film met Merel Westrik, Amsterdam Wildlife.  
Titel; Geluksvogel - Een kleine biografie van de Amsterdamse natuur 
Auteur: Martin Melchers 
Uitgever: KNNV Uitgeverij  Uitvoering 17 x 24 cm, 192 p, paperback 
ISBN 9789050118118 
Prijs € 22,50  Verkrijgbaar in de boekhandel en via https://knnvuitgeverij.nl/artikel/geluksvogel.html 
 

 

 
Warder (foto: redres.nl) 
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Fotowedstrijd Wilmkebreek 
Het thema voor mei wordt: ‘Vogels in de polder/tuin, jonkies in de polder/tuin.’ 
https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/05/fotowedstrijd-april-mei-thema/ 

 
Net als in de polder zitten veel vogels in de tuin nu op het nest te broeden of 
hebben al jongen. Misschien zie je pa of ma al met voedsel naar een nest 
vliegen. Het is vooral belangrijk dat nest met rust te laten en een en ander van 
een afstand te bekijken. En ook de polder is gebaat bij rust. Op dit moment lopen 
er jonge kieviten, grutto’s, tureluurs en scholeksters. Er zijn natuurlijk veel jongen 
ganzen en ook al wilde eenden en meerkoeten. Vanaf de Landsmeerderdijk, 
Mariahoevepad of je eigen tuin heb je een goed zicht wat er allemaal 
rondscharrelt. 
 
 
 

Beste secretarissen van KNNV afdelingen 

Yvonne van Putten, bureausecretaris KNNV 
 
Via de Vogelbescherming kreeg ik de vraag onderstaand bericht door te geven aan de KNNV afdelingen. Ze 
hebben een speciale routemaak-app gemaakt voor de vogelweek van 8 t/m16 mei. 
Je kan er zelf een vogel-kijk route mee uitzetten voor leden en geïnteresseerden in uw omgeving. 
Lees snel verder, het is een interessante, nieuwe digitale tool, zeer  gebruiksvriendelijk. Van harte aanbevolen! 
Yvonne van Putten, bureausecretaris KNNV 
 
VAN: Gert Ottens <gert.ottens@vogelbescherming.nl>  

ONDERWERP: Speciale editie Vogelweek 2021: doe mee! 
Beste mensen, 
De bekende Nationale Vogelweek kent dit jaar een speciale editie.En bij deze speciale editie hoort dus ook een 
speciale webapp (of eigenlijk twee).  
Want zoals jullie mogelijk weten willen we van 8 t/m 16 mei proberen om zoveel mogelijk mensen van vogels te 
laten genieten. Het wordt namelijk een digitale Vogelweek, waarin we de deelnemers digitale vogelroutes aan 
willen bieden. En daarvoor willen we graag jullie hulp vragen.  
https://www.mijnroutemaker.nl/login 
 
Die speciale app waar we op doelen is nu beschikbaar en te vinden als www.mijnroutemaker.nl [1]. Open deze 
eens op je mobiel (want alleen daar werkt het) en neem een kijkje. Als je al eerder een excursie voor 
Vogelbescherming hebt gehouden in de Vogelweek dan kun je dezelfdeinloggegevens gebruiken. Zo niet, dan kun 
je je registreren via deze link [2] en vervolgens inloggen in ‘mijnroutemaker’. 
 
Deze app is helemaal ingericht op het aanmaken van een leuke vogelroute.En wij denken dat het erg 
gebruiksvriendelijk is. Maar natuurlijk is er een handleiding [3] (PDF) en we hebben een checklist [4] (PDF) 
gemaakt van waar je op moet letten bij de keuze van een route. NB. De app zorgt dat je telefoon ‘wakker ‘blijft 
tijdens het gebruik, dat is noodzakelijk voor het functioneren ervan. Maar enkele telefoons gaan wel 
in de slaapstand. Daar wordt nog aan gewerkt. Dit kun je eventueel eerst testen met een testrondje en anders kun 
je het aanpassen in je telefooninstellingen. 

MIJNVOGELWEEK.NL 
De routes zijn van 8 t/m 16 mei beschikbaar voor de deelnemers op een andere webapp, via www.vogelweek.nl [5] 
(maar al in te zien vanaf 1 mei a.s.). Deelnemers kunnen deze vervolgens zelfstandig lopen met de telefoon in de 
hand.  
Doen jullie (weer) mee?  
Maar dit alles staat of valt met jullie bereidwilligheid om je vogel- en gebiedskennis en enthousiasme te delen met 
de vele mensen die we hiermee blij willen maken volgende maand. Dus doen jullie ook (weer) mee? 
Natuurlijk is een echte excursie met een echte groep mensen veel leuker, maar dat zit er voorlopig helaas niet in. 
En we denken met deze apps een heel leuk alternatief te kunnen bieden. Want zeker nu willen mensen 
graag naar buiten. Hopelijk kunnen jullie hen en ons daarbij helpen. Laat je enthousiasme en creativiteit spreken. 
Heel erg bedankt vast! 
VRAGEN OF OPMERKINGEN?  
Alle informatie en documenten hierover zijn te vinden op de pagina veelgestelde vragen in het activiteitenbeheer 
[6], onder de knop‘routes’. En zie ook www.vogelweek.nl [7].  
Deze speciale Vogelweekeditie is overigens in vrij korte tijd ontwikkeld en is tevens een experiment (want nieuw 
voor ons). We leren daarom graag van jullie ervaringen. Dus, is iets niet duidelijk? Werkt iets niet? 
Wacht niet en laat het ons meteen weten via vogelweek@vogelbescherming.nl of in een PBtje naar mij. 
Bedankt voor jullie aandacht en we jullie routes graag verschijnen! 
Gert Ottens & Debby Doodeman Team Vogelweek 2021 

 
winnaar april Rasmus Bechter 
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Links: 
[1] http://www.mijnroutemaker.nl 
[2] https://activiteitenbeheer.vogelbescherming.nl/index.cfm?act=registreren.form 
[3] https://www.vogelbescherming.nl/docs/5fa1cd70-4fa6-4322-913f-4b9af1b97353.pdf 
[4] https://www.vogelbescherming.nl/docs/5329e770-0e4e-4fb8-821f-ec925df59ff6.pdf 
[5] http://www.vogelweek.nl/ 
[6] https://activiteitenbeheer.vogelbescherming.nl/?act=auth.login 
[7] http://www.vogelweek.nl 
 

PLATFORM LEER JE GROEN 
Beste secretarissen van KNNV afdelingen 
Kan je onderstaande informatie doorgeven aan bestuursleden / werkgroepen / leden binnen je afdeling? 
KNNV leden kunnen vanaf nu gebruik maken van het E-learning Platform Leer je Groen. 
Dit platform biedt korte online cursusmodules voor vrijwilligers en leden van natuurorganisaties.  
Het bevat cursusmodules over bijvoorbeeld veilig werken in de natuur en inhoudelijke onderwerpen als planten en 
bijen. 

 
HOE WERKT HET? 
Ga naar www.leerjegroen.nl [1] en kies voor "registeren" in de groene balk onderaan, boven de logo's. 
In bijgevoegde instructie lees je hoe de registratie gaat. In het kort: 
Na het invullen van je naam en emailadres kies je de provincie waar je woont. 
Bij organisatie / afdeling kies je voor: KNNV - KNNV vereniging 
Je krijgt daarna 2 mails: één met de link om in te loggen, en één met een wachtwoord. (check je spambox) 
Log daarmee in.  Succes!  
En Leer je groen! Met vriendelijke groet, Yvonne van Putten,Bureausecretaris KNNV 
 
Instructie inschrijven als lid KNNV bij Leer je Groen 
cursus op het E-learning Platform: Leer je Groen 
Als actief lid van de landelijke KNNV of een KNNV afdeling kan je gebruik maken van dit  Platform. Maar eerst 
wordt gevraagd je te registeren. 
• Ga naar https://leerjegroen.nl 
• Klik onder het inlogscherm op de menukeuze ‘Registreer’ 
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Figuur 1: Rood omcirkelt de menukeuze 'Registreer' op www.leerjegroen.nl 
• Na de keuze wordt onderstaand registratieformulier getoond, waarin de volgende zaken van boven naar beneden 
dienen te worden ingevuld: 

✓ Het e-mail adres waarmee je op het platform wil inloggen. 

✓ Het lidnummer van de KNNV is een optioneel veld. 

✓ Je voornaam en je ✓ Je achternaam. 

✓ Klik rechts op het driehoekje bij ‘Kies jouw provincie’ om vervolgens 

uit de drop-down lijst de provincie te kiezen, waar je actief bent. 

✓ Klik rechts op het driehoekje bij ‘Kies jouw organisatie en/of afdeling 

om vervolgens de organisatie/afdeling te kiezen waartoe je behoort.  
– KNNV vereniging 

✓ Tot slot dien je te verklaren het privacy beleid gelezen te hebben en 

te behoren tot een van de Leer je Groen organisaties (aanvinken van de 
twee onderste checkboxen). 

✓ Klik op de button ‘Verzend’ om het registratieformulier in te dienen. 

Figuur 2: Het registratieformulier van Leer je Groen.  
Een scherm met de mededeling dat het systeem je geregistreerd hebt en dat per e-mail de inloggegevens worden 
verstuurd wordt kort weergegeven, waarna een welkomstscherm zal verschijnen met aanvullende informatie. 
 

VREEMD SPEENKRUID (verbeterd) 
Hanneke Waller 

Het voorjaar is begonnen en overal zie je bloeiend 
speenkruid. Er zijn 2 soorten: Gewoon speenkruid 
(Ficaria verna) en Vreemd speenkruid (Ficaria 
ambigua).  
De wetenschappelijke namen zijn in de Heukels' 
FLORA 24e druk (HF24) gewijzigd. Voorheen 
werden ze als ondersoorten beschouwd.  
Gewoon speenkruid heette in HF23 Ficaria verna 
subsp. verna en daarvoor Ranunculus ficaria 
subsp. bulbilifer. 
(zie https://www.verspreidingsatlas.nl/1047). 
Vreemd speenkruid heette in HF23 Ficaria verna 
subsp. grandiflora en daarvoor Ranunculus ficaria 
subsp. ficaria 
(zie https://www.verspreidingsatlas.nl/2403) 
 

Recent hebben we met de Plantenwerkgroep op een Jitsi-avond speenkruid gedetermineerd met HF24 aan de 
hand van een presentatie. Vooraf ging iedereen op zoek naar een plant om te proberen zelf alvast alle stappen te 
doorlopen om de plant met een flora op naam te brengen. Tijdens de presentatie had iedereen de plant voor zich 
en kon men via de chatfunctie van Jitsi actief meedoen. Een mooi alternatief voor het oefenen van het 
determineren zoals we dat op een normale plantenwerkgroepavond doen.  
 

Speenkruid is een stinzenbegeleider. Dat wil zeggen dat het zich thuisvoelt in het milieu waar stinzenplanten 
groeien, licht vochtig, zoals in parkbossen, op landgoederen, buitenplaatsen, begraafplaatsen, kastelen, etc. 
Verder komt (Gewoon) speenkruid voor in grasvelden, aan waterkanten, in greppels en in heggen. In de stad zie je 
Gewoon speenkruid dan ook veelvuldig in het openbaar groen. Zie ook de beide afbeeldingen uit mijn presentatie 
stinzenplanten, waarin beide soorten kort genoemd worden. Ik heb ze naast elkaar gezet, zodat de verschillen 
beter opvallen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 

 
Figuur 2 registratieformulier 
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Wat is er vreemd aan Vreemd speenkruid? 
Het is een soort die vooral in het stinzenmilieu te vinden is. Kennelijk is deze destijds meegekomen met plantgoed 
uit den vreemde. In HF24 staat: "Op verscheidene plaatsen met bolplanten ingevoerd op buitenplaatsen". Zoals de 
oudere naam grandiflora aangeeft, heeft deze soort grote bloemen. Waar de bloemen van Gewoon speenkruid 
gemiddeld een doorsnede hebben van 3 cm, daar haalt Vreemd speenkruid de 4 cm. Van verre vallen niet alleen 
de grotere bloemen op, maar ook dat de planten meer rechtop staan. Dus, zie je een grote bloem, meet dan eens 
de lengte en breedte van de kroonbladen op. Op bijgaande sheet uit de presentatie determineren speenkruid staan 
de maten van beide soorten vermeld. Er is een zekere overlap. In HF23 stond als lengte van een kroonblad van 
Gewoon speenkruid 6-11 mm; in HF24 wordt 6-15 mm vermeld. Daar is dus 4 mm lengte bijgekomen. Voor 
Vreemd speenkruid wordt 10-20 mm genoemd.  

Het gemakkelijkst is het opmeten van de lengte van een kroonblad met een 
doorzichtige liniaal (bijv. geodriehoek, zie foto). Is de lengte 20 mm, dan weet je zeker 
dat je Vreemd speenkruid hebt gevonden. Is het tussen de 10 en 15, dan kun je beter 
ook nog even de breedte van een kroonblad opmeten. Mocht je Vreemd speenkruid 
hebben gevonden, geef dan a.u.b. je waarneming door, met foto's als bewijs, bijv. op 
Waarneming.nl. De laatste tijd worden geregeld waarnemingen gedaan op plaatsen 
waar deze soort nog niet eerder gemeld was. Kennelijk neemt de verspreiding toe of 
men is meer alert op deze soort nu het geen ondersoort meer is.  

Zeer recent vond ik met mijn man een exemplaar Vreemd speenkruid 
langs de Vecht in Nigtevecht bij Zwaanwijck. 
(zie https://waarneming.nl/observation/209171359/) 
Zwaanwijck is een buitenplaats langs de Vecht, dus op zich is dit 
verklaarbaar. Ook langs de Dammerkade, in de Ankeveense 
Plassen, hebben we ze in twee aan elkaar grenzende km hokken 
aangetroffen, hemelsbreed 2 km van Zwaanwijck  
(zie https://waarneming.nl/observation/209564279/ 
en https://waarneming.nl/observation/209564274/) 
Deze 3 plekken staan nog niet op bovenstaand verspreidingskaartje  
van Vreemd speenkruid.  
Er is een verbinding met de Vecht, maar ik weet niet of Vreemd speenkruid zich via het water verspreidt. Gewoon 
speenkruid doet dat wel, via de okselknolletjes, maar Vreemd speenkruid heeft die niet. Vreemd speenkruid maakt 
wel vruchtjes, die zich meestal alle goed ontwikkelen. Bij Gewoon speenkruid ontwikkelen de vruchtjes zich slecht. 
De oudere naam van Gewoon speenkruid, Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer, geeft aan dat de plant 
okselknolletjes produceert. 
 
Er was nog een leuke bijkomstigheid tijdens het voorbereiden van de digitale determinatie. Ik zat te worstelen met 
de term honingbladen in de determinatiesleutel (p. 306 onder punt 9) en nam contact op met Leni Duistermaat, de 
auteur van HF24. Ik vroeg haar om nadere toelichting van deze term. Naar aanleiding daarvan wordt de tekst in de 
sleutel aangepast in de Heukels'. Tijdens de presentatie zelf gebeurde ook nog iets bijzonders. In HF24 staat op p. 
306 in de sleutel dat speenkruid 3 (of 4) kelkbladen heeft. Er waren 2 deelnemers die een plant van Gewoon 
speenkruid met 5 kelkbladen hadden. Heel verrassend. De volgende dag kreeg ik van Jitsi-deelnemers bericht dat 
ook op andere plekken planten van Gewoon speenkruid met 5 kelkbladen waren gevonden. In andere (vooral 
buitenlandse) flora's wordt het aantal van 5 dikwijls genoemd. Toen ik dit aan Leni Duistermaat doorgaf, meldde zij 
dat ze het aantal kelkbladen zal aanpassen in de Heukels'; het wordt 3(-5). Zo zie je maar dat wij door onze stap 
voor stap determinatie van speenkruid als Plantenwerkgroep een bijdrage hebben kunnen leveren aan de inhoud 
van de belangrijkste Flora van Nederland. 
Op de Dammerkade vond ik zelf ook een exemplaar met 5 kelkbladen, dit keer bij Vreemd speenkruid  
zie foto: https://waarneming.nl/photos/34057849/. 
De hierboven genoemde presentatie stinzenplanten is nog niet af. Inmiddels heb ik al 3 delen laten zien op een 
Jitsi-avond. Deel 4 volgt over een paar weken. De 3 delen vormen samen versie 3. Hierbij alvast een link naar 
deze versie 3 van de presentatie, omdat ik weet dat veel van onze leden zeer geïnteresseerd zijn in 
stinzenplanten:  
https://drive.google.com/file/d/15oBD9F5Kua_Fs1PAg5WhlcLPyl-HkYiQ/view?usp=sharing 
Met florale groeten, 
Hanneke Waller 
 
 
 
 
 

 

 

https://waarneming.nl/observation/209171359/
https://waarneming.nl/observation/209564279/
https://waarneming.nl/observation/209564274/
https://waarneming.nl/photos/34057849/
https://drive.google.com/file/d/15oBD9F5Kua_Fs1PAg5WhlcLPyl-HkYiQ/view?usp=sharing

