
KNNV Amsterdam

Een beeldverslag van de inventarisatie-excursie op 20-08-2017 in kilometer-
hok 119-483, Amsterdam Zuidas-west, onder leiding van Peter Wetzels

Deze inventarisatie-excursie was georganiseerd door Floron District Groot Amsterdam en is ook 
bedoeld voor de Plantenwerkgroep van de KNNV Amsterdam. Dit soort excursies wordt steevast 
opgenomen in het programma van de afdeling KNNV Amsterdam en deelnemers van buiten 
Amsterdam zijn van harte welkom. Soms is opgave vooraf nodig, maar vaak niet.
Op zondag 20-08-2017 meldden zich 12 deelnemers bij het startpunt Hoek Parnassusweg en Fred. 
Roeskestraat. De leiding was in handen van Peter Wetzels, districtscoördinator van Groot 
Amsterdam, waarmee het totaal uitkwam op 13 personen. Dit keer ook floristen uit Het Gooi en de 
Bollenstreek.

Tekst op de site van Floron en de KNNV: 
“Aan de voet van de kantoortorens van de Amsterdamse zuidas is het goed zoeken naar enig groen. 
Maar het hok omvat meer. Een begraafplaats, restanten van een botanische tuin en idem van 
sportparken. Ruige groenstroken langs de taluds van de snelweg en stukjes woonwijken. Zelfs zijn 
er nog overhoekjes die ontsnappen aan de poetswoede. We gaan na of de tientallen jaren van 
bouwactiviteiten in de buurt terug te vinden zijn in de samenstelling van de vegetatie.”

Veldkaart van het kilometerhok 119-483.



De deelnemers bij het startpunt, met excursieleider.

Brede wespenorchis.

Peter Wetzels schrok van de werkzaamheden in 
de Fred. Roeskestraat. Dat zou het aantal 
vondsten flink kunnen beperken, want er 
stonden hier altijd leuke wilde planten. Het viel 
gelukkig mee. Gewroet in de grond biedt ook 
weer kansen voor nieuwe leuke soorten. Al snel 
stond de teller op 50 soorten. Veelal het gewone 
werk, zoals paardenbloem, gewone reigersbek, 
beklierde duizendknoop, heggenduizendknoop, 
klein streepzaad, korrelganzenvoet, maar ook 
prikneus, moeraswalstro en geelrode naaldaar.

In een smalle strook openbaar groen voor de flat
was een aantal bijzondere wilde planten te 
vinden. Het begon met een brede wespenorchis. 
Die viel op door zijn formaat. Grotendeels al in 
vrucht, met nog enkele bloemen bovenin. De 
lage struiken bedekten de bodem, maar de wilde 
planten komen daar gemakkelijk doorheen.
Erg leuke vondsten waren hier virginische roos, 
maarts viooltje in vrucht, wilde sorgo (een groot 
gras) en blauw walstro (een miniplantje).



Wilde sorgo.

Wilde sorgo. Blauw walstro.

Blauw walstro is echt een soort waar je oog net op moet vallen, anders kijk je er zo overheen. Het 
blauw moet je niet zo letterlijk nemen. Het heeft ook een zweem van roze.



Inventariseren in de stad betekent rommelhoekjes afzoeken, zoals tussen 
fietsenrekken en (tijdelijke) hekken. Hier werd o.a. een tomatenplant gevonden.

Het water naast de R.K. Begraafplaats Buitenveldert.
Peter gaat op zoek naar waterplanten.

Grof hoornblad.



We dachten “even” bij het water aan de korte 
kant van de begraafplaats en de naastliggende 
parkeerplaats te gaan kijken, maar dit duurde 
veel langer dan verwacht. Hier stond gele 
maskerbloem, een invasieve exoot. Geen grote 
aantallen.

Verder vonden we hier o.a. gele lis, greppelrus, 
pitrus, zomprus, heen, smal tandzaad, 
moeraszuring, goudzuring, rode waterereprijs, 
beekpunge en kantig hertshooi.

Kantig hertshooi. Gele maskerbloem.

Vindplaats van de gele maskerbloem.
Rechts de begraafplaats. Achter de bomen links ligt de A10 zuid.

Iets verderop vonden we hoge fijnstraal, op een braakliggend stukje grond. Die zie je veel minder 
vaak dan de canadese fijnstraal. De hoge fijnstraal is herkenbaar aan de urnvormige bloemhoofdjes 
en de behaarde omwindselblaadjes. De bladrand heeft gekromde haren. Canadese fijnstraal heeft 
lange, afstaande haren op de bladrand.



Hoge fijnstraal.

Noorse ganzerik.

Het loopt tegen 13.45 uur en we wilden al lang 
gaan lunchen, maar dan ziet Peter een plant die 
zijn volle aandacht krijgt. Het is noorse 
ganzerik, een vrij zeldzame soort. Hij viel op 
omdat hij zo houtig was. Er is een stukje 
meegenomen voor nader onderzoek.



Noorse ganzerik.

Langs de parkeerplaats vinden we akkermunt. Deze heeft een minder sterke geur dan watermunt. 
Stengel eindigend in een groepje kleine bladen i.p.v. bolvormige bloeiwijze zoals bij watermunt.



Lunchpauze bij Bagels & Beans op de Parnassusweg. Het is 14.00 uur geweest.
We hebben vanaf 10.30 uur nog geen 300 meter gelopen, maar al 172 soorten genoteerd.

Bij een lantaarnpaal stond draadgierst. Ziet er harig uit.

Smalle ruige groenstrook met slootje langs het talud aan de zuidkant van de A10 zuid.



In de ruige strook vonden we Silene x hampeana, met dikke kelken.
Dit is de bastaard van dagkoekoeksbloem en avondkoekoeksbloem.

Bouwplaats naast de A10 zuid.

Voorbij het slootje kwamen we op een zanderige bouwplaats. Hier waren ooit sportparken. Op dit 
soort plekken staan pioniersplanten. We vonden o.a. Papegaaienkruid, een lid van de amaranten-
familie. Iets verderop een veldje met verwilderde restanten van vroegere inzaai hier in de buurt. 
Hier zagen we o.a. marokkaanse leeuwenbek, bolderik, driekleurige gilia, hemelroosje, vlas, rood 
vlas, perzische klaver, inkarnaatklaver en juffertje-in-het-groen. Het vruchtje van perzische klaver 
lijkt wel wat op dat van aardbeiklaver, maar dan wat kleiner.



Perzische klaver.

Inkarnaatklaver. Juffertje-in-het-groen.



Op de De Boelelaan. Links hoe wij het nu zagen, bij de Lex van Deldenbrug.
Rechts een foto van de andere kant van deze brug, van 21-08-2012, met ingezaaide strook.

Klein glaskruid op het 
Gustav Mahlerplein, bij Station

Amsterdam-Zuid.

Roomse kervel langs het fietspad naast 
de Strawinskylaan, met anijsgeur.

Pas om 17.00 uur eindigt de inventarisatie. Een geslaagde excursie, met 
uiteindelijk 274 soorten op de teller, veel meer dan verwacht (zie bijlage).


