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Er stond een harde wind, maar verder is het droog gebleven, een beetje frisjes was het wel. We 

begonnen met de grassenverkenning van het parkeerterrein bij Slot Zeist. Meest opmerkelijke, en 

tevens onderwerp van discussie was de platte rus die tussen de stenen groei, of is het toch de 

tengere? De bloemdekblaadjes waren niet scherp en er was ook niet overal een lang schutblad. 

Stengel was wel plat. We nemen allemaal materiaal mee naar huis om te controleren.  

Leuke parkeerterreinsoorten zijn trouwens ook de kleine varkenskers , het langbaardgras, het 

varkensgras en de rode schijnspurrie. En uiteraard de ruige zegge, ook wel ‘asfaltzegge’ genoemd, 

omdat hij altijd wel opkomt als er een scheur in het asfalt is.  We lopen naar de waterkant en komen in 

een discussie over de zwenkgrassen en wel rietzwenkgras en beemdlangbloem. De flora geeft wel 

aan dat er sprake kan zijn van een overloop van deze twee soorten. We besluiten toch voor 

rietzwenkgras, zien later evenwel een exemplaar met gewimperde oortjes en nog later een echte – 

kleinere – beemdlangbloem. Ook 2 andere zwenkgrassen zien we: rood en reuzen-zwenkgras. Overal 

langs het water staan polletjes ijle zegge zelfs op half vergane boomstammen in het water, later ook 

pollen pluimzegge. We lopen langs de waterkant, die zo te zien pas is omgeploegd (voor het leggen 

van een kabel o.i.d.) en zien geknikte vossenstaart, grote vossenstaart en kleine leeuwenklauw. 

Langs onze pauzeplek staat tussen het reukgras, dicht havikskruid in de zon en schaduwgras in de 

schaduw van de bomen. Daartussen vinden we wat lievevrouwenbedstro en een paar donkere 

ooievaarsbekken – treurende weduwe in het Engels.  Atypisch vinden we een pol bochtige smele. 

Heel veel ruw beemdgras, maar uiteindelijk ook een paar veldbeemdgrassen (klein tongetje en 

splijtende kapvormige bladtop). We lopen langs landgoed Blikkenburg en een eind het nieuwe 

natuurgebied in met mooie grote rietgrassen, veel gestreepte witbol en pitrus. Langs de waterkant 

grote wolfspoten en een gevleugeld helmkruid.  Op het parkeerterreintje bij de vijver staat – niet 

bloeiend – hangende zegge, de hoge cyperzegge bloeide al wel. Op het muurtje over het water groeit 

muurvaren. We sluiten de rondgang af met een grote bos greppelrus en een enkele windhalm. 

  



num Latnaam Nednaam 

519 Festuca pratensis Beemdlangbloem 

398 Deschampsia flexuosa Bochtige smele 

756 Lolium perenne Engels raaigras 

18 Agrostis stolonifera Fioringras 

40 Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart 

631 Holcus lanatus Gestreepte witbol 

766 Luzula campestris Gewone veldbies 

1393 Vulpia myuros Gewoon langbaardgras 

66 Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras 

19 Agrostis capillaris Gewoon struisgras 

96 Arrhenatherum elatius Glanshaver 

675 Juncus bufonius Greppelrus 

42 Alopecurus pratensis Grote vossenstaart 

73 Apera spica-venti Grote windhalm 

250 Carex pendula Hangende zegge 

254 Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge 

165 Anisantha sterilis IJle dravik 

258 Carex remota IJle zegge 

386 Cynosurus cristatus Kamgras 

390 Dactylis glomerata Kropaar 

636 Hordeum murinum Kruipertje 

446 Elytrigia repens Kweek 

585 Glyceria maxima Liesgras 

584 Glyceria fluitans Mannagras 

680 Juncus effusus Pitrus 

678 Juncus compressus Platte rus 

249 Carex paniculata Pluimzegge 

515 Festuca gigantea Reuzenzwenkgras 

933 Phragmites australis Riet 

930 Phalaris arundinacea Rietgras 

514 Festuca arundinacea Rietzwenkgras 

520 Festuca rubra Rood zwenkgras 

235 Carex hirta Ruige zegge 

959 Poa trivialis Ruw beemdgras 

956 Poa nemoralis Schaduwgras 

952 Poa annua Straatgras 



932 Phleum pratense  Timoteegras 

958 Poa pratensis Veldbeemdgras 

684 Juncus inflexus Zeegroene rus 

2337 Bromus hordeaceus Zachte dravik 

20 Aira caryophyllea Zilverhaver 

 

num Latnaam Nednaam 

5303 Hieracium vulgatum Dicht havikskruid 

572 Geranium phaeum Donkere ooievaarsbek 

1351 Veronica chamaedrys Gewone ereprijs 

968 Polygonum aviculare Gewoon varkensgras 

358 Coronopus didymus Kleine varkenskers 

776 Diphasiastrum tristachyum Kleine wolfsklauw 

110 Galium odoratum Lievevrouwebedstro 

112 Asplenium ruta-muraria Muurvaren 

1237 Spergularia rubra Rode schijnspurrie 

780 Lycopus europaeus Wolfspoot 

 


