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Amelisweerd  Grietje Vlasma tel. 06-23963920 g_vlasma@online.nl 
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1 Botanisch stoepkrijten en Duurzame 

week festival Utrecht (9, 10, 11 juli) 

 

Met de coronabeperkingen konden we in 

kleine groepjes toch de stad in om 

groeiplaatsen van tien beschermde soorten 

‘stoepplanten’ te zoeken. Bij de zoektocht 

door de binnenstad kom je op verrassende 

plekken en binnenplaatsen, zoals op de foto 

te zien is.  

Van zes van de tien soorten hebben we één 

of meer groeiplaatsen gevonden: Wolfskers, 

Wilde marjolein, Ruig klokje, Klein glaskruid, 

Gele helmbloem en Prachtklokje.  

In het totaal zijn ruim 60 groeiplaatsen op 

de kaart gemarkeerd. In de komende weken 

worden op deze groeiplaatsen de namen 

van de planten gespoten. Nu maar hopen 

dat de ‘stoepstomers’en ‘stoepbranders’ 

deze planten laten staan. 

 

Als vervolg hierop kreeg ik van Tim Jonkers 

de vraag of wij mee willen werken aan het 

Duurzame Week Festival Utrecht 2021 (9,10 

en 11 juli). In zijn onderstaande brief schrijft 

hij wat de bedoeling is. 

Geef je op bij Tim Jonkers als je hieraan mee 

wilt werken. 

 



2 
 

 

Beste Richard Janzen,  

 

Ik ben werkzaam voor de Duurzame Week als vrijwilliger en als programmamaker op dit 

moment druk bezig met de programmering van het Duurzame Week Festival Utrecht 2021 

(9,10 en 11 juli). 

 

Nu hebben we als idee om bijvoorbeeld op zaterdag of zondag een Botanical Chalking te 

organiseren waarin we bezoekers met (duurzaam) stoepkrijt een wandeling door de stad 

willen laten maken om de namen bij stoepplantjes te schrijven. Met Botanical Chalking 

benadruk je niet alleen het belang van deze onderdrukte plantjes, maar vergroot je het 

bewustzijn van de aanwezigheid, kennis en respect van deze wilde planten op trottoirs.  

 

Nu zijn we op zoek naar iemand die tijdens deze botanical chalking deelnemers wat kan 

vertellen over de verschillende planten die er in de stad groeien. Zo kom ik bij jullie uit 

aangezien ik vermoed dat er ontzettend veel kennis bij jullie in de plantenwerkgroep 

aanwezig is en misschien een van jullie vrijwilligers het leuk lijkt om de uitleg te verzorgen. 

 

Ik hoor graag van je of je hiervoor mogelijkheden ziet?  

 

Mocht je nog vragen/opmerkingen hebben dan hoor ik het graag.  

 

Tim Jonkers   timjonkers@duurzameweek.nl 

 

2 Opmerkingen over Tansley. 

Jouke heeft de resultaten van onze opnamen van de afgelopen jaren op verschillende 

manieren onderzocht op o.a. de betrouwbaarheid van onze Tansley-schattingen. Wanneer 

iemand de score f aan een soort geeft, geeft een ander dan ook aan deze soort de score f? 

We maken de schattingen al met twee of meer personen om de subjectiviteit te verkleinen. 

De analyse van Jouke geeft aanleiding om het werken met de Tansley methode gezamenlijk 

te ijken.  

De Cortezlaan is hiervoor heel geschikt. Het is vrij klein gebied. Daardoor hebben we genoeg 

tijd voor verschillende groepjes om het hele gebied te inventariseren en de resultaten van 

de verschillende groepjes naast elkaar leggen. Zo kunnen we onze Tansley-schattingen 

vergelijken en op elkaar af te stemmen.  

Hans Ingberg heeft ons in 2014 de Tansley-methode uitgelegd. Ook toen vonden wij het 

lastig. Naar aanleiding heeft Hans nog een aantal opmerkingen doorgestuurd die hieronder 

staan. 

 

Opmerkingen over Tansley van Hans Ingberg 

 

Het inschatten van Tansley is lastig. Tansley is subjectief, iedereen zal het dus net een beetje 

anders doen. Toch is het belangrijk om te weten of een soort ergens veel of weinig staat. Het 
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geeft vooral een beeld, namelijk van 

de wijze waarop de planten verdeeld 

zijn over een perceel.  

 

 Staan ze slechts hier en daar 

(occasional), maar op 1 plek (s) of op 

een enkele plek (r). Als een soort 

occasional of meer staat, moet je er 

in het hele perceel rekening mee 

houden (met maaien bijvoorbeeld). 

Staat een soort ergens lokaal of rare, 

dan is dat niet perse het geval. Om 

die reden is het zinvol om rare of 

lokaal voorkomende soorten in te 

meten, maar andere soorten niet. 

 

Toevoeging lokaal (l) 

De toevoeging lokaal gebruik je 

eigenlijk vooral in heterogene 

situaties. Bij vegetatiekarteringen, 

waarbij elk vlakje in principe 

homogeen is, gebruik je dit zelden, 

hoewel het daar ook voor kan komen (vooral in fijnschalige mozaïeken, die je als complex 

karteert). Lokaal gebruik je eigenlijk alleen in combinatie met frequent, abundant, co-

dominant of dominant, niet in combinatie met occasional, hoewel het officieel wel mag  

geloof ik. Het verschil tussen ld en r kan lastig zijn. Je kunt zeggen: als ie op een 5-tal grote  

groeiplaatsen domineert, noem je het locaal dominant, als het er minder zijn, noem je het 

rare, maar zo'n aantal hangt natuurlijk ook af van de oppervlakte van het perceel.  

Occasional en frequent 

Occasional (her en der) is wat meer homogeen verspreid. Het verschil met frequent is soms 

lastig. Ik houd in graslanden voor frequent aan: elke paar stappen (in bossen gaat dat weer 

niet op), je hoeft er niet naar te zoeken.  

Frequent en abundant 

Voor het verschil tussen frequent en abundant heb ik min of meer duidelijke criteria, maar 

deze zijn niet formeel landelijk geformuleerd. Ik vertaal abundant met 'bedekkend' of 'als 

haren op een hond'. Met bedekkend bedoel ik dan: tenminste 5%, met 'als haren op een 

hond', bedoel ik zeer veel, maar niet persé bedekkend, in praktijk meer dan 25 ex per 

vierkante meter. Als voorbeeld hiervan noem ik Draadgentiaan, deze zal nooit gaan 

bedekken, maar de soort kan wel zoveel voorkomen, dat je een onderscheid met frequent 

wil aanbrengen.  

Co-dominant en dominant 

De hogere klassen beginnen bij 25%. Bij co-dominant zijn er 2 soorten die in die klasse zitten, 

bij dominant slechts 1. 

 

code 

Totale 

bedekking 

in 

proefvlak 

Bedekking 

s <5% sparse / sporadisch (1 of 2 exemplaren op het 

gehele terrein) 

r <5% rare / zeldzaam (4 – 10 exemplaren op het 

gehele terrein) 

o <5% occasional / schaars (op een aantal plaatsen 

komen groepjes voor, totaal niet meer dan 10 

– 20 exemplaren) 

lf  Local frequent, plaatselijk frequent 

f  frequent (in lage vegetatie tenminste elke paar 

stappen exemplaren) 

la  Local abundant, plaatselijk talrijk 

a >5% of 25 

exp./m2 

Abundant, de soort is talrijk, veel aanwezig 

maar nooit (co-)dominant 

lc > 25% Locaal co-dominant, de soort is plaatselijk 

overheersend samen met andere soorten  

c > 25% co-dominant, de soort is overheersend samen 

met andere soorten  

ld > 25% Lokaal dominant, plaatselijk overheersend 

d >25% dominant (geen tweede soort bedekt 25%) 
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3 Cortezlaan 

 

Verzamelen:      hoek Cortezlaan Columbuslaan 

Datum en tijd:  donderdag 20 mei 19.00 uur 

Het gebied dat we inventariseren ligt langs het water van de Cortezlaan. Het is de eerste 

keer dat we hier kijken. Van vier van de zes aandachtsoorten, Fijne kervel, Peen, Slipbladige 

ooievaarsbek, Gele lis, Grote kattenstaart, Gewone ereprijs, staat bij 5 een beschrijving.  

 

4 Publieksexcursie Vechtoeverpark  donderdag 27 mei 19.00 uur 

Verzamelen: theeschenkerij  De Oogst van de Stadstuin Zuilen aan de Daalseweg 150. 

 

Doel van deze publieksexcursie is bewoners te laten zien hoe mooi het park bij hen in de 

buurt is.  In het hooilandje (vorig jaar voor het eerst door ons geïnventariseerd) staan bij 

opvallende planten bordjes met hun naam en een wetenswaardigheid.   

Bezoekers kunnen vanaf 19.00 uur binnen lopen. Elke keer wanneer er een klein groepje is, 

gaat één van ons met hen langs de bordjes in het Vechtoeverpark. Onderweg kun je wat 

vertellen over het maaibeheer (kleurkeur), en extra informatie over de planten met en 

zonder bordjes. 

 

Er wordt voor publiciteit in de buurt gezorgd via internet, krant en flyers. We starten bij de 

theeschenkerij  De Oogst van de Stadstuin Zuilen aan de Daalseweg 150. Neem de ingang bij 

het hek vlak bij de theeschenkerij.  

We weten niet hoeveel bezoekers hier op afkomen, maar we hopen dat er voldoende 

rondleiders zijn. Heb jij tijd en zin? Geef je op. Wij proberen te zorgen voor soep. Brood 

neem je zelf mee. 

 

Voorbereiding 

Maandag 24 mei 10.00 uur  Voorlopen om te kijken waar de bordjes het beste neergezet 

    kunnen worden. 

 

Donderdagmiddag 27 mei  

15.30 uur  Bordjes worden de bordjes geplaatst door Lia, Richard, en …………… 

17.00 uur          Voorbereiden met de rondleiders. We wandelen we langs de bordjes en 

kijken we wat voor extra  informatie weten om te vertellen. 

18.00 uur Eten: soep? met  eigen brood  

vanaf 19.00 uur Rondleiding geven aan groepjes van ca. 4 personen. 

 

Laat voor 23 mei weten aan welke van de deze activiteiten je meedoet. De rondleiders 

krijgen nog extra informatie over de planten en het kleurkeurmaaien.  
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5 Beschrijving van vier aandachtsoorten van de Cortezlaan. 

 

    Fijne kervel - Anthriscus caucalis 

 

Stengels: De glanzende stengels zijn niet behaard en vaak wijd 

vertakt. Aan de voet zijn ze vaak paars aangelopen. 

Bladeren: De bladeren zijn twee- tot drievoudig geveerd. De 

deelblaadjes zijn getand of diep ingesneden en zacht behaard aan 

de onderkant. 

Bloemen: Tweeslachtig. De witte, 2 mm grote bloemen vormen 

samen schermen met twee tot zes stralen die tegenover de 

bladeren staan. Geen omwindselbladeren. Wel 

omwindselblaadjes. De omwindselblaadjes zijn fijn toegespitst. De 

bloemsteel draagt onder de vrucht een krans van gekromde 

haren. 

Vruchten: De eivormige, 3-5 mm grote vruchten dragen 

haakvormig gekromde haren en hebben een korte snavel. De 

zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar).  

Geur: onaangenaam. 

 

    Peen - Daucus carota 

 

Stengels: De rechtopstaande, massieve stengels zijn vaak geribd en stijf behaard. 

Bladeren: De verspreidstaande, behaarde bladeren zijn 

twee- tot drievoudig geveerd met lijnvormige of langwerpige 

bladslippen. De bovenste bladeren zijn vaak schutbladachtig. 

Geur: Naar wortel. 

 

    Slipbladige ooievaarsbek - Geranium dissectum 

 

Stengels: De stengels zijn begroeid met korte, afstaande 

haren en klierharen. De laatste met name in de bloeiwijze. 

Bladeren: De stengelbladen zijn diep gedeeld in lijnvormige 

slippen. De rozetbladen hebben een rode rand. 

Tijdens de bloei verwelken deze laatste spoedig. 

Bloemen: Tweeslachtig. De uitgerande 

kroonbladen zijn paarsrood of roze en 4-6 mm 

lang. Ze zijn even lang als de genaalde 

kelkbladen. 

 

 

 

 

 

Peen 
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Gewone ereprijs - Veronica chamaedrys 

 

Stengels: De stengels zijn liggend, opstijgend of ze staan 

rechtop. Met twee tegenoverliggende rijen haren. De basis van 

de stengel kruipt en vormt wortels (wortelend op de knopen). 

 Bladeren: De behaarde en wintergroene bladen zijn 

tegenoverstaand. Ze zijn eirond tot langwerpig, gekarteld, aan 

de voet afgerond en kort gesteeld of zittend. 

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemen vormen samen 

tegenoverstaande, gesteelde trossen in de oksels van de 

bovenste bladen. De vier kroonbladen zijn helderblauw, 

donkerder geaderd, hebben een witte keel en zijn 0,8-1,4 cm 

lang. Het bovenste kroonblad is groter dan het onderste. De 

kelk is vierdelig. Het vruchtbeginsel is bovenstandig met één 

stijl en stempel. 

Vruchten: De hartvormige vruchten zijn 4-5 mm breed. De randen zijn behaard. Ze zijn 

korter dan de kelk.  


