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Algemeen Zoals de naam al aangeeft, komt de bosanemoon vooral voor in loofbossen. 
Hij wordt ook aangetroffen in slootkanten en bermen, waar vroeger een bos of een hout-
wal (aarden wal begroeid met bomen en struiken) stond. Daarnaast is de bosanemoon 
ook aangeplant op landgoederen, parken, kasteeltuinen, begraafplaatsen en plantsoe-
nen. De plant vermeerdert zich, behalve via zaden, ook via het wortelstelsel. Het netwerk 
van wortelstokken kan leiden tot grote plakkaten waardoor de bosanemoon zich ontwik-
kelt tot bodembedekker. De soort is in Nederland vrij algemeen. 

Amersfoort 
Waargenomen De bosanemoon was in Amersfoort zeldzaam en was in het verle-
den alleen aanwezig in oude (park)bossen en landgoederen, zoals Park Randenbroek. 
De laatste jaren is de verspreiding van de plant aanzienlijk toegenomen. De soort is 
nu ook te vinden in onder meer Park Schothorst, het Waterwingebied en Het Beekdal 
en op verschillende plaatsen op De Berg. Vlak buiten Amersfoort zie je bosanemonen 
onder meer bij begraafplaats Rusthof en op het golfterrein De Hoge Kleij in Leusden.  
Ontwikkeling +   
Tips voor waarnemen In het vroege voorjaar, als de plant in bloei staat. De bloemen zijn 
stervormig met zes witte bloemblaadjes, die aan de buitenkant roze zijn.
 
Toekomst De plant is sterk door zijn wortelstokken. De verwachting is dan ook dat de 
bosanemoon blijft voorkomen in Amersfoort.  

Bosanemoon Anemone nemorosa

www.floravannederland.nl/planten/bosanemoon 
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Algemeen De bospaardenstaart is een in Nederland zeldzame plantensoort uit de paar-
denstaartenfamilie. De planten uit deze familie vormen geen zaden maar sporen. De 
meestbekende soorten zijn heermoes en lidrus. Heermoes wordt door veel tuinliefheb-
bers als een ongewenste, woekerende plant gezien. De bospaardenstaart is veel ranker 
van uiterlijk dan heermoes en lidrus. De plant wordt meestal gevonden op halfbescha-
duwde plekken, zoals bosranden. Vaak zijn dit plekken met kwelwater of met niet-zure 
grond. Midden in de lente verschijnen eerst de sporendragende  stengels, later gevolgd 
door de gracieus vertakte onvruchtbare stengels. De plant komt vooral voor in Zuid- en 
Oost-Nederland. 
 
Amersfoort 
Waargenomen Amersfoort is in Nederland een van de meest westelijke plekken waar 
de bospaardenstaart wordt aangetroffen. Er zijn hier slechts twee vindplaatsen bekend: 
in Park Schothorst en langs de Melksteeg, een polderweggetje op de grens van Amers-
foort en Soest, nu onderdeel van het nieuwe natuurgebied Melksteeg. De plek langs de 
Melksteeg is een typisch voorbeeld van een groeiplaats voor de bospaardenstaart: een 
kwelwaterzone langs de rand van de Utrechtse Heuvelrug. Deze groeiplaats langs de 
Melksteeg komt al voor in een publicatie uit de jaren dertig van de vorige eeuw.
Ontwikkeling +   nu ook in Park Schothorst
Tips voor waarnemen De plant lijkt opgebouwd uit stukjes die je in elkaar kunt schuiven. 
Het is een donkergroene, ranke plant met sierlijke vertakking.
  
Toekomst Vanwege het geringe aantal groeiplaatsen is de soort kwetsbaar. De natuur-
ontwikkeling in Melksteeg zorgt mogelijk voor een grotere populatie.

Bospaardenstaart Equisetum sylvaticum

73https://wilde-planten.nl/bospaardenstaart.htm
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Algemeen De brede wespenorchis wordt vaak over het hoofd gezien. Door zijn groene 
uiterlijk en weinig opvallende bloempjes verschuilt de orchis zich als het ware in zijn om-
geving. Maar wie de moeite neemt om goed te kijken, ontdekt onmiddellijk de schoon-
heid die alle bloemen van orchideeënsoorten bezitten. Aan de buitenkant zijn de bloe-
men vaak fletsgroen van kleur. Maar de brede wespenorchis heeft veel kleurvariaties: 
groen, lichtgeel, wit, rood, paars. De plant groeit op droge tot licht vochtige en op zandige 
tot kleiige bodems langs struikgewas en bosranden, in parken, tuinen en plantsoenen. 
Het is dan ook een algemeen voorkomende orchidee in heel Nederland.

Amersfoort 
Waargenomen In Amersfoort komt de brede wespenorchis vrij algemeen in de hele ge-
meente voor. De soort is in aantallen en verspreiding de laatste jaren sterk toegenomen. 
Bermen en plantsoenen vormen de belangrijkste standplaatsen. De brede wespenorchis 
wordt in Amersfoort niet bedreigd.
Ontwikkeling +  
Tips voor waarnemen Neem een loep mee om de bloemen goed te kunnen bekijken. De 
bloeitijd is van juli tot oktober.
 
Toekomst
De verwachting is dat de orchidee in Amersfoort vrij algemeen blijft.

Brede wespenorchis Epipactis helleborine

www.floravannederland.nl/planten/brede_wespenorchis
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Algemeen Dalkruid is een plantje dat vooral wordt aangetroffen in oudere bossen of res-
tanten daarvan. Het groeit meestal op plekken met een vochtige, licht voedselrijke, be-
schaduwde grond. De witte bloemetjes hebben een zoete geur. Na de bloei verschijnen 
er kleine besjes die lang groen blijven. Na verloop van tijd vormen zich rode stippen op 
de bes en uiteindelijk kleurt deze in het najaar helemaal rood. Verspreiding van de plant 
vindt niet alleen plaats via de zaden maar ook via een uitgebreid stelsel van wortelstok-
ken. Via de wortelstokken kunnen dichte vegetaties ontstaan en zie je dalkruid vaak als 
bodembedekker van bosgrond. De soort komt vooral voor in Oost-Nederland.

Amersfoort 
Waargenomen Amersfoort is -afgezien van de duinen- een van de meest westelijke plek-
ken in Midden-Nederland waar dalkruid voorkomt. Het plantje wordt hier gevonden in 
het bosgebied Klein Zwitserland, het bosgebiedje Dorrestein en nu ook in de Bokkedui-
nen. De soort is echter niet meer gezien in de bossen van Landgoed Nimmerdor, Birkho-
ven en Stoutenburg-Noord. Rondom Amersfoort groeit dalkruid vooral in bosgebieden 
aan de oostkant en de westkant van de stad.
Ontwikkeling =
Tips voor waarnemen In bossen, groepsgewijs groeiend, bloeit in mei en juni, rode besjes 
in de herfst.
 
Toekomst Door het beperkte aantal groeiplaatsen is de soort kwetsbaar. Van jaar tot jaar 
kunnen de aantallen behoorlijk verschillen maar de soort lijkt over het algemeen vrij sta-
biel te zijn. Mogelijk is dalkruid nog wel aanwezig op Landgoed Nimmerdor en de andere 
bosgebieden maar zijn er geen waarnemingen doorgegeven.

Dalkruid Maianthemum bifolium

www.floravannederland.nl/planten/dalkruid
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Algemeen De dotterbloem bloeit vroeg in het voorjaar met grote, gele bloemen. De plant 
wordt vooral aangetroffen in slootkanten, rietmoerassen en moerasbossen en heeft een 
voorkeur voor zuurstofrijk water dat net onder of net boven het oppervlak staat. Van-
wege de voorkeur voor een drassige omgeving is de plant zeldzaam in droge, hoger gele-
gen gebieden in Nederland. In lage, natte gebieden komt de dotterbloem wel algemeen 
voor. De dotterbloem wordt veel in tuincentra verkocht als vijverplant. Ook gemeenten 
planten ze vaak aan in vijvers. Net als veel oeverplanten heeft de dotterbloem drijvende 
zaadjes, die zorgen voor verspreiding.

Amersfoort 
Waargenomen De dotterbloem komt op een bescheiden aantal plaatsen in Amersfoort 
voor als wilde plant: in Het Beekdal en het Waterwingebied. Aangeplant is de dotter-
bloem te vinden op natuurlijke oevers in wijken als Nieuwland, Liendert, Kattenbroek en 
Vathorst Op de kaart zie je ook mooi de verspreiding langs de Heiligenbergerbeek naar 
het zuiden toe.
Ontwikkeling +  door groenonderhoud 
Tips voor waarnemen Vroeg in het voorjaar een opvallende verschijning door de grote, 
gele bloemen. Groeit langs het water.
 
Toekomst Er zijn meer waarnemingen geweest van de dotterbloem in Amersfoort. Dit 
komt waarschijnlijk doordat de aannemers die het groen onderhouden de waarnemin-
gen doorgeven én omdat ze rekening houden met de groeiplaatsen. Door bij het groen-
onderhoud rekening te blijven houden met de dotterbloem zal Amersfoort in het voor-
jaar langs de waterkant op meerdere plekken geel blijven kleuren, een prachtig gezicht. 
Melksteeg en Waterrijk zijn mogelijk gebieden waar de dotterbloem zich in de toekomst 
ook kan vestigen. 

Dotterbloem Caltha palustris

www.floravannederland.nl/planten/gewone_dotterbloem



GE

77

PLANTEN EN VARENS

Algemeen De naam dubbelloof geeft al aan dat het gaat om een plant waarvan het loof 
(blad) van elkaar verschilt. Dubbelloof is een varensoort waarbij de vruchtbare bladeren 
en de onvruchtbare bladeren er duidelijk anders uitzien. Het is een varen die vooral aan-
getroffen wordt  op half tot geheel beschaduwde plekken op de wand van greppels. De 
soort wordt ook wel gevonden op voedselarme grond in vochtige bossen. In Nederland is 
de soort vrij algemeen in het midden en oosten van het land.

Amersfoort 
Waargenomen De soort is in Amersfoort al langer bekend van Park Schothorst, Het Beek-
dal (zuidelijk deel) en de bermsloot van de A28 ter hoogte van Landgoed Nimmerdor. In 
de wijken Soesterkwartier, Zonnehof en Kattenbroek zijn nu ook groeiplaatsen gevon-
den. In de omgeving komt de plant vooral voor aan de zuidkant van Amersfoort, zoals 
begraafplaats Rusthof en Landgoed Den Treek. 
Ontwikkeling +  zijn op meer plekken gevonden 
Tips voor waarnemen Groeit vooral op steile schaduwwanden van sloten en greppels in 
bossen en oude parken.
 
Toekomst De verwachting is dat de soort stabiel blijft.

Dubbelloof Blechnum spicant

www.floravannederland.nl/planten/dubbelloof 
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Algemeen De gele helmbloem komt van oorsprong uit het zuidelijk deel van de Alpen. De 
plant is in de 19e eeuw in Nederland ingevoerd als stinsenplant: een uitheemse sierplant 
voor tuinen van kastelen, landgoederen en grote boerderijen die na aanplant is verwil-
derd. De gele helmbloem komt vooral voor op oude muren en bloeit uitbundig. De plant 
bevat een giftige stof die bij paarden tot ontstekingen in de mond, koliek en zelfs tot de 
dood kan leiden. De zwarte zaden zijn aantrekkelijk voor mieren, die de zaden verslepen 
en zo bijdragen aan de verspreiding van de soort. Maar ook duiven helpen met de ver-
spreiding. De gele helmbloem is in Nederland zeldzaam.

Amersfoort 
Waargenomen Wilde exemplaren van de gele helmbloem komen in Amersfoort vooral 
voor in de oude stadskern. Grote aantallen gele helmbloemen waren altijd aanwezig op 
de kademuur voor de ingang van Museum Flehite. Deze planten zijn bij de restauratie-
werkzaamheden in 2018 echter verdwenen. Wel groeit de gele helmbloem nog op de zij-
kant van de brug bij het Havik/Krommestraat en op de kademuur langs de Weversingel.
Ontwikkeling =  verspreiding langs de kademuren is stabiel 
Tips voor waarnemen Op kademuren, met uitbundige bloei in gele trossen van voorzo-
mer tot herfst. De Waterlijn vaart in de zomer elke twee weken een excursie waarbij de 
aandacht gericht is op kadeplanten: Natuur op de kademuur.
 
Toekomst De gele helmbloem is de afgelopen dertig jaar toegenomen in Nederland. 
Wellicht vestigt de plant zich in de toekomst ook op de kademuren in Vathorst.

Gele helmbloem  Pseudofumaria luteo-alba 

www.floravannederland.nl/planten/gele_helmbloem 
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Algemeen Opvallend aan de gewone salomonszegel zijn de blauwachtig groene blade-
ren die in twee rijen staan. Deze bladeren worden, afhankelijk van de standplaats van 
de plant, 30 tot bijna 100 centimeter. In mei en juni verschijnen onder de bladeren witte 
bloemen, die naar één kant hangen. Dit heeft de gewone salomonszegel de bijnaam ‘big-
getjes aan de zeug’ opgeleverd. Het is een plant die groeit op vochtige, matig voedselrijke 
grond in bossen, hakhout en in de schaduw aan slootkanten. De soort komt in Nederland 
vrij algemeen voor in Zuid-Limburg en is ook te zien in het oosten en midden van het 
land. Elders is hij zeer zeldzaam. Hij komt vaak samen met de bosanemoon voor.

Amersfoort 
Waargenomen De gewone salomonszegel is algemeen verspreid in Amersfoort. De plant 
wordt vooral gevonden in de bossen van Landgoed Nimmerdor, Klein Zwitserland, Bok-
keduinen, het Waterwingebied en Het Beekdal en in het bosgebied rond de Stichtse 
Rotonde. Daarnaast groeit de plant in de parkbossen van Park Randenbroek, Landgoed 
Schothorst, Hoogland-West en Stoutenburg-Noord. Ook rondom Amersfoort is de soort 
veel aanwezig, behalve in de Eempolder.
Ontwikkeling =  
Tips voor waarnemen Bloeit met witte, naar één kant hangende bloemen in mei en juni. 
 
Toekomst De verwachting is dat de soort stabiel blijft. Natuurlijk bosbeheer kan bijdra-
gen aan behoud en verspreiding van de gewone salomonszegel.

Gewone salomonszegel 
Polygonatum multiflorum

www.floravannederland.nl/planten/gewone_salomonszegel
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Algemeen De laatste jaren zijn er twee soorten uit de klokjesfamilie (Campanula) in de 
stad verschenen: grasklokje en kruipklokje. Vooral kruipklokje heeft de laatste jaren een 
snelle opmars gemaakt in de stedelijke omgeving. Het grasklokje is een vrij teer plantje 
met blauwe, klokvormige bloemen waarvan de binnenzijde van de kelk egaal van kleur 
is. Alle klokjes voelen zich uitstekend thuis in een stenige omgeving en worden vaak op 
muren en steenstort en tussen tegels en straatstenen aangetroffen. Grasklokje is vrij 
algemeen in het midden en oosten van het land.

Amersfoort 
Waargenomen Voor het grasklokje liggen de meeste groeiplaatsen in het zuidwesten 
van de gemeente. De Stichtse Rotonde vormt daar het belangrijkste leefgebied. Hier 
komt de soort vooral voor in de grazige bermen tussen de weg en de heidevegetatie. Ook 
is het grasklokje onder meer waargenomen in schrale bermen op de bedrijventerreinen 
De Hoef en Vinkenhoef en in bermen in Nieuwland. Kruipklokje wordt vooral gevonden 
op kademuren in de binnenstad van Amersfoort en in Vathorst.
Ontwikkeling +  toegenomen in het bebouwde deel van Amersfoort
Tips voor waarnemen Om grasklokje en kruipklokje uit elkaar te houden, moet je naar de 
binnenkant van de klokjes kijken. Bij grasklokje is deze egaal van kleur, kruipklokje heeft 
een wit hart in de kelk. 
 
Toekomst We verwachten dat het grasklokje de komende jaren stabiel blijft of toeneemt; 
mogelijk breidt het klokje zich nog verder uit in de bermen van Amersfoort.

Grasklokje Campanula rotundifolia

www.floravannederland.nl/planten/grasklokje
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Algemeen De grote muur is een grote versie van het bekendere vogelmuur. De plant 
heeft grote, langwerpige blaadjes in plaats van de ronde blaadjes van vogelmuur en ook 
de bloemen zijn veel groter. De bloei is van april tot juni met witte bloemen, die een 
doorsnede tot 4 centimeter hebben. Zonnige tot gedeeltelijk beschaduwde bosranden 
en grazige bermen langs bossen vormen het leefgebied van de grote muur. Vaak groeit 
de plant in licht vochtige en licht tot matig voedselrijke bodem. Groeiplaatsen komen 
ook voor op plekken waar vroeger bos stond. In heel Nederland komt de soort onder an-
dere voor langs weg- en spoorbermen. 

Amersfoort 
Waargenomen De grote muur was zeldzaam in Amersfoort. Er waren slechts enkele 
groeiplaatsen bekend, waaronder Park Schothorst, Het Beekdal (Dorrestein), langs de 
PON-lijn en langs de Barneveldse Beek. De laatste jaren heeft de plant zich sterk uitge-
breid en de soort wordt nu ook vaak in wegbermen gevonden. Dit heeft te maken met 
het maairegime van de bermen.
Ontwikkeling +  toegenomen in en om Amersfoort
Tips voor waarnemen Een dubbelganger van de grote muur is grasmuur. Bij de grote 
muur zijn de bloembladeren tot de helft ingesneden, terwijl bij grasmuur de bloembla-
deren tot aan de voet zijn ingesneden. Opvallende plant van april tot juni.
 
Toekomst Doordat de grote muur flink is toegenomen in Amersfoort in de afgelopen 
jaren, ziet de toekomst voor de plant er goed uit. Het beheer van de bermen is gericht op 
meer biodiversiteit en daar vaart de soort goed bij.

Grote muur Stellaria holostea 

www.floravannederland.nl/planten/grote_muur 
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Omschrijving De hengel ontleent zijn naam aan de naar één kant overhangende sten-
gel met de daaronder hangende bloemetjes, lijkend op een hengel met visje eraan. De 
plant heeft een voorkeur voor het grensgebied van bos en gras, op een zure, voedselarme 
grond. Het is een zogenaamde halfparasiet: een plant die deels zelf voedsel en zuurstof 
omzet uit lucht en water, maar ook voedsel en water aftapt van de wortels van andere 
planten. Hengel parasiteert op onder meer zomereik en berk. Je vindt de soort dan ook 
vaak in boslanen, langs bosranden en in bermen met zomereiken of berken. In Nederland 
komt de soort uitsluitend voor op hoge zandgronden, vooral in Oost-Nederland. 

Amersfoort 
Waargenomen De hoge zandgronden op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug langs de 
west- en zuidrand van Amersfoort bieden geschikte standplaatsen voor de hengel. Hier 
komt de soort op sommige plekken veel voor, vooral rond de Stichtse Rotonde en langs de 
Rondweg-Zuid. Hengel komt ook voor in Birkhoven, Bokkeduinen en op Landgoed Nim-
merdor. Verder zijn er nu ook waarnemingen in Park Schothorst, Hooglanderveen en het 
buitengebied Stoutenburg-Noord. De soort lijkt zich hiermee iets uit te breiden naar zan-
dige stukken verder van de Heuvelrug. 
Ontwikkeling +  meer groeiplekken in Amersfoort
Tips voor waarnemen In de bloeitijd van mei tot in augustus, daarbuiten valt de hengel 
nauwelijks op door zijn grasachtige smalle blaadjes en lage groei. 
 
Toekomst Waar bosranden overwoekerd worden door braam en vogelkers kan de hengel 
verdwijnen. Daarnaast is de plant, vanwege de voorkeur voor voedselarme grond, slecht 
bestand tegen intensief bermbeheer. Het bermbeheer in Amersfoort is gericht op ver-
schraling van bermen en afgestemd op kruidenrijke begroeiing, waardoor de soort het 
hier goed blijft doen. 

Hengel Melampyrum pratense

www.floravannederland.nl/planten/hengel 
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Algemeen Klein glaskruid behoort tot de brandnetelfamilie en is een vrij onopvallende 
muurplant. De lichtgroene bloemetjes staan van april tot oktober in kleine kransjes rond 
de rode, behaarde stengels. De plant dankt haar naam aan het feit dat de bladeren vroe-
ger gebruikt werden voor het poetsen van lampenglazen. Ze wordt overwegend gevon-
den op oude muren, zoals kademuren, kasteelmuren, begraafplaatsen en ruïnes. Maar 
ook steeds vaker op andere groeiplaatsen, bijvoorbeeld langs gevelmuren, tussen stenen 
en onder heggen. In Nederland komt de plant vooral voor in stedelijke gebieden en ook 
wel langs rivieren. De noordgrens van de verspreiding schuift steeds verder omhoog. 

Amersfoort  
Waargenomen In Amersfoort werd klein glaskruid vroeger alleen gevonden in het oude 
centrum. Jarenlang was de Koppelpoort de enige groeiplaats. Daarna heeft de plant zich 
verspreid over de kademuren door de hele binnenstad. Een groeiplaats in de oude stad 
buiten de kademuren is de Valkestraat. De laatste jaren wordt klein glaskruid ook buiten 
de stadkern aangetroffen, onder meer in de wijken Randenbroek en Kattenbroek. 
Ontwikkeling  +   verspreiding ook buiten de stadskern
Tips voor waarnemen De stadskant van de Koppelpoort is prachtig begroeid met klein 
glaskruid, daar is hij te zien van mei tot oktober. Het verschil met groot glaskruid is dat de 
blaadjes kleiner zijn (minder dan 5 centimeter) maar de bloemetjes groter. 

Toekomst
De grootste bedreiging voor klein glaskruid is restauratie van oude muren. Bij renovatie 
wordt er vaak een minder kalkrijke mortel aangebracht, waardoor de muur minder of 
niet geschikt wordt voor deze plant. In Amersfoort wordt bij de renovatie van oude mu-
ren rekening gehouden met de planten die hierop groeien: er wordt aangepaste mortel 
gebruikt. 

Klein glaskruid Parietaria judaica

www.floravannederland.nl/planten/klein_glaskruid
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Algemeen De kleine zonnedauw is een kleine, vleesetende plant. Aan de rand van de 
blaadjes vormen zich tentakeltjes met aan het eind een kleverig druppeltje dat niet 
verdampt in de zon. Als kleine insecten gevangen zijn door de kleverige druppeltjes, 
vouwt het blad dicht. De plant neemt de eiwitten van de insecten op, daarna vouwen 
de blaadjes weer open, verdwijnen de druppeltjes en kunnen de onverteerbare res-
ten van de insecten door de wind worden weggeblazen. Pas daarna ontwikkelt zon-
nedauw opnieuw kleverige druppeltjes, in afwachting van een volgend insect. De 
soort voelt zich thuis op oevers van vennen en afgeplagde heide met voldoende vocht. 

Amersfoort 
Waargenomen De kleine zonnedauw is in steden zeer zeldzaam of geheel afwezig. 
Rondom Amersfoort was het voorkomen van de kleine zonnedauw beperkt tot vochtige 
heidevelden en vennen ten zuiden van de A28. Veel heideterreinen in Amersfoort, speci-
fiek bij de Stichtse Rotonde en Vlasakker, zijn te droog voor de kleine zonnedauw. Door 
de ontwikkeling van de natuurgebieden Bloeidaal en De Schammer zijn nieuwe kansen 
ontstaan voor dit plantje. De soort heeft zich in deze gebieden gevestigd. 
Ontwikkeling +  nu ook in Bloeidaal, De Schammer en Stoutenburg-Noord
Tips voor waarnemen Een laagblijvend plantje met rode blaadjes en tentakeltjes.
 
Toekomst De kleine zonnedauw houdt van zeer voedselarme standplaatsen. Stikstof die 
vanuit de lucht in de bodem terechtkomt zorgt voor voedselrijkere grond. Dit kan ertoe 
leiden dat sneller groeiende planten de zonnedauw verdringen. Het verwijderen van de 
bovenste bodemlaag of het afgraven van de bodem zorgen ervoor dat de grond weer 
minder voedingsstoffen bevat. Dit kan helpen om de standplaatsen van de zonnedauw 
te behouden.  

Kleine zonnedauw Drosera intermedia

www.floravannederland.nl/planten/kleine_zonnedauw
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Algemeen Gentianen zijn eigenlijk bewoners van berggebieden. Van de tweehonderd 
soorten worden er slechts twee in Nederland gevonden, waarvan de klokjesgentiaan het 
meest voorkomt. De blaadjes hebben aan de buitenkant vijf  groene strepen, van binnen 
zijn ze groen gestippeld. De plant is een van de typische plantensoorten van natte hei-
develden, veenmoerassen en natte, bloemrijke graslanden op voedselarme grond. Deze 
soort kan tot 60 centimeter groot worden, maar de meeste planten blijven kleiner dan 
30 centimeter. De dagvlinder gentiaanblauwtje zet haar eitjes af op de bloemknoppen 
van de plant. De soort is de laatste tientallen jaren sterk achteruit gegaan.
 
Amersfoort 
Waargenomen De klokjesgentiaan komt voor in het natuurgebied Bloeidaal, aan de oost-
kant van Amersfoort. Dit is momenteel de enige bekende groeiplaats in de gemeente. De 
soort komt daarnaast verspreid voor onder meer op de natte heideterreinen van Land-
goed Den Treek en in de natte, voedselarme graslandjes van het natuurgebied Groot 
Zandbrink in de Gelderse Vallei.
Ontwikkeling =
Tips voor waarnemen De bloem is donkerblauw met vijf groene strepen aan de buiten-
kant van het klokje. Aan de binnenkant van het klokje zijn groene stippels zichtbaar.

Toekomst Ondanks het feit dat de klokjesgentiaan relatief nieuw is in Amersfoort ziet 
de toekomst er niet rooskleurig uit voor de soort. Het verlagen van de grondwaterstand, 
ontginning van gebieden en een toenemende voedselrijkdom zorgen ervoor dat er nog 
maar weinig geschikte standplaatsen zijn overgebleven. Het verhogen van de water-
stand en het afgraven van voedselrijke toplagen van de bodem kunnen nieuwe stand-
plaatsen creëren, zoals ook in Bloeidaal is gebeurd. 

Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe

www.verspreidingsatlas.nl/0568
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Algemeen De koningsvaren dankt zijn naam aan de majestueuze verschijningsvorm. De 
varen kan meer dan 2 tot 3 meter hoog worden, met een doorsnede die daar niet veel 
voor onderdoet. Wat ook bijdraagt aan zijn ‘koninklijke status’ is dat de soort een leeftijd 
van meer dan honderd jaar kan bereiken. Vochtige tot natte locaties langs bosranden, 
wateren en greppels en bij veenmoerassen vormen het leefgebied van de koningsvaren. 
Hier groeit de soort op een schaduwrijke locatie op (zwak) zure, vaak humusrijke grond. 
De plant is enige tijd bedreigd geweest omdat de wortelstelsels van de koningsvaren 
door kwekers werden uitgestoken om er orchideeën op te kweken. 

Amersfoort 
Waargenomen De koningsvaren is in Amersfoort redelijk zeldzaam. De belangrijkste 
groeiplaats ligt in Nimmerdor, langs een sloot aan de A28. Deze locatie wordt al in 1896 
beschreven. Daarnaast groeit de koningsvaren onder meer in Park Schothorst in het 
moerasgebiedje, in Het Beekdal, in de wijk Kattenbroek en op Landgoed Stoutenburg. 
Ook bij het stadhuis staan een aantal koningsvarens. Buiten de gemeentegrenzen vind 
je deze varen onder meer op begraafplaats Rusthof en in Park Princenhof in Leusden.
Ontwikkeling +  zowel in als rondom Amersfoort toegenomen
Tips voor waarnemen De vruchtbare bladeren verschillen duidelijk van de onvruchtbare: 
aan het eind van vruchtbare bladeren ontstaat een pluim die bruin kleurt in de nazomer.
 
Toekomst Veel van de standplaatsen van de koningsvaren in Amersfoort liggen in na-
tuurgebieden, waardoor de soort voor de toekomst veilig gesteld lijkt. De varen is gevoe-
lig voor verdroging en maaiwerkzaamheden op de standplaatsen.

Koningsvaren Osmunda regalis

www.floravannederland.nl/planten/koningsvaren
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Algemeen De naam lelietje-van-dalen geeft aan dat het plantje vaak voorkomt in dalen 
en valleien. Het is een plantensoort die vooral wordt gevonden in loofbossen, op voed-
selrijke, vochtige grond. De bloemetjes hangen aan gekromde stelen, zoals dat ook bij 
hengel en salomonszegel het geval is. Lelietje-van-dalen is een geliefde tuinplant. Door 
verspreiding via een uitgebreid wortelstelsel kan de plant gaan woekeren. Later in het 
jaar, als de bloemetjes zijn uitgebloeid, kleuren de besjes oranjerood. De soort komt in 
Nederland algemeen voor. 

Amersfoort 
Waargenomen In Amersfoort vinden we het lelietje-van-dalen vooral in de bosgebieden 
in het zuiden en westen van de gemeente, zoals Het Beekdal, Landgoed Nimmerdor en 
Birkhoven. Zij is daar vrij algemeen in de loofbossen. Daarnaast groeit de soort in oudere 
stadsparken en landgoederen en in veel tuinen. 
Ontwikkeling +  verspreiding toegenomen van zuidwest naar heel Amersfoort 
Tips voor waarnemen Bloeit in mei en juni met rijk geurende bloemetjes. In bossen zie je 
soms velden vol met lelietjes-van-dalen, wat in de bloeiperiode een prachtig gezicht is.  
 
Toekomst Het lelietje-van-dalen is geen bedreigde soort, al zijn verdroging en verruiging 
van de standplaatsen mogelijke bedreigingen. In en om Amersfoort is voldoende bos 
met voor de soort geschikte standplaatsen. De verwachting is dan ook dat de aantallen 
en de verspreiding van deze plant in de nabije toekomst stabiel zullen blijven.

Lelietje-van-dalen Convallaria majalis

www.floravannederland.nl/planten/lelietje-van-dalen 
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Algemeen De wolfsklauw vormt, net als mossen, paardenstaarten en varens, sporen in 
plaats van bloemen en zaden. De wolfsklauw behoort daarmee, net als de andere spo-
renvormende planten, tot de oudste plantensoorten op aarde; de geschiedenis van de 
wolfsklauwen gaat terug tot maar liefst vierhonderd miljoen jaar geleden. De plant 
wordt vooral gevonden op natte tot permanent vochtige, zure zandgrond. Het is een 
kruipend, lichtgroen, mosachtig plantje. Het is een pioniersplant: een plant die je als eer-
ste ziet in een nieuw gebied. In Nederland is het verspreidingsgebied beperkt tot de hoge 
zandgronden, waar de soort zeldzaam is.

Amersfoort 
Waargenomen De moeraswolfsklauw groeit bij een natuurvriendelijk ingerichte sloot 
langs de A28 bij Landgoed Nimmerdor. De plant is in 2010 gevonden in het natuurgebied 
Bloeidaal, op pas afgegraven grond. Ook zijn er nieuwe groeiplaatsen in het buitenge-
bied Stoutenburg-Noord. In de omgeving van Amersfoort komt moeraswolfsklauw voor 
in het natuurgebied De Schammer en verder vooral ten zuiden en westen van de ge-
meente op de Utrechtse Heuvelrug. 
Ontwikkeling +  lijkt toegenomen
Tips voor waarnemen Kruipend plantje met kleine spitse blaadjes, de aren met sporen 
worden gevormd in de zomer, vanaf mei.
 
Toekomst De soort is zeldzaam en wordt, gezien de beperkte hoeveelheid geschikt leef-
gebied, bedreigd. Als pionierplant wordt de moeraswolfsklauw al vrij snel verdrongen 
door andere vegetaties. Verdroging is een bedreiging voor de soort. In Amersfoort blijft 
deze plant het vooralsnog goed doen.

Moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata

www.floravannederland.nl/planten/moeraswolfsklauw 
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Algemeen De rietorchis komt veel minder vaak voor dan de brede wespenorchis maar 
is wel bekender, door de veel opvallender verschijning. De rietorchis is al op afstand als 
een orchidee herkenbaar. De talrijke bloemen vormen een aar die wel 15 centimeter lang 
kan worden. De bloemkleur varieert van roze tot paarsrood. De bladeren zijn of egaal van 
kleur of ze hebben donkere, vaak hoefijzervormige vlekken. De rietorchis is te vinden op 
licht vochtige, kalkhoudende grond. In vergelijking met andere orchideeën groeit deze 
orchidee op vrij stikstofrijke bodem. Hij komt vooral voor in het westen en midden van 
Nederland, elders is hij zeldzaam tot zeer zeldzaam. 

Amersfoort 
Waargenomen De wijken Kattenbroek en Zielhorst vormen in Amersfoort de belang-
rijkste verspreidingsgebieden van de rietorchis. Hier groeit de soort vooral langs sloot-
kanten. De plant komt ook voor in onder andere Park Schothorst, Park Randenbroek, het 
Waterwingebied en in het natuurgebied Bloeidaal. De orchidee groeit ook op meerdere 
plaatsen in de omgeving van Amersfoort, bijvoorbeeld in natuurgebied De Schammer.
Ontwikkeling +  zowel in als rondom Amersfoort toegenomen
Tips voor waarnemen In juni kan je de roze bloemen zien op natte bermen in de hierbo-
ven genoemde wijken.

Toekomst Als de locatie te voedselrijk wordt en als gevolg daarvan verruigt en verbost 
of verdroogt, verdwijnt de rietorchis. In Amersfoort doet de soort het goed en is er zelfs 
een toename. Dit komt omdat bij het maaibeheer van bermen al jaren rekening wordt 
gehouden met de rietorchis: standplaatsen van de rietorchis worden ontzien tijdens het 
maaien.

Rietorchis Dactylorhiza praetermissa

www.verspreidingsatlas.nl/0890# 
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Algemeen De schubvaren groeit met name op rotsen (vooral op kalksteen), in rotssple-
ten, op oude muren en op puinhellingen. De soort is zeldzaam en in grote delen van het 
land zeer zeldzaam. Het is de enige wettelijk beschermde varensoort in Nederland. Om 
verdroging tegen te gaan rolt de plant haar bladeren op, om zo verdamping van vocht te 
beperken. De linker en rechter bladslippen krommen naar elkaar toe en passen bijna als 
een ritssluiting in elkaar om een kokertje te vormen. De schubvaren komt vooral voor in 
het westen van het land. Nederland ligt aan de noordrand van het verspreidingsgebied 
in Europa. 

Amersfoort 
Waargenomen In Amersfoort zijn slechts twee vindplaatsen bekend, beiden op een kade-
muur in de wijk Vathorst. De tweede standplaats is pas in 2019 gevonden, het gaat hier 
om een jong exemplaar. In de directe omgeving komt de schubvaren niet voor.
Ontwikkeling +  nieuwe soort in Amersfoort
Tips voor waarnemen Het is erg lastig om deze plant te vinden; met de aanwijzing dat hij 
op kademuren groeit, blijft het nog steeds zoeken naar een speld in een hooiberg.
 
Toekomst Het gebruik van kalkrijke mortel bij het maken van nieuwe kademuren en het 
herstel van oude kademuren, in combinatie met afstromend regenwater, zorgt voor gun-
stige standplaatsen voor de schubvaren. De komst van de schubvaren in Amersfoort is 
hiervan een gevolg. Door dit bij bouw en herstel van kademuren toe te blijven passen, 
kan de schubvaren zich mogelijk verder uitbreiden in de stad.

Schubvaren Asplenium ceterach

www.verspreidingsatlas.nl/0301
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Algemeen Zoals de naam al aangeeft, voelt de steenanjer zich erg thuis in een stenige 
omgeving. De plant komt van origine uit de bergen. Toch groeit de steenanjer ook op 
droge zandgrond in lage of wat verruigde, grazige vegetaties. Je vindt deze anjer in voed-
selarme bermen met heide, langs kanaaldijken en rivieroevers en bij zandduintjes. De 
plant houdt van een zonnige plek. De steenanjer wordt vaak in tuinen gezet en de zaden 
zitten soms in zaadmengsels. Hierdoor zie je de plant op meerdere plekken in de stad. De 
wilde populaties zijn zeer zeldzaam in Nederland. De soort wordt ook wel Zwolse anjer 
genoemd, omdat hij in Nederland oorspronkelijk langs de Overijsselse Vecht voorkwam.

Amersfoort 
Waargenomen De steenanjer kwam verspreid maar zeldzaam voor in Amersfoort. Sinds 
2010 is het aantal vindplaatsen redelijk toegenomen. Een belangrijke nieuwe stand-
plaats is de geluidswal in de wijk Nieuwland. Andere vindplaatsen zijn onder meer: langs 
de Laan naar Emiclaer in de wijk Kattenbroek, bedrijventerrein De Hoef, de Stichtse Ro-
tonde en Landgoed Nimmerdor. 
Ontwikkeling +  de soort lijkt licht toegenomen 
Tips voor waarnemen Bloeit in de zomer. Kleine paarse bloempjes met vijf gekartelde 
bloemblaadjes en een donkere ring rond het centrum van de bloem.

Toekomst Ecologisch bermbeheer is mogelijk positief voor de steenanjer. Ook zaad-
mengsels kunnen zorgen voor toename. Vaak zijn bestaande populaties redelijk stabiel. 
Bij het groenonderhoud wordt ook rekening gehouden met de soort.

Steenanjer Dianthus deltoides

www.floravannederland.nl/planten/steenanjer 
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Algemeen De steenbreekvaren doet zijn naam geen eer aan. Er is geen sprake van dat 
het wortelstelsel van deze varen enige schade kan aanrichten aan de muren waarop hij 
groeit. De varen groeit alleen op kalkrijke muren en stenige locaties zoals rotsblokken, 
waterputten en straatputten. De soort is gevoelig voor uitdroging en groeit dan ook 
meestal op beschutte locaties of op permanent vochtige plaatsen. Op drogere stand-
plaatsen groeit hij vrijwel altijd in de schaduw. De steenbreekvaren komt voor in Limburg 
en in stedelijke gebieden maar is over het algemeen (zeer) zeldzaam.

Amersfoort 
Waargenomen De steenbreekvaren komt vrij algemeen voor op de kademuren in de 
oude binnenstad. Deze varen is hier op sommige plekken in grote aantallen aanwezig, 
zoals op de kademuren van de Zuidsingel. Ook in bebouwde delen van Amersfoort-Noord 
wordt de plant aangetroffen, bijvoorbeeld op de kademuren van de deelwijk De Laak in 
Vathorst. Een belangrijke vindplaats buiten Amersfoort zijn de muurtjes op de begraaf-
plaats Rusthof in Leusden.
Ontwikkeling +  komt nu ook voor in Amersfoort-Noord
Tips voor waarnemen Het is een teer ogende varen, met kleine ronde tot elliptische deel-
blaadjes. De Waterlijn vaart in de zomer elke twee weken een excursie waarbij de aan-
dacht gericht is op kadeplanten: Natuur op de kademuur.
 
Toekomst Klimaatverandering met lange droge periodes met (zeer) warm weer zullen 
de varen geen goed doen. Maar de verwachting is dat het aantal steenbreekvarens in 
de binnenstad stabiel blijft en in Vathorst mogelijk nog kan uitbreiden omdat daar de 
kademuren nog jong zijn. 

Steenbreekvaren Asplenium septentrionale

www.verspreidingsatlas.nl/0113#
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Algemeen De tongvaren is bij uitstek een pionier plant op muren; het is vaak de eerste 
varen op nieuwe of herstelde muren. Dat kunnen kademuren zijn, maar ook muren van 
gebouwen, in waterputten, kelders of gemalen. De tongvaren beperkt zich niet volledig 
tot muren. Ook op de grond in bossen en op boomstammen komt de plant voor. De bla-
deren kunnen 50 centimeter lang worden. De tongvaren zie je in gekweekte varianten 
veel in tuinen. In de natuur kom je, behalve de wilde soort, regelmatig planten tegen die 
uit tuinen afkomstig zijn. Buiten de stedelijk gebieden en Zuid Limburg om is de tongva-
ren vrij zeldzaam in Nederland.

Amersfoort 
Waargenomen De kademuren in het oude stadscentrum van Amersfoort en de kademu-
ren in Vathorst vormen de belangrijkste vindplaatsen van de tongvaren. Net als de steen-
breekvaren, vind je de tongvaren ook op verschillende plekken in de wijk Kattenbroek. Ten 
zuiden van Amersfoort, op begraafplaats Rusthof, zijn ook veel tongvarens.
Ontwikkeling +  toegenomen verspreiding in het bebouwde deel van de stad
Tips voor waarnemen De plant kun je herkennen aan streepjes op de achterkant van de 
bladeren (sporenhoopjes). De Waterlijn vaart in de zomer elke twee weken een excursie 
waarbij de aandacht gericht is op kadeplanten: Natuur op de kademuur.

Toekomst Tongvaren houdt niet van hele koude periodes. Klimaatverandering met zach-
tere winters pakken dus goed uit voor deze soort, omdat er dan minder planten afster-
ven. In de stad is het ook vaak iets warmer dan in het buitengebied, hierdoor zie je de 
plant vaker in bebouwde delen van de stad. Verder houdt de plant van stikstof, dat in 
hogere concentratie aanwezig is in de (binnen)stad. 

Tongvaren Asplenium scolopendrium

www.verspreidingsatlas.nl/0934# 
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Algemeen Bij de naam wilde marjolein zal er bij veel mensen nog geen lichtje gaan 
branden. Maar als je oregano zegt, dan weet bijna iedereen waar je het over hebt. Wil-
de marjolein ofwel oregano is een tot 50 centimeter hoge plant met een kruidige geur 
en smaak. De plant is een kalkindicator; als wilde  marjolein er groeit, dan is de grond 
kalkhoudend. De soort groeit verder op droge, matig voedselrijke grond. Wilde marjolein 
wordt vaak geplant in tuinen en verspreidt zich dan weer, bijvoorbeeld naar bermen en 
tussen straatstenen. Oorspronkelijk kwam de plant vooral voor in Zuid-Limburg en Zee-
land, maar tegenwoordig komt deze, door verwildering, op veel meer plekken voor.
 
Amersfoort 
Waargenomen Wilde marjolein heeft een sterke groei doorgemaakt in Amersfoort en 
is verspreid over de stad aanwezig, in de bebouwde delen. Dat komt vooral door verwil-
dering uit tuinen, het inzaaien van bloemrijke grasranden en aanplantingen. De soort is 
volop aanwezig bij de geluidswal in Nieuwland en bij de Stichtse Rotonde. 
Ontwikkeling +  
Tips voor waarnemen De plant bloeit met paars-roze bloemetjes van juli tot september 
en heeft een kruidige geur.
 
Toekomst Wilde marjolein is een sterke plant en kan tegen warme en droge omstandig-
heden. De verwachting is dat deze plant op nog meer plekken in de stad zal opduiken. 

Wilde marjolein Origanum vulgare

www.verspreidingsatlas.nl/0894#  


