De flora van het Rotterdamse havengebied
Door Remko Andeweg

Voor veel mensen roept de combinatie van
de woorden haven en flora nog altijd vooral
het beeld op van adventiefplanten; exotische soorten van over de hele wereld die
onbedoeld meeliften met schepen en dan
bloeiend worden aangetroffen in de havens
van bestemming. Dat is een mooi romantisch beeld maar het behoort grotendeels tot
het verleden. Het klassieke stukgoed waarbij zoveel zaden konden meekomen tussen
losse kratten en balen is vrijwel verdwenen
en de overslag en verwerking van graan en
kruiden vindt grotendeels plaats op afgesloten en schoongeveegde terreinen.
Het ontsnappen van vreemde planten als
gevolg van allerlei bedoeld en onbedoeld
transport vindt vandaag de dag ook niet
meer geconcentreerd in de havens plaats,
maar diffuus verspreid over het land. De
aandacht die momenteel uitgaat naar
stadsplanten illustreert dat proces. Recent
onderzoek toont trouwens aan dat je als
plantenliefhebber op zoek naar adventieven
ook uitstekend aan je trekken kunt komen
op campings langs de kust, vol spannende
vondsten en aanzienlijk toegankelijker dan
de gesloten haventerreinen.
Wie het geluk heeft om beroepshalve in de
Rotterdamse haven nog wel eens op een
authentiek stukgoedterrein of graanbedrijf
te komen loopt desalniettemin nog wel eens
tegen een leuke vondst aan. Zo mocht
ik ruim tien jaar geleden nog een keer
rondscharrelen op het terrein van de nu verdwenen en toen al wat in verval verkerende
graansilo’s aan de Botlekweg waar de oude
tijden van de graanadventieven nog niet
voorbij leken te zijn. Ik herinner mij onder
meer Iva, stekelzaad, plat handjesgras en
een gras genaamd Agropyron cristatum
dat toen zelfs nog niet van een provisorische Nederlandse naam was voorzien en
die we een paar jaar later nog massaal
zouden aantreffen als onderdeel van de
“inheemse en streekeigen” beplanting op
het BP kantoor aan de d’Arceyweg. Verder
verschillende amaranten en vooral heel
veel alsemambrosia. Die laatste, allergieopwekkende soort vormt één van de redenen
waarom plekken waar graan wordt verwerkt
tegenwoordig zoveel meer worden schoongehouden en waarom de omgeving ervan
jaarlijks wordt gecontroleerd.
Als we het nu hebben over havenflora dan
hebben we het vooral over de flora van een
grootschalig industriegebied, doorsneden
met water en vele kilometers aan stenige
oevers. Voor de inrichting van dit gebied is
het oorspronkelijke landschap volledig van
de kaart geveegd en opgespoten met zand
dat deels direct uit zee, deels uit de diepere
ondergrond van de huidige havens en vaarwegen afkomstig is. Anders dan de ook met
zeezand opgespoten havengebieden van
bijvoorbeeld Amsterdam of Moerdijk vormt
de Rotterdamse haven echter geen geïsoleerde kust-enclave in het binnenland maar
een doorlopende tong van zand die landinwaarts de zeeklei van de delta in steekt en
zich vanaf de zee uitstrekt tot in de stad.
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Hoge dravik langs de Botlekweg

planten vanaf de kust het binnenland in,
variërend van het opvallende slangenkruid
tot subtiele grasjes als zanddoddegras en
zilverhaver en soms soorten die we eerder
zouden verwachten in natte duinvalleitjes.
Het grootste deel van al dat opgebrachte
zand is vervolgens echter weer bezet met
haven- en industriële installaties, gebouwen, wegen, spoorlijnen en een intensieve
ondergrondse infrastructuur van kabels en
leidingen. Dit alles in een constant veranderende inrichting. Gebiedsvreemde bodem,
steen en een overheersende menselijke
dynamiek, ziehier de kenmerken van het
urbaan milieu. In dat licht is er meer reden
om het havengebied in de eerste plaats te
zien als een urbaan gebied dat zich uitstrekt
tot op het strand, in plaats van als een
uitloper van duin en kust het binnenland in.
Juist vlak bij het strand zal dat aspect straks
nog terugkomen.
Botlek en Europoort
Een van de dingen waarin het havengebied
als urbaan milieu zich onderscheidt van de
meer gebruikelijke stedelijke omgeving is
de schaal waarop alles is vormgegeven.
Noodzakelijke open ruimten zoals die
nodig zijn voor bermen of afschermingen
en vooral voor het uitgebreide netwerk van
ondergrondse leidingen, nemen al snel
oppervlakten in waar in andere stedelijke
omstandigheden een aardig parkje of een
klein stadswijkje zouden passen. En dan
hebben we het nog niet over de soms reusachtige plekken die voor korte of langere
tijd liggen te wachten op een bestemming.
Omdat al deze ruimte vooral functioneel
bedoeld is, is de groene inrichting ervan
altijd extensief gebleven, wat vooral inhoudt
dat bermen en leidingstroken niet van een
dikke laag teelaarde zijn voorzien om er
een vruchtbare plantsoenondergrond van
te maken zoals in de stad gebeurt. Het door

de loop der jaren vaak extensieve beheer
en de onbemeste van zichzelf voedselarme
ondergrond hebben ervoor gezorgd dat de
bermen en leidingstroken in het havengebied op het gebied van soortenrijkdom en
bloemrijkdom een kwaliteit en/of ontwikkelingsmogelijkheid hebben waar groenbeheerders elders in het land vandaag de
dag grote en soms vergeefse moeite voor
doen. En zoals wel vaker in een situatie van
overvloed wordt de rijkdom hiervan door
de eigenaren niet altijd op waarde geschat.
Naast het schrale en kalkrijke uitgangsmateriaal berust de vegetatiekwaliteit ook op
de dynamiek die inherent is aan het gebruik
van leidingstroken, waar lange perioden van
rust worden afgewisseld met lokale graafwerkzaamheden in telkens een ander deel
van het terrein. Het gevolg is dat zo op veel
plekken verschillende successiestadia in
langwerpige banen naast elkaar te zien zijn.
Soms levert dat werkelijk onverwachte
situaties op zoals in 2010 toen een op zich
smalle strook graafwerk langs de Botlekweg
resulteerde in een twee kilometer lange
baan van hoge dravik die misschien wel zijn
oorsprong vond in de al eerdergenoemde
graanoverslag. Oorspronkelijk Zuid-Europees en aan het eind van de vorige eeuw
inburgerend in Nederland was dit voor de
soort in elk geval de steun die hij nodig
had om zich in de jaren daarna over het
havengebied te verspreiden en momenteel
kun je hem op allerlei plekken in de haven
tegenkomen.
Een wel oorspronkelijk inheemse en
volgens de Rode Lijst kwetsbare soort die
vooral in bermen van de Botlek te vinden is,
is paardenbloemstreepzaad. De soort groeit
hier op de noordrand van zijn historische
deltaverspreiding en waaiert de laatste
jaren in toenemende mate uit richting de
Europoort. Het is te hopen dat deze trend
zich voortzet want in de Europoort heerst

momenteel een plantvriendelijker maaibeheer dan in grote delen van de Botlek.
Komend vanuit het oosten nemen in de
Europoort de invloeden van zand en zee
merkbaar toe. De schrale bodem biedt veel
ruimte voor een open vegetatiestructuur
die na beschadiging door werkzaamheden
langzaam begroeit. Ideaal voor een mooie
pioniersoort als blauw walstro maar ook
voor het tegenwoordig wettelijk beschermde
glad biggenkruid én voor duinlangbaardgras. Duinlangbaardgras is een oorspronkelijk Zuid-Europees, éénjarig grasje dat zich
wellicht geholpen door de klimaatverandering en anders wel door menselijke activiteit, gestaag langs de kusten van Frankrijk
en België naar het noorden heeft verspreid.
Ergens rond de eeuwwisseling viel zijn
aanwezigheid plotseling op als kleine en
duidelijk begrensde groeiplekjes die werden
aangetroffen in verstoorde, zeer zandige
delen van bermen of leidingstroken. In de
jaren daarna ontwikkelde de plant zich tot
een vaste aanwezige in het hele havengebied en in de verspreidingsatlas is ook te
zien hoe het havengebied verantwoordelijk
is voor een diepe uitloper in het verspreidingsbeeld die vanuit de kust doorsteekt tot
voorbij de Oude Maas.
Een andere soort waarvoor de Europoort
vooraan heeft gestaan in een landelijke
ontwikkeling is de uitbreiding van bijenorchis zoals die zich de afgelopen decennia
in West-Nederland heeft afgespeeld. In
de jaren ’80 was de soort al bekend van
de omgeving van de Dintelhaven waar
hij onder andere direct langs het fietspad
groeide en ook regelmatig werd uitgestoken. Ik herinner mij nog de keurige vierkante putjes op plekken waar bloeiende
planten hadden gestaan. Blijkbaar bleef
er op minder toegankelijke plekken toch
voldoende over want in de periode dat alle
orchideeën in de haven nauwkeurig werden
gemonitord, vanaf ca. 2004 tot en met 2016
toen de meeste soorten hun wettelijke
bescherming verloren, vertoonde de soort
een weliswaar grillig aantalsverloop maar
wel een grote areaaluitbreiding. Zo ontstond
een situatie dat je vooral in de jaren 2015
en 2016 bij wijze van spreken nergens van
je fiets kon stappen zonder oog in oog te
staan met een bijenorchis.

deel uit asfalt bestaat. Precies dezelfde
constructie, en ook met dezelfde soort is te
vinden langs het Hartelkanaal ter hoogte
van de ‘d Arceyweg.

Vleeskleurige orchis en grote keverorchis langs de
Europaweg

Parallel aan de Europoort ligt tussen het
Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg de
Landtong Rozenburg die over een groot
deel van zijn lengte niet veel meer is dan
een weg met begeleidende berm en leidingstrook. Naast een vegetatie die varieert
van schrale bermen met veel rolklaver tot
meer rivierdijkachtig grasland met aardaker, kattendoorn en groot streepzaad (dit
keer misschien niet uit een zakje van een
zaadleverancier zoals in grote delen van het
land) heeft dit gebied een eigen botanische
specialiteit in gestalte van knopig doornzaad. Net als het paardenbloemstreepzaad
een landelijk vrij zeldzame en kwetsbare
deltasoort op de noordrand van zijn min of
meer aaneengesloten verspreidingsgebied.
Die rand moeten we hier alleen wel heel
erg letterlijk nemen want knopig doornzaad
groeit op de landtong over een lengte van
meerdere kilometers in een vrijwel ononderbroken strook van meestal maar zo’n halve
meter breed, op de grens van een vaak
hoge grasvegetatie en het talud naar het
Calandkanaal, dat hier voor het bovenste

Steenglooiingen
Hiermee zijn we aangeland bij een apart
hoofdstuk in de havenflora: de steenglooiingen die we over grote lengte en in grote
variatie in de haven vinden. In ons van
nature vrijwel steenloze landje zijn die altijd
van menselijke oorsprong, maar dat wil
zeker niet zeggen dat er botanisch niets te
beleven valt. Afhankelijk van de structuur
van de glooiing zal zich vanaf het moment
van aanleg grotere of kleinere hoeveelheden bodemmateriaal gaan ophopen tussen
de stenen en al snel is dat voldoende om te
kunnen gaan begroeien.
Steenglooiingen kunnen opgebouwd zijn
uit gestapelde of los gestorte blokken van
verschillende materialen. Het bekendste
materiaal voor gestapelde glooiingen zijn de
spreekwoordelijke hoekige basaltzuilen die
handmatig in verband worden gelegd, maar
vaker vinden we rechthoekige kalksteenblokken en soms diezelfde rechthoeken in
een granieten versie. Dan zijn er nog de
hoekige namaak-basaltblokken van beton
en een strakke betonnen versie die nauw
aansluit in een honingraatprofiel. Die laatste
biedt aanzienlijk minder ruimte voor vegetatie dan de andere maar op elke glooiing
kan zich in principe begroeiing ontwikkelen.
Fout gaat het botanisch gezien pas wanneer de glooiing wordt afgedekt met een
laag asfalt.
Wat er in de ruimte tussen de stenen kan
gaan groeien is onder meer afhankelijk van
de hoogte op de glooiing waar de plek is
gepositioneerd. Hoog op de helling is het
droog en kan de temperatuur in de zon
behoorlijk oplopen. Een plek voor vetplanten als muurpeper en wit vetkruid of
bijvoorbeeld diepwortelende tweejarigen als
grote kaardenbol en verschillende toortsen.
Vooral lage matvormende planten stimuleren het invangen van zand en organisch

Waar bijenorchis niet zo’n probleem heeft
met wat drogere omstandigheden geldt dat
niet voor veel andere orchideeën, die juist
te vinden zijn op meer vochtige plekken in
het Europoortgebied en de oostelijke Maasvlakte. Rijke groeiplaatsen zijn niet zelden
gesitueerd op ontoegankelijke leidingstroken maar een oplettende voorbijganger
kan zich ook vanaf het fietspad langs de
Moezelweg laten trakteren op meerdere
soorten.
Helaas hebben voortgaande bebouwing
en mogelijk de algemene verdroging van
Nederland in de laatste jaren tot gevolg dat
veel plekken in het gebied droger lijken te
worden.

Knopig doornzaad Landtong
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materiaal zodat op de duur een dunne
bodem ontstaat met meer groeimogelijkheden. Jaarlijks afmaaien van de vegetatie
verhindert het dichtgroeien met bomen en
struiken.
Vanaf de bovenzijde van het talud verloopt
een gradiënt van droog naar nat en onderaan zal tweemaal per dag de boel onder
water verdwijnen. Daar zijn de stenen in
het zoetwatergebied meestal bedekt met
slib en draadalg en vanaf het moment dat
het zoute water binnendringt verschijnen de
zeewieren en de zeedieren. Die plek is niet
overal hetzelfde. Het water van het min of
meer bij Rozenburg doodlopende Calandkanaal heeft een zodanig zeewaterkarakter
dat zeewieren en Japanse oesters bij laag
water tot aan de Calandbrug te zien zijn.
Het Hartelkanaal daarentegen was tot het
doorgraven van de Beerdam in 1997 een
zoetwaterverbinding die doorliep tot aan
de Maasvlakte. Tegenwoordig is het een
stromend getijdenwater, een soort nevengeul van de Nieuwe Waterweg, die aftakt
van de Oude Maas die op zijn beurt weer
rechtstreeks uit de Biesbosch afkomstig is.
(Voor wie het nog nooit gedaan heeft is het
aan te raden om een keer op Google Earth
of een andere luchtfotosite de kleurverschillen van het water in Nieuwe Waterweg,
Calandkanaal, Hartelkanaal en Brielse meer
met elkaar te vergelijken.)
Botanisch is dit interessant omdat te verwachten zou zijn dat allerlei mooie soorten
van het zoetwatergetijdenmilieu, we denken
bijvoorbeeld aan spindotter en zomerklokje,
zich uiteindelijk langs het kanaal nog een
stuk meer naar het westen zouden kunnen
vestigen. Onderzoek daarnaar in 2011-2012
leverde geen resultaat op maar wel onverwachte zaken als pijpbloem en enorme
massa’s klein glaskruid, in de tijd dat de
herinnering aan deze soort als zeldzaamheid nog vers was.
Wanneer een glooiing bestaat uit los
gestorte steenbrokken verdwijnt het ingevangen bodemmateriaal aanvankelijk ver
in de diepte en zal de begroeiing ook daar
vandaan moeten komen. Wat daar uiteindelijk kiemt is vervolgens onbereikbaar
voor maaimachines en we zien dan ook dat
bomen en struiken daar na verloop van tijd
een beeldbepalende rol gaan spelen. De
zuidoever van het Hartelkanaal is daarvan
een goed voorbeeld, maar ook de dijk aan
de westkant van de Edisonbaai en het, niet
publiekelijk toegankelijke talud van de Tennesseehaven met zijn enorme kalksteenbrokken. De schaduwrijke diepten tussen
de stortstenen vormt tevens een geschikt
leefmilieu voor varensoorten die we als
rotsbewoners ook kennen van de oude
kademuren in het stadsgebied en die er
blijkbaar geen moeite mee hebben om zich
tot aan de zee toe in de Hollandse rotskust
te vestigen. In al de hierboven genoemde
stortstenen glooiingen groeien tongvarens, net als langs de Antarcticaweg. Ook
eikvarens, naaldvarens en schubvaren zijn
in de afgelopen jaren in de steenglooiingen
geregistreerd, hoewel het enige bekende
exemplaar van die laatste inmiddels weer
in stuifzand, bramen en meeuwenpoep ten
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onder is gegaan. De ervaring leert dat leuke
varenvondsten in steentaluds eigenlijk altijd
vergezeld gaan van de meer opvallende
aanwezigheid van mannetjesvarens. Die
soort kan dus dienen als signaalsoort die
vertelt dat het wel eens nuttig kan zijn om
zo’n plek met meer aandacht te bekijken.
Houd dit soort plekken dus in de gaten want
zeker een soort als zwartsteel is bij wijze
van spreken morgen te verwachten.
De los gestorte steenglooiingen bestaan
hoofdzakelijk uit kalksteen. Aan het dwarse
einde van de Tennesseehaven vinden wij
hierop een curiositeit in de vorm van een
nog voortdurend toenemende begroeiing
van boslathyrus. Boslathyrus is zeker geen
soort van kust- of deltagebied maar wel van
streken waar kalksteen wordt gewonnen en
het zou zomaar kunnen dat we hier met een
echte steenadventief te maken hebben.

samenstelling dan een die door natuurlijke
opslibbing en opstuiving vanaf het strand
zou zijn ontstaan. Het Maasvlaktezand
komt tenslotte regelrecht uit de diepte van
de zee, is geselecteerd op een niet te fijne
korrelgrootte en is van boven tot onder
vermengd met schelpen en steentjes (en
fossiele botten, maar dat is een heel ander
verhaal). Ecologisch gezien dus een voor
Nederlandse omstandigheden onnatuurlijke
of beter gezegd een urbane bodem. Het is
dan ook niet onlogisch dat zich onder deze
omstandigheden andere soorten of andere
soortencombinaties op de voorgrond dringen dan in duingebieden ten noorden of ten
zuiden van de Maasvlakte.
Als één van die soorten in de afgelopen
decennia wel als symbool voor het Rotterdamse havengebied heeft kunnen dienen
is dat wel de grijze mosterd, die momenteel

Boslathyrus, Tennesseehaven

Met het aanleggen van de Tweede Maasvlakte en het doorgraven van het Yangtsekanaal heeft het havengebied er een
flink areaal aan Hollandse rotskust, direct
aan de zee bijgekregen, wat zich in elk
geval al heeft vertaald in het verschijnen
van zeevenkel en het zien van meer gele
hoornpapavers dan in heel wat jaren voorheen. Allebei zijn dat in dit land nog steeds
zeldzame soorten die vooral herinneringen
oproepen aan mooie vakanties aan kusten
van bijvoorbeeld Bretagne of Normandië.
Doorredenerend en rekening houdend met
het naar het noorden oprukken van zoveel
zuidelijke soorten zou het verschijnen van
een soort als boomlavatera in de komende jaren niet eens ondenkbaar zijn. Gele
hoornpapaver heeft zich inmiddels gevestigd in het ballastbed van een stuk spoorlijn
op de tweede Maasvlakte en gaat hier misschien nog een mooie toekomst tegemoet.
Maasvlakte
Met de aanleg van de tweede Maasvlakte is
het hele Maasvlaktegebied uitgegroeid tot
een vijf meter hoge zandplaat die de oppervlakte van een gemiddelde Rotterdamse
randgemeente met gemak te boven gaat.
Een zandplaat echter met een heel andere

vanuit het zuidwesten over het land rolt
en die in de haven de standaard achtergrondsoort onder de gele kruisbloemigen
vormt. Van later datum, maar inmiddels wel
als blijvertje te beschouwen is de zandweegbree, eveneens van Zuid-Europese
oorsprong. Ooit vormde zandweegbree een
exotische bijzonderheid op het spoorwegemplacement waar nu in Rotterdam de
Laan op Zuid ligt; nu is het een gewone
bermplant op de Maasvlakte geworden.

Zandweegbree

Zo zijn er nog een paar soorten om in de
gaten te houden: Duits viltkruid, aanvankelijk vooral bekend van de kleirijpingsvelden
op de plek waar nu Maasvlakte Plaza ligt en

bij de aanleg van het Maximaviaduct terecht
gekomen in de afdekgrond van het talud.
Meerdere vondsten in de wat ruimere
omgeving gedurende het afgelopen jaar
geven wel aan dat er van deze soort nog
meer te verwachten is. Eveneens vanuit het
Slufterterrein lijkt ook de welriekende
ganzenvoet de wijde Maasvlakte in te gaan
trekken.
Dat je geen uitheemse soort hoeft te zijn
om te profiteren van de mogelijkheden die
een vreemd nieuw milieu te bieden heeft
bewijst het glad biggenkruid. Sinds die soort
een wettelijke bescherming geniet gaat daar
veel aandacht naar uit. Glad biggenkruid is
als akkerplant in het binnenland grotendeels
verdwenen maar heeft een nieuw leefgebied gevonden in de kuststrook en is volop
te vinden op de oude, oftewel de eerste
Maasvlakte, van daar uit wordt momenteel
stap voor stap de buitencontour van de
tweede Maasvlakte gekoloniseerd.
Qua uiterlijk is glad biggenkruid helaas niet
bepaald een soort waar het grote publiek
snel voor warm zal lopen. Voor de meeste
mensen is het niet meer dan één van die
vele gele composietjes die dan ook nog

maar alleen in de ochtend bloeit en in het
Maasvlaktemilieu meestal zeer bescheiden
tot uitgesproken minuscule afmetingen aanneemt. Het beste kun je ze eigenlijk zoeken
wanneer de eerste hoofdjes zijn uitgebloeid
en de ijle pluizenbolletjes (doorzichtiger dan
die van kleine leeuwentand) een soort waas
over de vegetatie kunnen leggen.
Zoals al verschillende keren aangegeven
zijn veel van de hier besproken planten
uitstekend thuis in de schrale en halfopen
vegetatie die ontstaat als het kale zand op
natuurlijke, en langzame, wijze begroeid
kan raken. Maar die mogelijkheid is er
maar beperkt. Ondanks alle voorzorgen
waar het gaat om de samenstelling is
het Maasvlaktezand niet ongevoelig voor
verstuiving en de hoeveelheden zand die
daarbij over deze oppervlakten in beweging
kunnen komen zijn enorm. Open ruimten
in het gebied worden daarom in principe
altijd ingezaaid om snel een vastleggende begroeiing te creëren. Voor dit doel is
ergens in de jaren ’70 of ’80 het Europoortmengsel ontwikkeld; een mix van graan,
gras en groenbemestingsgewassen uit de
landbouw. De nadere invulling met soorten

Zoekbeeld glad biggenkruid in vrucht

vindt telkens plaats op basis van prijs en
beschikbaarheid. De taak van het graan is
daarbij om een snelle vegetatieontwikkeling
te krijgen die de wind dempt en het zand
vasthoudt; de groenbemesters zorgen voor
het inbrengen van organisch materiaal in
het schrale zand en het graszaad moet zorgen voor een grasmat op langere termijn.
Op zich een doordachte en min of meer
natuurlijke methode als we accepteren dat
het gebied niet bedoeld is voor spontane
duinvorming en dat zand toch op zijn plek
gehouden moet worden. Alleen waar het die
laatste (gras-)component betreft beginnen
de technische en de ecologische wensen
ten aanzien van het resultaat uiteen te
lopen. Waar de technicus vooral snel een
stevig en diep bewortelde grasmat ziet ontstaan wil de ecoloog zo veel mogelijk ruimte
voor natuurlijke ontwikkeling en vertrouwt
voor het vasthouden van het zand vooral op
een fraaie moslaag.
Dat het ook anders kan is te zien in de brede berm en leidingstrook die ligt tussen de
Maasvlakteweg en de Prinses Maximaweg
ter hoogte van de Vogelvallei en de Slufter.
Voor de inrichting van de randzone van
Maasvlakte 2 had in 2012 het door landschapsarchitecten opgestelde landschapsplan voor deze strook de sfeer van een
natuurlijk duinlandschap voorzien. Voor wie
vertrouwd is met het echte duinlandschap
vergt het best wel wat fantasie om de situatie ter plekke nu als zodanig te benoemen,
maar het gegeven bood wel de gelegenheid
om af te wijken van de standaard inzaai met
Europoortmengsel. Spontane ontwikkeling
was nog altijd geen optie in verband met
verstuivingsrisico langs de aanliggende
wegen en met commerciële zaadmengsels
van zogenaamd wilde planten hebben
we hele slechte ervaringen. Vandaar het
besluit om de kale bodem te voorzien van
zaden bevattend maaisel van kruidenrijke
graslanden uit de nabije omgeving; een
natuurlijker manier van inzaaien is er niet.
Voor het bronmateriaal werd enerzijds
teruggegrepen op de mooiste graslanden
in het havengebied, in dit geval met name
de leidingstrook aan de Beerweg, en op de
buren van het Zuid-Hollands Landschap.
Zo kwam dat jaar al het maaisel van het
Groene strand, Kaapduin en het Parnassiavlak in de berm van de Prinses Maximaweg
terecht. Het resultaat is vandaag de dag
een gevarieerde berm met Parnassia in
de zeldzame natte delen en over de hele
lengte een hoog aandeel halfparasieten
als rode, stijve en kleverige ogentroost en
dan zijn we best wel weer een beetje in het
duingebied.

Berm Maximáweg
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