
PSG SCOUSELE 
NATUURHUIS STEENDORP 14/06/17 

FREDDY MOORTHAMER 



PSG 14/06/17 

• Zo goed als nieuwe planten in de polder 

• Bestrijding exoten 



BIJNA NIEUWE PLANTEN IN DE POLDER 

• Wouw 

• Grote Engelwortel 

• Bont Kroonkruid 

• Hondspeterselie 

• Roestachtige ridderzuring 

• Smalle Weegbree met “monstrueze” bloeiwijze 

• Kornoelje (-)! TBD 



BIJNA NIEUWE PLANTEN 

• Wouw,… een wouw, neen niet deze 

 



WOUW 

• Reseda luteola 

• Overstroomdijk aan de kant van het schor 

• Tweejarige plant, adventief op wegbermen, braakland,… 

• Op recent sterk verstoorde bodems 

• Kwam vóór 2000 niet voor in onze polder 



WOUW 



WOUW 





GROTE ENGELWORTEL 
 

• Angelica archangelica 

• Langs dijk Kortbroek 

• Bloeitijd van juni – augustus, nu beginnend 

• Licht geel-groene kleur van de bolvormige bloemschermen 

• Wel frequent in polder: gewone engelwortel 

 



GROTE ENGELWORTEL 



GROTE ENGELWORTEL 



GROTE ENGELWORTEL 





BONT KROONKRUID 

• Coronilla varia (syn.: Securigera varia) 

• Klaverachtig, dus Vlinderbloemenfamilie 

• Adventief (meegekomen met zaadmengsels voor Fazantenvoer) 

• Meegekomen met grondverzet van aanleg GOG 

• Op Vlaams niveau zeldzame verschijning! 

• Plant vormt een stevig overlevend wortelstel 

 



BONT KROONKRUID 



BONT KROONKRUID 





HONDSPETERSELIE 

• Aethusa cynapium 

• éénjarige schermbloemige 

• Wandelwegje van Altena naar Watermolenstraat 

• Rommelhoekje met tuinafval (snoeisel, grasmaaisel...) 

• het ‘weer’ kan zalig zijn maar als ‘t slecht is, spreken we over ‘hondenweer 



HONDSPETERSELIE 

• Peterselie is lekker en culinair gebruik 

• Tweelingsoort hondspeterselie is giftig (alle plantendelen) 

• Onaangename geur i.v.m. peterselie 

• hondspeterselie is geen peterseliesoort 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peterselie


HONDSPETERSELIE 



HONDSPETERSELIE 



RIDDERZURING MET ZURING-RIET-ROEST - BLAD 
BOVEN 



RIDDERZURING MET ZURING-RIET-ROEST - BLAD 
ONDER 



MONSTRUEZE BLOEI 

• Weinig over bekend 

• Op smalle weegbree 

• Wie weet hier meer over? 



KORNOELJE 

• Cornus 

• Wandelwegje van Watermolenstraat naar Scheldedijk en in schor langs dijk 

• Verder te bekijken om welke soort het hier gaat 



BESTRIJDING EXOTEN 

•Japanse duizendknoop 

•Reuzenbalsemien 

•Reuzenberenklauw 



JAPANSE DUIZENDKNOOP 



REUZENBALSEMIEN 



REUZENBALSEMIEN 



REUZENBALSEMIEN 



NIET TE VERWARREN MET HENNEPNETEL 



REUZENBERENKLAUW 





NIET TE VERWARREN MET GEWONE ENGELWORTEL 


