Natuur in de stad: spontane vegetatie van 3
haarsnijderijsites in Lokeren
Op 3 voormalige industrieterreinen in Lokeren werd de soortenrijkdom en soortensamenstelling van de
spontaan ontwikkelde vegetatie onderzocht. Het betreft de haarsnijderijen Jourdes en Hoedhaar en
het oud Scheikundig Centrum Lokeren (SCL). De terreinen liggen er al enkele decennia verlaten bij en
werden gedurende die periode gekoloniseerd door een uitgebreid gamma aan plantensoorten. Het
soortenpalet bestaat hoofdzakelijk uit pioniersoorten, waaronder een groot aantal ingeburgerde
soorten. Zeldzame of bedreigde soorten vermeld op de Vlaamse Rode Lijst werden niet aangetroffen,
wel konden zich enkele voor de regio Waasland vrij opmerkelijke soorten vestigen.
Inleiding
Stedelijke milieus zijn een belangrijk toevluchtsoord voor allerlei vormen van biodiversiteit (o.a.
Cornelis & Hermy 2004, Angold et al. 2006, Smith et al. 2006). Dit werd pas onlangs nog bevestigd
toen bij een onderzoek in de Antwerpse binnenstad een uitzonderlijk rijke spinnenfauna werd
aangetroffen, waaronder 9 zeldzame of bedreigde soorten vermeld op de Vlaamse Rode Lijst, en een
vrij groot aantal uitheemse soorten (Van Keer & Van Keer 2006). De spinnen bewijzen hun nut
doordat ze jaarlijks miljoenen insecten consumeren en zo de populaties van potentieel schadelijke
organismen (waaronder zelfs kakkerlakken) onder controle houden. Ook vogels doen het goed in
steden. Naast de wijd verspreide stadsduif, komen enkele minder algemene vogelsoorten in
stadskernen tot broeden, zoals Huiszwaluw, Kerkuil en recent ook weer de Slechtvalk (Cade & Bird
1990). Daken van gebouwen bieden vaak ook onderdak aan vleermuizen, zoals de Dwergvleermuis
(Whitaker 1998).
Behalve voor allerlei diersoorten kunnen steden ook op botanisch vlak belangrijke troeven hebben. In
stadsbossen, parken en sierbeplantingen zijn meestal een relatief groot aantal wilde plantensoorten
aan te treffen. Daarnaast vormen oude muren en gebouwen, spleten tussen trottoirtegels,
braakliggende gronden en verlaten industrieterreinen een geschikt substraat voor de groei van
planten. De soortensamenstelling van deze sterk antropogene milieus is vaak zeer gevarieerd, met tal
van algemene en zeldzamere inheemse soorten en een voortdurend groeiend aantal ingeburgerde
plantensoorten (Celesti-Grapow et al. 2006). Mooie voorbeelden van soortenrijke urbane vegetaties
zijn te vinden op de oude kademuren in de Gentse binnenstad, het oud militair hospitaal in Berchem
(Molenaar 2001) en in de havengebieden van Gent en Antwerpen (Verloove 2002).
Verlaten industrieterreinen als groeiplaats voor plantensoorten
Op een verlaten industrieterrein krijgen de weerselementen, zoals vorst, neerslag en wind, vrij spel,
waardoor de gebouwen na verloop van tijd sporen van verval gaan vertonen. In en om de leegstaande
gebouwen hoopt zich plaatselijk water en weggewaaid bodemmateriaal op, die ervoor zorgen dat
geleidelijk gunstige kiemingsomstandigheden ontstaan voor allerlei plantensoorten.
De typische groep van plantensoorten die zich aanvankelijk op verlaten industrieterreinen vestigt,
bestaat uit pioniersoorten. Verklaring is dat pioniersoorten gemakkelijk verafgelegen locaties kunnen
koloniseren omdat ze massaal lichte zaden produceren, die door de wind over grote afstanden
verspreid worden. Bovendien stellen pioniersoorten gewoonlijk weinig specifieke eisen aan hun
groeimilieu, wat hen toelaat om op schijnbaar onmogelijke plaatsen, met een minimum aan water en
voedingsstoffen, te groeien en zich voort te planten.
Behalve pioniersoorten worden in verlaten gebouwencomplexen soms plantensoorten teruggevonden
die meer specifieke groeiomstandigheden vereisen. Ze kunnen plaatselijk overleven omdat toevallig
de voor hen vereiste groeicondities zijn ontstaan. Zo worden vaak soorten aangetroffen waarvan het
voorkomen in de vrije natuur beperkt is tot plaatsen met stagnerend water, bijvoorbeeld boven een
ondoordringbare kleilaag op geringe diepte. Op industrieterreinen kan een vergelijkbare situatie
ontstaan op plaatsen waar zich voldoende bodemmateriaal heeft opgehoopt boven een betonvloer,
zodat het water niet in de bodem kan dringen. Ook bepaalde plantensoorten van kalkrijke bodems
vinden soms een geschikte groeiplaats op industrieterreinen, vermist het cement dat in gebouwen is
verwerkt vaak kalk bevat. Een ander type specialisten bestaat uit soorten die een hoge
luchtvochtigheid vereisen, zoals bepaalde varens en mossen. Onder bepaalde omstandigheden

kunnen ze zich vestigen in gebouwen of kelders waar het regelmatig binnenregent (Molenaar 2001).
Ook op oude, verweerde muren kunnen vaak een aantal typische soorten of ‘muurplanten’ aanwezig
zijn.
De 3 bestudeerde haarsnijderijsites in Lokeren zijn bovendien alle plaatselijk vervuild met een zwaar
metaal, namelijk kwik. In de haarsnijderijen werden konijnen- en hazenvellen ingestreken met een
anorganische kwikoplossing (Hg(NO3)2 of HgCl2) om de gladde hoornlaag rondom de haren te splijten,
zodat de haren zich aan elkaar konden vasthaken: de basis van het viltproces (Heyvaert & Van
Campenhout 2004). Omdat soms kwik werd gemorst, raakte de bodem ter hoogte van de ‘strijkerij’
plaatselijk vervuild met kwik. Tweewaardig kwik Hg(II) wordt door planten opgenomen en heeft een
toxische werking, al vertonen sommige plantensoorten een zekere tolerantie (Meagher & Heaton
2005, Graydon et al. 2006). De aanwezigheid van kwik in de bodem weerspiegelt zich dus mogelijk
lokaal in de soortensamenstelling van de vegetatie.
Vegetatie van de 3 onderzochte haarsnijderijsites
Tijdens de maand juli 2006 werd de spontane vegetatie van 3 voormalige industrieterreinen in
Lokeren onderzocht. Het betreft de voormalige haarsnijderijen Jourdes (gelegen tussen de
Molenstraat en het Patershof) en Hoedhaar (gelegen langs de Veldstraat) en het oud Scheikundig
Centrum Lokeren (SCL), gelegen tussen de Labostraat en de N70, waar de kwikoplossing voor de
Lokerse haarsnijderijen vanaf 1952 werd bereid (Figuur 1 en 2). De gebouwen werden in de jaren
1960-1970 verlaten en nadien gedeeltelijk (Hoedhaar en Jourdes) of volledig (Scheikundig Centrum
Lokeren) afgebroken. Op de terreinen van het Scheikundig Centrum Lokeren en Jourdes gebeurde al
een experimentele sanering van de met kwik vervuilde bodem. Voor de rest kon de natuur volledig
haar gang gaan op de 3 terreinen.
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Figuur 1 Ligging van de 3 onderzochte haarsnijderijsites in Lokeren (GIS-Vlaanderen 1990).

Figuur 2 De 3 onderzochte voormalige haarsnijderijsites: Scheikundig Centrum Lokeren (links), Jourdes (midden) en Hoedhaar
(rechts).

Soortenrijkdom
De site Jourdes is met 116 plantensoorten het soortenrijkste terrein van de drie (Tabel 1). De site van
het Scheikundig Centrum Lokeren herbergt 69 soorten en de site Hoedhaar heeft met 56 soorten de
laagste soortenrijkdom. De verklaring voor de relatief grote verschillen in soortenrijkdom moet worden
gezocht in het samenspel van een aantal factoren.
Een eerste factor die de soortenrijkdom mee bepaalt is de diversiteit aan beschikbare groeimilieus of
habitats: hoe groter de habitatdiversiteit, hoe meer soorten verwacht kunnen worden (Honnay et al.
1999). De habitatdiversiteit is het grootst op de site Jourdes. Plaatselijk is de betonvloer nog intact,
elders werd deze uitgebroken, zodat de zandige ondergrond (al dan niet vermengd met puin) blootligt.
In de bewaard gebleven kelder van een van de gebouwen heeft zich regenwater verzameld en is een
permanent waterbekken ontstaan. Ook resteren nog een aantal oude muren waarop vegetatiegroei
mogelijk is. Op het terrein zijn dus minstens 4 totaal verschillende habitats aanwezig, die elk aan een
groep van typische plantensoorten vestigingsmogelijkheden bieden. Op de site Hoedhaar konden
maar 3 habitattypes onderscheiden worden: betonvloeren, muren en het vochtige binnenste van de
half ingestorte gebouwen. Op het terrein van het Scheikundig Centrum Lokeren is slechts 1
habitattype zichtbaar aanwezig, namelijk open zand, vermits alle gebouwen en betonvloeren werden
uitgebroken.
De oppervlakte van het terrein staat blijkbaar niet in verband met de soortenrijkdom: het grootste
terrein (Hoedhaar, 1,1 ha) herbergt minder soorten dan Jourdes (0,3 ha) en het Scheikundig Centrum
(0,4 ha). Verklaring is dat oppervlakte van een terrein niet noodzakelijk gecorreleerd is met de
habitatdiversiteit, die in hoge mate afhankelijk is van toevalsfactoren (Honnay et al. 1999).
De drukte van het passerende verkeer is vermoedelijk wel een belangrijke verklarende factor voor de
soortenrijkdom. Het verkeer is immers een belangrijke vector voor onbewust transport en verspreiding
van veel plantenzaden (Verloove 2002). De site Jourdes, die het soortenrijkst is, grenst aan een vrij
druk bezochte parking (Patershof), zodat de kans op de aanvoer van zaden via passerende auto’s
relatief groot is. Het Scheikundig Centrum grenst aan een weg die eveneens zeer druk is (de N70). De
site Hoedhaar, die het minst soortenrijk is, ligt langs de Veldstraat, waar relatief weinig verkeer
passeert. Bovendien werd het terrein tot voor enkele jaren goed afgeschermd door de inmiddels
gedeeltelijk gesloopte gevel van het fabrieksgebouw, zodat daar minder aanvoer van zaden kon
plaatsvinden.
Uit dit alles kan geconcludeerd worden dat toevalsfactoren in belangrijke mate de soortenrijkdom mee
bepalen.
Soortensamenstelling
De hoofdmoot van het soortenpalet bestaat uit typische soorten van pioniervegetaties op droge
voedselarme tot matig voedselrijke bodem (Runhaar et al. 2004). Voorbeelden van soorten die tot
deze groep behoren zijn Jacobskruiskruid, Koningskaars, Korrelganzenvoet, Brem, Grote zandkool,
Zachte ooievaarsbek, Kruipertje, Zandraket, Grote teunisbloem, Zandteunisbloem, Grote
leeuwenklauw, Gewone reigersbek, Akkerviooltje en Witte honingklaver. Een soort met een zeer
toepasselijke naam die eveneens tot dit gezelschap behoort is Hazenpootje, een klaversoort waarvan
de dicht behaarde bloeiwijze herinnert aan het vel van de dieren dat in het bedrijf massaal werd
verwerkt. Daarnaast komen een aantal vochtminnende soorten voor die zich lokaal kunnen
handhaven door de aanwezigheid van stagnerend water op geringe diepte, wat zich voordoet op

plaatsen waar een dun laagje door de wind aangevoerd bodemmateriaal de voor water
ondoordringbare betonnen fabrieksvloer bedekt. Voorbeelden zijn Waterzuring, Zwart tandzaad,
Blaartrekkende boterbloem, Schietwilg, Rietgras en Riet. Een ander type soorten, dat frequent werd
aangetroffen op de sites Jourdes en Hoedhaar, zijn soorten die op gebouwen en muren kunnen
groeien, zoals Muurleeuwenbek, Klimop, Mannetjesvaren en Brede stekelvaren (Figuur 3). Op de site
Jourdes komt zelfs een drijvende waterplant voor, namelijk Klein kroos, die zich dominant in de met
regenwater gevulde kelder van een gebouw heeft gevestigd (Figuur 4).

Figuur 3 Op oude muren in stedelijke milieus kan een gevarieerde muurflora
voorkomen (links, Hoedhaar). Muurleeuwenbek Cymbalaria muralis is hierbij
een steeds vaker voorkomende verschijning (boven, Jourdes).

Figuur 4 Klein kroos in de met regenwater gevulde kelder van een gebouw (Jourdes).

Opmerkelijk is dat 31 van de 158 plantensoorten (20%) die op de 3 haarsnijderijsites samen werden
aangetroffen ingeburgerde soorten zijn (Figuur 5). Ingeburgerde soorten zijn soorten die
oorspronkelijk niet inheems zijn in Vlaanderen, maar hier recent werden geïntroduceerd en zich
sindsdien zelfstandig weten te handhaven (Verloove 2002). De verklaring voor het grote aandeel
ingeburgerde soorten ligt waarschijnlijk in het sterk antropogeen karakter van de groeiplaatsen.

Figuur 5 De vegetatie op het terrein van de voormalige haarsnijderij Jourdes wordt sterk gedomineerd door ingeburgerde
soorten zoals de Canadese fijnstraal Conyza canadensis (Jourdes).

Hoewel de vegetatie door eerder triviale soorten gedomineerd wordt en een vrij groot aandeel
ingeburgerde soorten bevat, zijn toch enkele voor de regio Waasland minder algemene tot zelfs
zeldzame soorten aanwezig. Fraai duizendguldenkruid is een pionier op vochtige tot natte, kalkrijke
zandige bodems. In Vlaanderen is deze soort vrij zeldzaam en vrijwel beperkt tot de duinen en
terreinen die met kalkrijk zand werden opgespoten, zoals in de haven van Antwerpen (Van Landuyt et
al. 2006). De Kleine leeuwentand, waarvan enkele exemplaren werden gevonden, komt in Vlaanderen
vrij algemeen voor, maar is in het Waasland zeldzaam. De soort wordt echter wel vaker aangetroffen
op industrieterreinen (Van Landuyt et al. 2006). Ook de aanwezigheid van Bosrank is opvallend: voor
het Waasland betreft het slechts de tweede officiële waarneming. De eerste waarneming dateert van
begin 2006 en werd gedaan in de Vettemeers, nabij de grens tussen Eksaarde en Sinaai (persoonlijke
mededeling Tom Neels). Het opduiken van de soort was vroeg of laat wel te verwachten, want hoewel
de Bosrank in Vlaanderen oorspronkelijk uitsluitend in de Leemstreek voorkwam, breidt de plant
recent sterk uit, vooral in stedelijke milieus (Van Landuyt et al. 2006). Ook de aanwezigheid van
Margriet is opmerkelijk. In heel Vlaanderen is dit een algemene soort, maar vreemd genoeg is de soort
in het Waasland een vrij zeldzame verschijning (Van Landuyt et al. 2006).
Andere natuurwaarden
Tijdens het uitvoeren van de planteninventarisaties werd vastgesteld dat op de terreinen ook heel wat
andere natuurwaarden aanwezig waren. In het waterbekken op de site Jourdes werd een populatie
Bruine kikkers aangetroffen. Alledrie de sites bleken ook interessant voor sprinkhanen, omwille van
het warme microklimaat. Onder meer Krasser, Bruine sprinkhaan, Ratelaar en Grote Groene
Sabelsprinkhaan waren met regelmaat aanwezig. Op de meeste muren en betonvloeren konden ook
verschillende soorten mossen en korstmossen onderscheiden worden. Op de site Hoedhaar werd op
Jacobskruiskruid de Jacobsvlinder gevonden, een dagactieve nachtvlinder. Daarnaast werden her en
der allerlei soorten dagvlinders, kevers, wantsen en andere invertebraten opgemerkt. Verlaten
industrieterreinen kunnen dus ook aan tal van andere organismegroepen een permanente of tijdelijke
verblijfplaats bieden.
Besluit
Onderzoek van 3 voormalige haarsnijderijterreinen in Lokeren wees uit dat zich op de terreinen
spontaan een soortenrijke vegetatie heeft ontwikkeld. De soortensamenstelling bestaat voornamelijk
uit soorten van pioniervegetaties op droge voedselarme tot matig voedselrijke bodem en bevat een
groot aandeel (20%) ingeburgerde soorten. Daarnaast werden verschillende plantensoorten
aangetroffen die in het Waasland een opmerkelijke verschijning kunnen genoemd worden. Ook voor
diverse andere organismegroepen hebben de voormalige industrieterreinen bepaalde potenties naar
natuurwaarde toe.
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Arne Verstraeten
Wetenschappelijk medewerker
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Gaverstraat 4, 9500 Geraardsbergen

Tabel 1 Lijst van de plantensoorten aangetroffen op de 3 onderzochte haarsnijderijsites.
Wetenschappelijke naam
Acer pseudoplatanus
Achillea millefolium
Aesculus hippocastanum
Agrostis capillaris
Agrostis gigantea
Alliaria petiolata
Anagallis arvensis
Aphanes arvensis
Arabidopsis thaliana
Artemisia vulgaris
Atriplex patula
Atriplex prostrata subsp. Deltoidea
Betula pendula
Bidens frondosa
Brassica napus
Brassica rapa
Bromus hordaceus
Bromus sterilis
Buddleja davidii
Calamagrostis epigejos
Calystegia sepium
Capsella bursa-pastoris
Cardamine hirsuta
Carex hirta
Centaurium pulchellum
Cerastium fontanum
Chelidonium majus
Chenopodium album
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium polyspermum
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Clematis vitalba
Conyza canadensis
Coronopus didymus
Corylus avellana
Cotoneaster horizontalis
Crepis capillaris
Cymbalaria muralis
Cytisus scoparius
Daucus carota
Diplotaxis tenuifolia
Dryopteris filix-mas
Echinochloa crus-galli
Elymus repens
Epilobium angustifolium
Epilobium hirsutum
Epilobium parviflorum
Epilobium tetragonum subsp.
Tetragonum
Equisetum arvense
Erodium cicutarium subsp. Cicutarium
Eupatorium cannabinum
Euphorbia lathyris
Euphorbia peplus
Fallopia convolvulus
Fallopia japonica
Festuca filiformis
Festuca rubra
Galium aparine
Geranium molle
Geranium robertianum
Geum urbanum
Hedera helix
Hedera helix cv. Hybernica
Holcus lanatus
Hordeum murinum
Humulus lupulus
Hypericum perforatum
Hypochaeris radicata
Ilex aquifolium
Impatiens parviflora
Juglans regia
Lactuca serriola f. integrifolia
Lapsana communis
Lemna minor
Leontodon autumnalis
Leontodon saxatilis
Leucanthemum vulgare
Lolium perenne
Lolium multiflorum
Lotus corniculatus subsp. Corniculatus

Nederlandse naam
Gewone esdoorn
Gewoon duizendblad
Witte paardenkastanje
Gewoon struisgras
Hoog struisgras
Look-zonder-look
Rood guichelheil
Grote leeuwenklauw
Zandraket
Bijvoet
Uitstaande melde
Spiesmelde
Ruwe berk
Zwart tandzaad
Koolzaad
Raapzaad
Zachte dravik
IJle dravik
Vlinderstruik
Gewoon struisriet
Haagwinde
Gewoon herderstasje
Kleine veldkers
Ruige zegge
Fraai duizendguldenkruid
Gewone hoornbloem
Stinkende gouwe
Melganzenvoet
Welriekende ganzenvoet
Korrelganzenvoet
Akkerdistel
Speerdistel
Bosrank
Canadese fijnstraal
Kleine varkenskers
Hazelaar

Herkomst
Ingeburgerd
Ingeburgerd

SCL
*
*
*
*

*
*
*

Ingeburgerd
Ingeburgerd
Ingeburgerd

Hoedhaar

*
*

*
*

*
*
*

Ingeburgerd

*
*
*
*

*

*
*
Ingeburgerd
*

Ingeburgerd
Ingeburgerd

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ingeburgerd

Ingeburgerd

*
*
*
*

*

*
*
*
*

*

*
*

Ingeburgerd
*

Kantige basterdwederik
Heermoes
Gewone reigersbek
Koninginnenkruid
Kruisbladige wolfsmelk
Tuinwolfsmelk
Zwaluwtong
Japanse duizendknoop
Fijn schapengras
Rood zwenkgras
Kleefkruid
Zachte ooievaarsbek
Robertskruid
Geel nagelkruid
Klimop
Sierklimop
Gestreepte witbol
Kruipertje
Hop
Sint-Janskruid
Gewoon biggenkruid
Hulst
Klein springzaad
Okkernoot
Kompassla
Akkerkool
Klein kroos
Vertakte leeuwentand
Kleine leeuwentand
Margriet
Engels raaigras
Italiaans raaigras
Gewone rolklaver

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ingeburgerd
Klein streepzaad
Muurleeuwenbek
Brem
Wilde peen
Grote zandkool
Mannetjesvaren
Europese hanenpoot
Kweek
Wilgenroosje
Harig wilgenroosje
Viltige basterdwederik

Jourdes
*
*

*

Ingeburgerd

Ingeburgerd

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

*

*

*
*

*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
Ingeburgerd
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

Ingeburgerd

*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
Ingeburgerd

*
*
*

Wetenschappelijke naam
Lotus pedunculatus
Lychnis coronaria
Malva sylvestris
Matricaria discoidea
Matricaria maritima
Matricaria recutita
Medicago lupulina
Melilotus albus
Mentha arvensis
Mercurialis annua
Myosotis arvensis
Nardus stricta
Oenothera glazioviana
Oenothera parviflora
Papaver dubium
Papaver rhoeas
Persicaria lapathyfolia subsp.
Lapathyfolia
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Picris hieracioides
Plantago lanceolata
Plantago major subsp. Major
Poa trivialis
Polygonum aviculare
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunus serotina
Ranunculus repens
Ranunculus sceleratus
Raphanus raphanistrum subsp.
Raphanistrum
Robinia pseudoacacia
Rubus fruticosus groep
Rumex acetosella subsp. Pyrenaicus
Rumex crispus
Rumex hydrolapathum
Rumex obtusifolius
Sagina apetala
Salix alba
Salix caprea
Salix viminalis
Sambucus nigra
Sedum acre
Senecio inaequidens
Senecio jacobaea
Senecio vulgaris
Sinapis arvensis
Sisymbrium officinale
Solanum dulcamara
Solanum tuberosum
Solidago gigantea
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Sorbus aucuparia
Stellaria media
Symphytum officinalis
Taraxacum
Tragopogon pratensis
Trifolium arvense
Trifolium dubium
Trifolium hybridum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Tussilago farfara
Urtica dioica
Verbascum thapsus
Verbena officinalis
Veronica arvensis
Veronica filiformis
Veronica persica
Vicia cracca
Vicia hirsuta
Vicia sativa
Vicia tetrasperma
Vicia vilosa subsp. Varia
Viola arvensis
Vulpia myuros
Aantal soorten

Nederlandse naam
Moerasrolklaver
Prikneus
Groot kaasjeskruid
Schijfkamille
Reukloze kamille
Echte kamille
Hopklaver
Witte honingklaver
Akkermunt
Tuinbingelkruid
Akkervergeet-mij-nietje
Borstelgras
Grote teunisbloem
Zandteunisbloem
Bleke klaproos
Grote klaproos
Knopige duizendknoop
Rietgras
Riet
Echt bitterkruid
Smalle weegbree
Grote weegbree
Ruw beemdgras
Varkensgras
Gewone brunel
Zoete kers
Amerikaanse vogelkers
Kruipende boterbloem
Blaartrekkende boterbloem
Knopherik
Robinia
Braam
Schapenzuring
Krulzuring
Waterzuring
Ridderzuring
Tengere vetmuur
Schietwilg
Boswilg
Katwilg
Vlier
Muurpeper
Bezemkruiskruid
Jacobskruiskruid
Klein kruiskruid
Herik
Gewone raket
Bitterzoet
Aardappel
Late guldenroede
Gekroesde melkdistel
Gewone melkdistel
Wilde lijsterbes
Vogelmuur
Gewone smeerwortel
Paardenbloem
Gele morgenster
Hazenpootje
Kleine klaver
Basterdklaver
Rode klaver
Witte klaver
Klein hoefblad
Grote brandnetel
Koningskaars
IJzerhard
Veldereprijs
Draadereprijs
Grote ereprijs
Vogelwikke
Ringelwikke
Smalle wikke
Vierzadige wikke
Bonte wikke
Akkerviooltje
Gewoon langbaardgras
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