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Druifkruid (Chenopodium botrys) en Liggende ganzevoet (Che-

nopodium pumilio) in opmars in Nederland

Inleiding

Kenmerken

Beide soorten zijn kale, eenjarige planten. De planten worden gekenmerkt door de

aanwezigheid van korte gele klieren, dieeen aangename geurverspreiden. In tegen-

stelling tot andere ganzevoeten dieer op lijken, zoals bijvoorbeeld de Zeegroene gan-

zevoet (Chenopodium glaucum) zijn ze niet 'melig bestoft'. De bloeitijd loopt van juli

tot ver in oktober.

Voorkomen van Druifkruid in Europa

Druifkruid is een Zuideuropese plant, met talrijke introducties in noordelijker streken

tot in België, Duitsland en Polen.5 In Duitslandis de plant in een aantal grote steden

als Berlijn6
,

Mannheim7
en Mainz8 een algemene verschijning. Als standplaatsen

worden opgegeven droge, kalkrijke, zandige plekken waar afval of slakken zijn

gestort.
67 Als begeleiders treden vaak Kleine leeuwebek (Chaenorrhinum minus),

Rode ganzevoet (Chenopodium rubrum), Gewone steenraket (Erysimum cheiran-

thoides) en Liggende ganzerik (Potentilla supina) op.
7 Uit Nederland en België zijn

vooral meldingen bekend van zandige of stenige plaatsen, zoals spoorwegen
9 10

en

steenbergen 3
.
In een aantal gevallen is het voorkomen te herleiden tot aanvoer van

verhardingsmateriaal (van elders). 67

In een eerderFLORON-katern (nr. 3 van oktober 1991) is de aandacht gevestigd op

een tweetal ganzevoet-soorten die in Nederland in opmars zijn, namelijk het Druif-

kruid (Chenopodium botrys) en de Liggende ganzevoet(Chenopodium pumilio). De

toename van het aantalbekende vindplaatsen is aanleiding geweest beide soorten op

te nemen in de laatste druk van Heukels’ Flora van Nederland. De vondsten in Ne-

derland van de beidesoorten na 1950 staan weergegeven in Fig. 1.
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De soort komt in Nederland zeer verspreid voor (zie Fig. 1). De grootste vind-

plaats in Nederland ligt in Kerkrade, waar miljoenen planten voorkomen op de

steenberg van de voormalige Willem-Sofia-mijn. 10 De Nederlandse vindplaatsen

komen overeen met de oorspronkelijke biotoop van Druifkruid in Zuid-Europa,

namelijk ruderaal en zandig (onder andere puinhopen 2
en rivierstrandjes 11). De

vondst uit de Noordoostpolder kon niet nauwkeurig gelokaliseerd worden.17

Het optreden op stenige plaatsen hangt waarschijnlijk samen met het feit dat Druif-

kruid een warmteminnende soort is. 6 Verder is uit onderzoek gebleken dat de soort

ook een late kiemer is 6
,

waardoor de soort grotendeels beperkt is tot open plaatsen

waar weinig concurrentie van het overige vegetatiedek te verwachten valt.

Fig. 1. Opgaven van na 1950 (op basis van herbarium-

materiaal, waarnemingskaartjes en literatuuropgaven). x =

Chenopodium botrys C. pumilioen

Chenopodium botrys; C. pumilio;■ =

* =beide soorten.
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Voorkomen van Liggende ganzevoet in Europa

Liggende ganzevoet is afkomstig uit zuidelijk Australië4
,
waar het optreedt als akker-

en tuinonkruid. De Australische naam 'Clammy goosefoot' (= Kleverige ganzevoet)

duidtal op de sterk beklierde bladeren. In Europa is de soort ingeburgerd in drie ver-

uiteenliggende gebieden, namelijk België (omgeving Antwerpen, Bergen en Charle-

roi5 12), Duitsland (Bovenrijnse Laagvlakte en enkele plekken stroomafwaarts5 8 13 )

en Tsjechoslowakije
5 14). Daarnaast is de soort adventief in vele Europese landen

waargenomen.
1 2 1118 Over de verspreidingsmechanismen naar en binnen Europa

bestaan verschillende gedachten. De eerste vondsten in Midden-Europa zijn gedaan

nabij wolfabrieken.115 16 Voor Spanje wordt echter opgegeven dat Chenopodium

pumilio een katoenadventiefis
2
,

al of niet via Noord-Amerikaof Noord-Afrika. Mo-

gelijk gelden voor Midden- en Zuid-Europa niet dezelfde verspreidingsmechanismen.

Het opmerkelijke verschijnsel doet zich voor dat Liggende ganzevoet inEuropa in

tegenstelling tot Australië niet meer als typisch akkeronkruid voorkomt. In België

wordt de biotoop gevormd door muren en andere stenige plaatsen 3
,
terwijl ook in

Tsjechoslowakije de soort op betreden plaatsen en spoorwegemplacementen zijn

grootste verspreiding kent.
15

In Nederland burgert de plant de laatste jaren in op

rivierstrandjes (evenals in Spanje 18), vooral die langs Rijn en Waal in de omgeving

van Millingen a/d Rijn 16
,
waar zij samen groeit met soorten als Zeegroene ganzevoet

(Chenopodium glaucum), Melganzevoet (C. album), Reukeloze kamille(Matricaria

maritima), Akkerkers (Rorippa sylvestris), Bezemkruiskruid (Senecio inaequidens),

Glansbesnachtschade (Solanum nitidibaccatum) en Oeverstekelnoot (Xanthium ori-

ëntale). Het is aannemelijk dat deze populaties zich hebben kunnen vestigen door

zaden die door de Rijn zijn meegevoerd van groeiplaatsen stroomopwaarts. Verder

zijn er opgaven van adventieve voorkomens, onder meer bij havens en in grindgaten.

Slechts op één vindplaats is de soort ondubbelzinnig als woladventief te beschouwen,

namelijk op het terreinvan de Tilburgse wolwasserij. Hier zijn vanaf 1940 gedurende

vele jaren vondsten gedaan. De vondsten bij Limburgse grindgaten langs de Maas

gaan waarschijnlijk ook terug op oorspronkelijke voorkomens nabij de Luikse wol-

industrie. Ook staat de plant sinds een aantaljaren op een koolaspad in de duinen bij
Haarlem.

Het tamelijk specifieke voorkomen op open, zandige of stenige plaatsen kan sa-

menhangen met de oecologie van de soort. Net als Druifkruid is Liggende ganzevoet

een warmteminnende soort. Uit veldwaarnemingen in Tsjechoslowakije 15 bleek dat

zaden pas half mei-begin juni ontkiemden; uit experimenten kwam bovendien naar

voren dat bij lage temperaturen dekieming stopte of sterk werd vertraagd.

Tot besluit

Voor dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt van opgaven die de afgelopen paar jaren

gedaan zijn door floristen verenigd in FLORON. Het mag uit het voorafgaande dui-

delijk zijn dat het alleszins de moeite waard is om verdere uitbreiding van de twee

genoemde soorten te blijven volgen.

Literatuur: zie volgendepagina.
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