
Inventarisatie van vastgestelde planten in natuurgebied Weidonk/Oetelaar,  gemeente Schijndel, 
in de periode 01 december 2015 t/m 31 december 2015 
 
Zevenblad - Aegopodium podagraria  
Kraailook - Allium vineale 
Fluitenkruid - Anthriscus sylvestris 
Spotted-laurel - Aucuba japonica  
Madeliefje - Bellis perennis 
Gewoon sterrenkroos – Callitriche playcarpa 
Stomphoekig sterrenkroos - Callitriche obtusangula 
Gevleugeld sterrenkroos – Callitriche stagnalis 
 

                                       
       Spotted-laurel - Aucuba japonica              Gevleugeld sterrenkroos – Callitriche stagnalis 
 
Deze oorspronkelijke tuinplant breidt        De onderwaterbladen zijn gelijk van vorm  
 zich uit van tuin naar parkgebied.                 aan de elliptische bovenwaterbladen en 

groeien in een regelmatig rozet. 
 
Bosveldkers - Cardamine flexuosa  
Kleine veldkers - Cardamine hirsuta 
Speerdistel - Cirsium vulgare 
Kropaar - Dactylis glomerata  
Gewone berenklauw - Heracleum sphondylium  
 

                                   
        Slanke sleutelbloem - Primula elatior      Kruipende boterbloem - Ranunculus repens 
 
Het is ongekend: volop bloeiend in        Een laag bij de grond blijvende boterbloem 



december. De inwoners van             met een breed vertakt wortelnet. 
Schijndel noemen hem ’Paasbloem’, 
de tijd wanneer deze bloem  
normaliter zou bloeien. 
 
Hulst - Ilex aquifolium 
Witte dovenetel - Lamium album 
Paarse dovenetel - Lamium purpureum 
Rietgras - Phalaris arundinacea 
Riet - Phragmites australis 
Grote weegbree- Plantago major  
Slanke sleutelbloem - Primula elatior 
Kruipende boterbloem - Ranunculus repens 
Blaartrekkende boterbloem - Ranunculus sceleratus 
 

 
          Reukloze kamille 
 
Op vochtige graslanden en langs sloten een Kamillesoort zonder geur. 
 
Veldzuring - Rumex acetosa  
Ridderzuring - Rumex obtusifolius  
Dagkoekoeksbloem - Silene dioica  
Gekroesde melkdistel - Sonchus asper  
Vogelmuur - Stellaria media 
Gewone smeerwortel - Symphytum officinale 
 
 

  
Veldzuring 
 



Het zure blad is eetbaar;  naarmate het blad ouder wordt gaat het bitter smaken en is dan licht giftig. 
 
Reukeloze kamille - Tripleurospermum maritimum 
Grote lisdodde - Typha latifolia 
Grote brandnetel - Urtica dioica  
Gelderse roos - Viburnum opulus  
Gewoon speenkruid - Ficaria verna subsp. Verna 
Grote weegbree - Plantago major subsp. Major 
Het weer in december 2015 
 
December 2015 is met een gemiddelde temperatuur van circa 9,5 graad Celsius met afstand de 
zachtste decembermaand sinds het begin van de regelmatige waarnemingen in 1706. De beide 
kerstdagen waren de zachtste sinds 1901. Tot nu toe was december 1974 de zachtste 
decembermaand met een gemiddelde van 7,3. 
 
De gemiddelde temperatuur van afgelopen december is uitzonderlijk hoog, zelfs hoger dan de 
normale temperatuur in een aprilmaand. Bovendien was de temperatuur vrijwel gelijk aan die van 
oktober en november (beide 9,9 graden Celsius). Bijna de gehele decembermaand was er sprake van 
een zuidwestelijke stroming waarmee zeer zachte, maritieme tropische lucht werd aangevoerd. Op 
een flink aantal dagen lag de gemiddelde temperatuur daarbij acht tot tien graden boven de normale 
waarde voor de tijd van het jaar. 
 
Op 17 december liep de temperatuur in het zuiden van Nederland op tot boven de 16 graden Celsius. 
In De Bilt werd het maximaal 15,3 graden. Het warmste werd het die dag overigens in Wijk aan Zee 
met 16,6; slechts 0,1 graden lager dan het absolute Nederlandse decemberrecord, gemeten in 1953 
in Maastricht. In een groot deel van het land verloopt  december geheel  vorstloos. Voor De Bilt is dat 
sinds tenminste 1901 niet eerder gebeurd. Normaal telt december dertien vorstdagen. 
 
Het decemberweer was licht wisselvallig en er viel regelmatig regen maar de hoeveelheden waren 
niet groot. Het natst was het in Zuid-Limburg met lokaal ruim 65 mm regen. In het zuidoosten van 
het land was het tevens het zonnigst. Maastricht noteerde circa 85 zonuren. Een stuk somberder was 
het in de Randstad:  diverse meetstations registreerden niet meer dan 55 zonuren . 
 
Bron:  http://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/zachtste-december-in-tenminste-drie-eeuwen 
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