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Hertshoornweegbree (Plantago coronopus L.) in Twente 
 

P. F. Stolwijk 
 
Hertshoornweegbree (Plantago coronopus) 

is volgens de Atlas van de Nederlandse 
Flora (VAN DER MEIJDEN & al., 1989: 118) 
voor 1950 in twee hokken (IVON M7.67 en 

M7.47) in Twente gevonden. Daarnaast was 
er in het gebied van de Overijsselse Vecht 

een concentratie van vindplaatsen. WEEDA 
(1988: 258) omschrijft de vroegere binnen-

landse groeiplaatsen van Hertshoornweeg-
bree als volgt: "In de pleistocene streken 
kwam Hertshoornweegbree hier en daar op 

's winters natte, 's zomers droge, kale, 
voedselarme zandgrond voor, samen met 

Grondster (Illecebrum verticillatum), maar 
op dergelijke vindplaatsen lijkt zij nu ver-
dwenen." Ons zijn inderdaad geen groei-

plaatsen van deze aard bekend. 
 

De soort heeft echter een nieuw type bin-
nenlandse groeiplaats aan 's winters gepe-
kelde wegen gevonden (WEEDA, 1988: 258). In Twente komt ze sinds 1981 in 

toenemende mate voor op dit soort standplaatsen. De drie uurhokken in de Atlas 
(28.53; 34.15; 34.17) zijn op opgaven van Floristische Werkgroep Twente geba-

seerd (VAN DER MEIJDEN & al., 1989: 118). Zoals het kaartje laat zien heeft de 
soort zich de laatste jaren fors uitgebreid, niet alleen in Twente overigens, maar 
ik beschik nog niet over gedetailleerde gegevens uit overig Nederland. Zeker is 

dat ik dit jaar de soort heb aangetroffen op bijna elke parkeerplaats langs de au-
tosnelweg A1 tussen Deventer en Amersfoort. 

Ook in Limburg wordt deze soort sinds 1992 in toenemende mate gevonden (JAN-

SEN 1998: 237). Na de eerste vondst door de Werkgroep in 1981 aan de A1 bij 
Holten volgen in 1983 twee vondsten in Enschede-West en twee ten westen van 

Delden. Vanaf 1988 begint de soort zich snel uit te breiden rond Delden-Hengelo 
en in Enschede. In het gebied van de Overijsselse Vecht kennen we sinds 1991 

weer een aantal vindplaatsen; deze zijn echter ook in wegbermen gelegen en ko-
men daarin niet overeen met de groeiplaatsen van weleer. Ook de overige vond-
sten in Twente zijn, op één uitzondering na, alle langs bermen van doorgaande, 

's winters gepekelde, wegen gedaan. De uitzondering betreft een vondst bij een 
inrit naar een boerenerf aan de Veendijk (gem. Enschede), waar wel niet gepe-

keld zal worden. 
Aangezien de soort vanuit een rijdende auto niet zo zichtbaar is als Deens lepel-
blad (Cochlearia danica) en Steenkruidkers (Lepidium ruderale), is het heel wet 

mogelijk dat langs de A1 nog veel voorkomens niet opgemerkt zijn. In het aan-
grenzende deel van Duitsland lijkt Hertshoornweegbree zich nog niet gevestigd 

te hebben aan gepekelde wegen, zoals dat wel het geval is met Deens lepelblad 
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(KAPLAN, 1997: 72). WEBER (1995: 260) schrijft over Hertshoornweegbree: 

"Früher zerstreut bis selten (...), jetzt fast überall seit langem verschollen". Ook 
bij HAEUPLER (1989: 475), LENSKI (1990: 152) en KAPLAN (1997: 169) vinden we 

alleen opgaven van voormalige, binnenlandse vindplaatsen. VAN DER MEIJDEN 
(1996: 370) noemt de soort nog "sporadisch in het binnenland". Deze omschrij-
ving is niet langer adequaat en zou kunnen worden: 'in het binnenland niet zeld-

zaam aan gepekelde wegen en zich uitbreidend.' 
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