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Inleiding
De afdeling Assen van de KNNV
heeft begin 2007 het plan opgevat om een gebied dat jaar zo
breed mogelijk te inventariseren.
Dit met behulp van de binnen de
afdeling aanwezige expertise. Omdat dit de eerste keer was dat een
dergelijk project door de afdeling
werd ondernomen, is gezocht naar
een terrein van beperkte omvang.
In het Bongeveen loopt via de
Vogelwerkgroep van de afdeling al
een aantal jaren een Broedvogelmonitoring project. Vanwege de
beperkte grootte van 190 ha en de
bekendheid met het terrein, leek
het Bongeveen een geschikte kandidaat voor deze eerste proeve van bekwaamheid in brede
inventarisaties.
Het Bongeveen is eigendom van Het Drentse Landschap. De landbouwgronden in het
noordelijk deel zijn recentelijk in eigendom verworven. Voor de tweede helft van 2007 stond
een grondige herontwikkeling tot natuurgebied van dat gedeelte in de planning. De brede
inventarisatie zou dus gezien kunnen worden als een ‘nulmeting’ voor deze toekomstige ontwikkeling. Hoewel al redelijk veel over het gebied bekend was, beschikte Het Drentse Landschap niet over een samenhangend overzicht van de natuurwaarden.
Naast het in samenhang verder activeren van de activiteiten binnen de afdeling, zou dit
project het overzicht van de natuurwaarden in het Bongeveen in kaart kunnen brengen.

Geologie van het gebied
Het Bongeveen ligt in een deel van Drenthe dat in de voorlaatste ijstijd met ijs bedekt was.
In die tijd is door de gletschers een laag keileem afgezet, die door de gehele provincie, zij
het op variabele diepte, te vinden is. De aanwezigheid van de ondoorlaatbare keileem is van
grote invloed op de waterhuishouding in het gebied. Verschillende beken zorgden, bij het
terugtrekken van de ijsbedekking, voor de afvoer van het smeltwater. Het lijkt erop dat de
Masloot, die het Bongeveen, zij het nu gekanaliseerd, aan de oostzijde begrenst, in die tijd
ontstaan is.
In het laatste glaciaal was Nederland niet met ijs bedekt, maar was onderdeel van een groot
toendragebied. De zeespiegel lag in die tijd ca. 125 meter lager dan nu, de Noordzee lag
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droog. Door de lage temperaturen, de bijbehorende droogte en dus schaarse begroeiing, had
de wind vrij spel. Grote massa´s zand konden zo uit de laagvlakte van de Noorzee over Nederland verstuiven en Drenthe raakte op die manier bedekt met stuifzand.
In de permafrost van de toendra’s hebben zich, door bevriezing van omhoogkomend grondwater, een aantal ijslenzen kunnen ontwikkelen: pingo’s genaamd. Met het stijgen van de temperatuur aan het einde van deze laatste ijstijd heeft het smelten van ijslenzen geleid tot een
soort littekens in het landschap: de pingoruïnes. Ondiepe vennen, met keileem op de bodem,
waarin veelal veenmossen tot grote bloei kwamen. Hieromheen een hogere wal met grond die
door de ijslens omhooggedrukt was en vervolgens bij het smelten afgegleden. Verschillende
voorbeelden van pingoruïnes zijn in Drenthe terug te vinden, b.v. het Esmeer en in het Witterveld. Ook het Bongeveen staat als zodanig te boek. Gezien de vorm van de nu nog aanwezige rand, is het waarschijnlijk dat het Bongeveen groter is geweest dan het Esmeer.
Waarschijnlijk vulde het Bongeveen zich met een flinke bult hoogveen. Levend hoogveen is
in staat een hoogte te bereiken van zo´n 7 meter boven het maaiveld. Het gebied rondom het
Bongeveen werd een woest hoogveenterrein waar men weinig mee kon aanvangen anders dan
het veen afgraven.

Menselijke ingrepen in het gebied
Het Bongeveen was rond begin 1900 nog onderdeel van het veel grotere Bunnerveen, een
woest gebied met mogelijk nog veel kleine veenputten. Uit oudere kaarten vanaf 1650 blijkt dat het Bunnerveen niet interessant werd gevonden. Er zijn geen wegen of greppels  te
vinden. In het terrein zijn geen activiteiten weergegeven.
Uit de kronieken van Drenthe blijkt dat er op 25 maart 1763 een bijeenkomst is
geweest te Eelde. Hierbij waren aanwezig waren: de heren van Echten tot Echten, Oldenhuis,
landschrijver Kymmel, secretaris Ellents en vertegenwoordigers van B&W van Groningen.
Het onderwerp was turf uitvenen in
het Noordenveld en bij Assen. De term
uitvenen zou er op kunnen wijzen dat
er toen al veel veen was afgegraven ten
behoeve van Groningen.
Het is zeer waarschijnlijk dat ook veel
veen door veenoxidatie is verdwenen als
gevolg van ontwatering.
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Een kaart van 1899 laat zien dat
er veel kleine veenputjes aangegeven zijn, ook in het
Bongeveen.
Op die kaart heeft het Bongeveen
min of meer zijn huidige vorm.
Een deel van de randen van de
ooit grotere pingo zijn al niet
meer te herkennen. Op de oude
kaarten is wel te zien dat de lage
delen aan weerszijden van de
Grote Masloot al lang geleden in
cultuur zijn gebracht.
De Grote Masloot voerde als beek in die tijd water af uit de hoge delen rondom Zeijen.
Het Bunnerveen bestond tot halverwege de twintigste eeuw nog uit moerige gronden.
Dit zijn gronden met restanten veen en veel dekzand. Waarschijnlijk was het een ruig
terrein gelijkend op het stukje heide van het Noordse Veld of het reservaat Bunnerveen. Aan
het einde van de negentiende eeuw werd er al op kleine schaal begonnen met het in cultuur
brengen van het hoogveengebied.
Lange tijd bleef die ontginning beperkt tot de randen van het terrein.
In 1958 kwam, als gevolg van een grote ruilverkaveling, het besluit om het restant van het
grote Bunnerveen te ontginnen. Het was min of meer het laatste gebied dat nog ontgonnen
mocht worden in het oude regime. Kort daarna was het verboden dit soort unieke
natuurterreinen te ontginnen.
Door toedoen van enkele landbouwers en mogelijk door het wat ‘onhandige karakter’ van dit
natte stukje zijn het huidige Bongeveen en het Bunnerveen gespaard.
Van de oorspronkelijke indruk van de ijslens in het landschap is niet veel over.
De diepte van de meertjes zal, gezien de begroeiing, mogelijk nog enkele meters bedragen.
Duidelijkheid hierover is niet gemakkelijk vinden.
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De huidige staat
Het Bongeveen bestaat uit bijna een halve
cirkel van de oorspronkelijke pingo,
weliswaar in twee delen verdeeld door de
Scheperijen.
Terwille van de duidelijkheid zijn de verschillende onderdelen van het gebied genummerd.
In deel 1 is nog een vrij diepe plas omzoomd
door Gagel. De stuwwal van de pingo is hier
niet terug te vinden. Wel is er een fraaie
houtwal rondom dit terrein. Een gedeelte
van dit terrein is enkele jaren geleden geplagd. De rest is nogal vergrast.
In deel 2 neemt het water een belangrijke plaats in. Het diepe meertje is omzoomd door Gagel
met in de natte delen een rand riet. De daaraan gelegen laagvlakte bestaat uit enkele ondiepe
plassen en loopt langzaam op naar de ringwal van de pingo.
De aanwezige ondiepe plassen vallen regelmatig droog, echter niet zo droog dat
vochtminnende soorten deze plaatsen
mijden.
Op de enigszins zure schrale grond van de
ringwal is een Eiken-Berkenbos ontstaan.
De meertjes lijken lager te liggen dan het
waterpeil van de Grote Masloot, wat gevolgen kan hebben voor de waterhuishouding van dit deel.
Deel 3 is een tamelijk ruig weiland dat grenst aan de parallelsloot.  
Deel 4 was een begraasd weiland, is omgevormd tot geaccidenteerd natuurterrein met in het
midden een natte vallei die in verbinding staat met de Grote Masloot.
Inmiddels is gebleken dat het water van de Grote Masloot in verbinding kan staan met de
noordelijke plas van gebied 2. Dit zal zeker gevolgen hebben voor de zuurgraad en de
waterkwaliteit van deze plas.
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Resultaten in hun samenhang
Het Bongeveen is nog altijd voor het grootste deel een ietwat zurig en schraal terrein.
Waarshijnlijk zorgt de buffering van keileem uit de bodem in de, geringe, kwelstroom ervoor
dat de zuurgraad in de plassen niet te hoog wordt. De vrij grote hoeveelheid Pitrus in deel 2  
duidt op een aanzienlijke hoeveelheid stikstof in de bodem. Ook de aanwezigheid van
Slangenwortel geeft aan dat de natte delen voedselrijker worden, of nog altijd zijn.
De delen die in het verleden geplagd zijn herstellen zich goed, al blijft waakzaamheid richting
vergrassing geboden. Het lijkt twijfelachtig of de aanwezigheid van grote grazers de situatie
verbetert.
In de verschillende plassen ontwikkelt zich een mooie vegetatie van Sp. cuspidatum. Op een
aantal plaatsen is er al een goede aanzet te vinden tot hoogveenvorming door bulten van
Sp. magellanicum.
Door de verandering
van het weiland, deel 4,
zal de grondwatersituatie zeer waarschijnlijk
veranderen. Gezien de
eerste ervaringen van
enkele natte weken is
het zeer wel mogelijk
dat gebiedsvreemd water uit deel 4 afstroomt in de richting van de lager gelegen plassen van deel 2.
Wanneer de beoogde aanpassingen in de omgeving gerealiseerd zijn, lijkt het zinvol nog
eens goed te bezinnen op de toekomst van de delen 1 en 2. Beide vormen nu de soortenrijke
kern. Een doelgericht beheer, waarin verschraling en hydrologie een belangrijke rol spelen,
is noodzakelijk. Het terrein in zijn bredere omgeving kan uitgroeien tot een mooie parel van
Drenthe.

Samenwerken
Tot slot is het goed op te merken dat dit rapport dankzij de hulp van veel enthousiaste leden
van onze afdeling tot stand is gekomen. In het totaal hebben een kleine 60 leden meegewerkt
aan de verschillende inventarisaties. Dit geeft aan dat de
verschillende werkgroepen over een grote kennis paren aan
een goed gevoel voor inventariseren. Waar nodig is de hulp
van collega-experts ingeroepen.
Door dit alles is een gedegen rapport ontstaan dat een goede
basis biedt voor een uitgekiend beheer door Het Drents
Landschap.
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Resultaten
In dit project hebben wij gebruik gemaakt van de kennis die aanwezig is in onze afdeling. Bij
de inventarisatie van paddenstoelen is dankbaar gebruik gemaakt van expertise van leden van
de  Nederlandse Mycologische Vereniging.
Het project is te verdelen in de volgende categorieën
1.

planten

2.

mossen

3.

vogels

4.

libellen

5.

vlinders

6.

plantengallen

7.

paddenstoelen

8.

sieralgen

Elk van deze onderdelen zal hierna worden gerapporteerd. De lijsten met resultaten zijn vervat in de bijlagen.
Het onderdeel mest- en loopkevers is wel bemonsterd, maar door ziekte van de inventariseerder is het materiaal niet op naam gebracht. Mogelijk zullen de resultaten van hiervan in een
later stadium alsnog worden aangeboden.
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1. Planten
De planten zijn geïnventariseerd door onder andere gebruik te maken van de plantenlijst van Het
Drents Landschap. In drie rondes is het gebied in
kaart gebracht aan de hand van streep-lijsten.
Bijzondere vondsten waren Kleine zonnedauw
(Drosera intermedia) en Ronde zonnedauw
(Drosera rotundifolia), Moeraswolfsklauw
(Lycopodiella inundata (Lycopodium inundatum)),
Lavendelhei (Andromeda polifolia), Dubbelloof
(Blechnum spicant), Slangenwortel (Calla palus-

Slangenwortel

tris), Witte snavelbies (Rhynchospora alba) en Borstelbies (Isolepis setacea).
Alle planten duiden op een arme wat zurige grond, hetgeen volgt uit de voorgeschiedenis van
het terrein.
De Kleine zonnedauw heeft zich zowel op het geplagde gedeelte van deel 1 als in de kale
stukjes in deel twee ontwikkeld.
De Ronde zonnedauw is te vinden op enkele veenmosbulten in deel 2.
Moeraswolfsklauw groeit in kleine groeiplaatsen in het geplagde gedeelte van deel 1 en op
enkele plaatsen op het pad aan de noordzijde van deel 2. Deze laatste standplaats is inmiddels onder een laag zand verdwenen.
Van de Lavendelhei hebben we enkele exemplaren gevonden in deel 1 , tussen struiken
Dophei. De plant hoort thuis in een hoogveenmilieu, vaak samen met veenmossen en
Dophei.
Het Dubbelloof groeit op vijf plaatsen in de boszoom van deel 1.
Van Slangenwortel troffen we een oppervlakte van tenminste 10 m 2 aan in deel 2.
De Witte snavelbies is op meerdere plaatsen te vinden in deel 2, voor een deel tussen bies.
Van de Bruine snavelbies zijn enkele exemplaren gevonden in deel 1.
Borstelbies groeit op enkele plaatsen in het pad
aan de noordzijde. Ook deze standplaats is nu
verdwenen.
Bijlage 1 geeft het overzicht van de gevonden
planten.

Witte snavebies
KNNV-afdeling Assen, Inventarisatierapport Bongeveen 2007

10

2. Mossen
De mossen zijn in 2007 voornamelijk in de maand
oktober geïnventariseerd.
In 2008 is het gebied nader en vollediger onderzocht
in verschillende jaargetijden. De resultaten daarvan
zijn in de tabel opgenomen.
Door het plaggen is de situatie niet geheel hetzelfde
als het voorgaande jaar.
Wel is duidelijk dat er in deel 2 op beperkte schaal
kleine stukjes levend hoogveen aanwezig zijn. Sp
magellanicum is beperkt gevonden in deel 1.
Sp. cuspidatum is op veel langdurig natte plaatsen te vinden. Sp. compactum is wat meer te
vinden in deel 2.
Bijlage 2 geeft een overzicht van de gevonden mossoorten.

3. Vogels
De broedvogelinventarisatie in het Bongeveen is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het
Broedvogel Monitoring Project (BMP) van de landelijke organisatie SOVON. In totaal zijn er
tussen midden maart en midden juli 13 inventarisatiebezoeken gebracht, waarvan negen
ochtendbezoeken (rond zonsopgang), één dagbezoek, twee avondbezoeken (rond zonsondergang) en één nacht- plus ochtendbezoek. Het nachtgedeelte van dit laatste be-zoek is dan
speciaal gericht op het vinden van eventuele nachtvogels zoals uilen, houtsnip of
nachtzwaluw. Aan deze bezoeken hebben zo’n 16 mensen van de vogelwerkgroep één of meerdere keren meegedaan.
De interpretatie van de verzamelde gegevens gebeurt via de gestandaardiseerde methode
die door het SOVON voor het BMP is ontwikkeld. Het resultaat laat zien dat gedurende dit
project een totaal van 60 vogelsoorten met territoriumindicaties is waargenomen in het
Bongeveen. Hiervan hebben 52 soorten aan de criteria voor het toekennen van een territorium voldaan, d.w.z. zijn vermoedelijk tot broeden gekomen. Voor deze 52 soorten zijn in
totaal 175 territoria vastgesteld. Details zijn te vinden in Tabel 1, niet alleen voor dit jaar,
maar ook voor voorgaande
jaren aangezien al in 1992 is
begonnen met broedvogelinventarisaties in dit gebied.
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De meest opmerkelijke soorten die dit jaar waarschijnlijk hebben gebroed in het Bongeveen
zijn Dodaars (Tachybaptus ruficollis), Canadese gans (Branta canadensis), Sperwer (Accipiter
nisus), Watersnip (Gallinago gallinago), Tureluur (Tringa totanus), Holenduif (Columba oenas), Koekoek (Cuculus canorus), Groene specht (Picus viridis), Blauwborst (Luscinia svecica), Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus), Roodborsttapuit (Saxicola rubicola),
Bosrietzanger (Acrocephalus palustris), Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus), Putter
(Carduelis carduelis), Kneu (Carduelis cannabina), Goudvink (Pyrrhula pyrrhula), Geelgors
(Emberiza citrinella) en Rietgors (Emberiza schoeniclus). Voor Sperwer, Holenduif, Groene
specht en Goudvink was dit het eerste territorium sinds het begin van de tellingen in 1992.
O.a. de Waterral (Rallus aquaticus), Bergeend (Tadorna tadorna), Slobeend (Anas clypeata),
Wintertaling (Anas crecca), Veldleeuwerik (Alauda arvensis) en Grauwe klauwier (Lanius collurio) hebben zich wel laten zien en/of horen maar zijn waarschijnlijk niet tot een territorium
gekomen.
Hierbij moet aangetekend worden dat het Bongeveen een relatief klein oppervlak beslaat.
Omdat in de BMP-methode niet naar nesten gezocht wordt, is het, met name voor vogels met
grote territoria zoals eenden, roofvogels en steltlopers, mogelijk dat het Bongeveen wel deel
uitmaakt van het broedterritorium, maar dat in feite buiten het gebied gebroed is.

B O NG E VE E N - B MP R es ultaten
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Totaal aantal vogelsoorten
Aantal 'broedende' vogelsoorten

Bijgaand grafiekje laat zien dat er sinds 1992 een lichte toename is van het aantal broedgevallen en van het aantal vogelsoorten dat Bongeveen met een bezoek heeft vereerd. Het
aantal territoria is sindsdien zelfs gestegen van rond de 100 naar 175. Het is opmerkelijk dat
dit min of meer samenvalt met het verdwijnen van een kokmeeuwenkolonie in het Bongeveen.
Is dit toeval of is het te wijten aan eventueel agressief gedrag van de kokmeeuwen waardoor
vogels zich bedreigd zouden kunnen voelen of hun gezang en andere territorium-indicerende
roepjes gewoon werden overstemd door het gekrijs van de kokmeeuwen?
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Het is bekend (b.v. Wikipedia) dat kokmeeuwen jonge vogels en vogeleieren eten en dus
nadelig kunnen zijn voor kleinere vogelsoorten. Welke vogelsoorten eventueel ge-profiteerd
zouden hebben van het verdwijnen van de Kokmeeuwen is moeilijk te zeggen.
Er zijn geen drastische toenames van territoria van vogelsoorten die in de nabijheid van de
kokmeeuwenkolonie hebben gebroed. Voor b.v. Waterhoen (Gallinula chloropus), Meerkoet
(Fulica atra), Scholekster (Haematopus ostralegus) en Kuifeend (Aythya fuligula) zijn de aantallen territoria eerder af- dan toegenomen. Kleine karekiet, Bosrietzanger en Rietgors laten
wel een lichte toename zien, maar deze is onvoldoende om significant te zijn.
Soorten die voor 2002 niet/nauwelijks werden waargenomen zijn de Grote bonte specht
(Dendrocopos major), Heggenmus (Prunella modularis), Roodborsttapuit, Staartmees (Aegithalos caudatus), Putter en Kneu. Opmerkelijk is dat ook de Zanglijster (Turdus philomelos) en de Zwarte kraai (Corvus corone) sinds 2002 veel frequenter voorkomen. Behalve de
Roodborsttapuit zijn dit allemaal soorten die voorkomen in gebied met bomen en/of struiken.
In het Bongeveen dus relatief ver van de kokmeeuwen. De Roodborsttapuit is sinds begin 90er jaren overal in opkomst en kan dus ook niet als opmerkelijk worden aangemerkt. Merk ook
op dat de Matkop (Poecile montanus), die voor 2002 vrijwel elk jaar wel met een of meerdere
territoria was vertegenwoordigd, eigenlijk is verdwenen.
Al met al kan dus niet worden gesteld dat het eventuele agressieve gedrag van de kokmeeuwen van veel invloed is geweest op de broedvogelpopulatie. De toename van het aantal territoria is waarschijnlijk meer een weerspiegeling van de toename van het aantal territoria
voor struweel- en bosvogels zoals die ook in andere terreinen in Drenthe wordt waargenomen.
Verder is het inventarisatiegebied sinds 2006 iets groter geworden omdat ook het toekomstige natuurontwikkelingsproject aan de noordzijde is meegenomen. Dit had met name effect
op het aantal graspiepers.
Blijft over de vraag waarom de kokmeeuwen niet meer broeden in het Bongeveen. Zou dit
toch het gevolg van predatie door vossen kunnen zijn? Kokmeeuwen werden van tijd tot tijd
nog wel eens gezien maar verder kwamen ze ook niet.
Concluderend kan worden gezegd
dat Bongeveen, ondanks zijn geringe
grootte, met 175 territoria verdeeld
over zo’n 52 soorten kennelijk een
aantrekkelijk gebied is voor vogels.

13
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4. Libellen
De waargenomen soorten behoren alle thuis
in gebieden met stilstaand water, een kalme
beek zoals de Grote Masloot of hoogveen. Het
voorkomen van het Lantaarntje (Ischnura elegans) wijst er op dat het aanwezige water
redelijk gebufferd is (keileem in de ondergrond?).
Van de Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum) en de
Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula) zijn parings-wielen waargenomen, terwijl de Viervlek
(Libellula quadrimaculata) gezien is bij ei-afzet.

Koraaljuffer

Bijlage 4 geeft het overzicht van de waargenomen libellen.

5. Vlinders
Ook de waargenomen vlinders passen goed bij het terrein met
bos (randen) en weiland. Een bijzondere waarneming was die
van de Bremvlinder die oorspronkelijk thuishoort in de warme
graslanden rond de Donau. De vlinder is bedreigd in Europa.
Bijlage 5 geeft het overzicht van de waargenomen vlinders.
Kleine vuurvlinder

6. Plantengallen
Voor de meeste plantensoorten bestaat de mogelijkheid dat er
gallen op voorkomen die  nog niet zijn opgemerkt tijdens de
paar veldbezoeken. Onder “eventueel te verwachten” zijn de soorten vermeld die met enige
redelijkheid bij het Bongeveen verwacht kunnen worden.
Bij de eikengallen (die wel of niet aangetroffen zijn) geldt
dat er sexuele en agame generaties zijn die verschillende
gallen ontwikkelen, meestal op verschillende plantendelen.
Sommige soorten hebben hierbij de moseik (Quercus cerris)
nodig.
Bijlage 6 geeft het overzicht van de plantengallen.

Galappel
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7. Paddenstoelen
Op een druilerige natte zaterdag ( 29 september 2007 )  verzamelden 9 man zich bij het
inmiddels beruchte bankje bij het Bongeveen. Een gevoel van opluchting, toen we de auto van
Cees Koelewijn zagen aankomen. Zonder zijn leiding en kennis hadden we niet zo’n mooie
lijst kunnen publiceren.
Uiteindelijk viel het weer mee en konden we een goede bijdrage leveren aan het project Bongeveen !
Het Bongeveen bestaat uit 2 km hokken, namelijk  230/568 en 230/569
De inventarisatie is voor beide hokken afzonderlijk genoteerd. Voor het project  Bongeveen
zijn de  vondsten van beide hokken samengevoegd. Er zijn geen paddenstoelen opgenomen
die buiten het gebied zijn gevonden.
Bijlage 7 geeft een overzicht van de aangetroffen paddenstoelen.

Waaierkorstzwam

Kostgangerboleet op Aardappelbovist

Spekzwoerdzwam
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8. Sieralgen
Sieralgen zijn ééncellige groene algen die zeer fraai en symmetrisch gevormd zijn.
Een cel bestaat uit twee delen (semicellen) die elkaars spiegelbeeld zijn. De meeste soorten
vind je in kleinere, zwak zure en matig voedselrijke wateren zoals vennen en (veen)plassen,
maar ook in alkalische, eutrofe wateren zijn veel soorten aan te treffen. Kleine veranderingen
in het milieu weerspiegelen zich in verschuivingen in het soortenbestand.
Peter Coesel is de auteur van het boekje ‘Sieralgen en natuurwaarden’.
Op basis van een drietal gegevens, namelijk diversiteit, zeldzaamheid en signaalwaarde (dat
is de mate van ecologische kieskeurigheid) van de aangetroffen soorten, wordt vervolgens een
getal berekend op een schaal van 1 tot 10. Deze schaal geeft een oplopende natuurwaarde van
het ecosysteem (of natuurgebied) aan.
In het Bongeveen zijn 19 soorten sieralgen gevonden.
Aan de hand van het boekje van Peter Coesel is de volgende score te melden:
Diversiteit : 2 (schaal van 1 t/m 3)
Zeldzaamheid : 2 (schaal 1 t/m 3)
Signaalwaarde: 1 (schaal  1 t/m 4)
Dit levert een NW (natuurwaarde) –score op van 5  (op een schaal van 1 t/m 100.
Een bijzonderheid is dat in het gebied Cosmarium obliquum (weliswaar een lege cel) is
aangetroffen.
Deze soort is in Nederland verder alleen in het ven op Kampsheide aangetroffen.
De verwachting is dat door de veranderingen die in het gebied zijn aangebracht deze
score in de toekomst nog hoger zal worden.
Bijlage 8 geeft een overzicht van de gevonden sieralgen.

verzamelen sieralgen
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Bijlage 1, planten
nummer

Ned. naam		

wetensch. naam		

1022		

Adelaarsvaren		

Pteridium aquilinum		

969		

56		

1642		

Adderwortel		

Anemoon, bos-		

Epilobium tetragonum		

Berenklauw, gewone

Heracleum sphondylium		

Beemdgras, veld		

140		

Berk, ruwe		

139		
1159		

Berk, zachte		

Betula pubescens

Biggenkruid, gewoon

Hypochaeris glabra			

1056		

Boterbloem, kruipende

1040		

Betula pendula

Isolepsis setacea

Biezeknoppen		

Boterbloem, scherpe

Juncus conglomeratus

Ranunculus repens		
Ranunculus acris		

1634		

Braam, gewone		

Rubus friticosus

1017		

Brunel			

Prunella vulgaris

1321		
101		
473		

Brandnetel, grote		
Bijvoet			
Dopheide, gewone

Urtica dioica		
Artemisia vulgaris

Erica tetralix		

700		

Dovenetel, witte		

Lamium album

146		

Dubbelloof		

Blechnum spicant

589		

4		
1037		
36		

1355		

Droogbloem, moeras
Duizendblad		

Zomereik		
Els, zwarte		

Gnaphalium uliginosum		
Achillea millefolium
Quercus robur

Alnus glutinosa

Ereprijs, mannetjes

Veronica officinalis		

1347		

Ereprijs, veld		

Veronica arvensis

70		

Fluitenkruid		

1363		

18		
1091		

849		
306		
96		

Ereprijs, tijm		

Fioringras		

Veronica serpyllifolia

Agrostis stolonifera

Anthriscus sylvestris

Framboos		

Rubus idaeus

Ganzenvoet, mel		

Chenopodium album		

Gagel, gewone		
Glanshaver		

Myrica gale

Arrhenatherum elatius

611		

Havikskruid, oranje

Hieracium aurantiacum		

362		

Helmbloem, rankende

Ceratocapnos claviculata		

200		

Herderstasje		

462		
1170		
296		

658		
760		
759		

Heermoes		

Helmkruid, knopig

Hoornbloem, gewone
Hulst			

Kamperfoelie, rode

Kamperfoelie, wilde

Equisetum arvense

Scrophularia nodosa		
Capsella bursa-pastoris

Cerastium holosteoides		
Ilex aquifolium

Lonicera xylosteum		
Lonicera periclymenum		

1299		

Klaver, kleine		

Trifolium aureum

1306		

Klaver, witte		

Trifolium repens

1305		
546		
807		

390		
5497		

Klaver, rode		
Kleefkruid		

Koekoeksbloem, dag
Kropaar			
Kruiskruid. jacobs

2

Poa pratensis		

Bies, borstel		

679		
654		

>20		

abundantie

Anemone nemerosa

Bastaardwed. kantig

958		

607		

Persicaria bistorta 		

aantal		

Trifolium pratense
Galium aparine
Silene dioica

Dactylis glomerata

Senecio jacobaea
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Kruiskruid, klein		

Senecio vulgaris

1318

Lisdodde, grote		

Typha latifolia		

55

1227
135
369

Lavendelhei		
Lijsterbes, wilde		
Madeliefje		

Meidoorn, eenstijlige

1249

Muur, grote		

2430

Paardenbloem		

1075
977
205
832
756
66

933

Oostenrijkse kers		

Perzikkruid		
Pinksterbloem		
Pijpenstrootje		
Raaigras, engels		
Reukgras, gewoon

Riet			

763

Rolklaver, moeras

680

Rus, pit			

675
690
687
956

1474
649
398

1068

Rus, greppel		
Rus, tengere		
Rus, trek		
Schaduwgras		
Schapengras, fijn		
Sint janskruid		

Smele, bochtige		

Andromeda polifolia
Sorbus aucuparia
Bellis perennis

Crataegus monogyna
Stellaria holostea

Rorippa austriaca

Taraxacum officinale

Polygonum persicaria
Cardamine pratensis
Molinia caerulea
Lolium perenne

Anthoxanthum odoratum
Phragmites communis
Lotus uliginosus
Juncus bufonius
Jucus effusus

Juncus tenuis

Juncus squarrosus
Poa nemoralis

Festuca filiformis

Hypericum perforatum
Deschampsia flexuosa

Snavelbies, witte		

Rhynchospora alba

530

Sporkehout		

Rhamnus frangula

419

Stekelvaren, brede

1234

426

Snavelbies, bruine

Spurrie, gewone		

Struikhei		

Calluna vulgaris

Timoteegras		

Phleum pratense

1199

Tandjesgras		

1006

Tormentil		

913

1153
476

Dryopteris dilatata

Dryopteris carthusiana

Straatgras		

932

Spergula arvensis

Stekelvaren, smalle

952

186

Rhynchospora fusca

Veenbes, kleine		
Veenbies		

Poa annua

Danthonia decumbens
Potentilla erecta

Oxycoccus palustris
Luzula pilosa

Veenpluis		

Eriophorum angustifolium

1933

Veldbies, veelbloemige

Luzula multiflora

406

Vingerhoedskruid		

766

1109
745

1019

Veldbies, gewone		

Vetmuur, liggend		
Vlasbekje		

Vogelkers, gewone

1020

Vogelkers, amerikaanse

549

Walstro, liggend		

42

2376
784
947
946

Vossenstaart, gewone
Walstro, moeras		
Wederik, grote		

Weegbree, grote		
Weegbree, smalle		

Luzula campestris

Sagina procumbens
Digitalis purpurea
Linaria vulgaris
Prunus padus

Prunus serotina

Alopecurus pratensis
Galium saxatile

Galium palustre

Lysimachia vulgaris
Plantago major

Plantago lanceolata
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1370

Wikke, ringel		

Vicia hirsuta

1369

Wikke, vogel		

Vicia cracca

1372
1119
450

188
631

Wikke, voeder		
Wilg, grauwe		
Wilgenroosje		

Winde, haag		
Witbol, gestreepte

Vicia sativa

Salix cinerea

Epilobium hirsutum
Calystegia sepium

Holcus lanatus		

632

Witbol, gladde		

780

Wolfspoot		

Lycopus europaeus

Zegge, blaas		

C. vesicaria

777

479
267

Moeraswolfsklauw

Wollegras, eenarig

246

Zegge, hazen		

260

Zegge, snavel		

251

219
244
24

1006
417

Zegge, pil		
Zegge, zomp		
Zegge, zwarte		

Zenegroen, kruipend
Zilverschoon		

Zonnedauw, kleine

Holcus mollis

Lycopodiella inundata		

2

Eriophorum vaginatum		

3

C. ovalis

C. pilulifera
C. rostrata
C. curta

C. nigra

Ajuga reptans		

Potentilla anserina

Drosera intermedia		

418

Zonnedauw, ronde

Drosera rotundiflora		

1094

Zuring, schapen		

Rumex acetosella

1101

1093

Zuring, ridder		
Zuring, veld		

Rumex obtusifolius

2
1

Rumex acetosa
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Bijlage 2 Mossen
Deel 2
Wetensch. Naam		
Aulacomnium palustre		

Aulacomnium androgynum
Atrichum undulatum

substraat

veen, Molinia en Sphagnum, ook in berkenbroekbosje

voet eik aan westrand en berkenbroekbosje op voet berk

Brachythecium rutabulum		

houtwal, langs zuidrand pingo, wal van pingo, westrand berkenbroekbosje

Calypogeia fissa			

moliniapollen en veengrond

Campylopus brevipilus 		

afgeplagd deel op veen, veengrond langs noordrand gagelstruweel

Bryum bicolor

Calypogeia muelleriana		

gagelstruweel

Campylopus introflexus		

Moliniapol, veengrond, koeienvlaai

Cephalozia connivens		

veen, moliniapol tussen Sp palustre

Campylopus pyriformis		
Cephalozia macrostachia		
Cephaloziella			

Ceratodon purpureus		

veengrond, droog en vochtig, op Moliniapollen, koeienvlaai
veen tussen Sp palustre
tussen Sp palustre
veen, koeienvlaai

Dicranella heteromalla		

houtwal

Dicranum scoparium		

houtwal, zuidrand pingo op eik,vermolmd hout en voet berk

Dicranoweisia cirrata		
Ditrichum cylindricum

stam, eik

Ditrichum heteromallum

Fossombronia wondrackzakii
Frullania dilatata			

voet moliniapol, voet eik

Funaria hygrometrica		

veen, koeienvlaai

Hypnum jutlandicum		

tussen heide, bosrand (berk)

Hypnum cupressiforme		

Kindbergia praelonga		
Kurzia pauciflora			

houtwal zuidrand pingo op eik en voet berk
berkenbroekbosje en rand op bodem en rottend hout
op veen en tussen Ceph connivens

Lophocolea heterophylla		

voet moliniapol, voet eik

Mnium hornum			

houtwal, voet eik

Marchantia polymorpha		

Orthodonthium lineare		

Orthodonschisma sphagni		
Orthotrichum affine		
Orthotrichum diaphanum		

Pellia epiphylla			
Plagiothecium laetum		

Pohlia annotina			
Pohlia nutans			

Polytrichum formosum		

veen en koeienvlaai

moliniapol en berkenbroekbosje
veengrond tussen Sphagnum
houtwal, tak, eik
houtwal, tak, eik

veen en koeienvlaai

berkenbroekbosje op moliniapollen
veengrond langs noordrand
veengrond

houtwal op zand

Polytrichum juniperinum		

veengrond, koeienvlaai

Pseudotaxiphyllum elegans

houtwal, voet, eik

Sphagnum capillifolium		

molinia-vegetatie

Pseudoscleropodium purum
Rhytidiadelphus squarrosus
Sphagnum cuspidatum		

Sphagnum compactum		
Sphagnum fallax			

verhoogde rand pingo, op zand
verhoogde rand pingo op zand
natte deel moliniaheide

veenpluisvegetatie, tussen calluna
vochtige moliniaheide
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Wetensch. Naam		
Sphagnum fimbriatum		
Sphagnum palustre

Ulota bruchii			

Warnstoria fluitans		

substraat

vochtige moliniaheide
houtwal op eik

tussen Aulacomn. palustre en moliniapollen

Deel 1

Atrichum undulatum

Brachythecium rutabulum		

eikebosje, gagelstruweel op eik, dood hout

Calypogeia fissa			

vergraste heide, voet moliniapol

Bryum argenteum			

Calypogeia muelleriana		
Campylopus introflexus		

Campylopus pyriformis		

wegrand

slootrand, vergrate heide

gagelstruweel, vergraste heide

vergraste heide en gagelstruweel, eikenbosje op dood hout, slootrand

Dicranella heteromalla		

vergraste heidem eikebosje op veen en zand, slootrand

Hypnum cupressiforme		

gagelstruweel, op dood hout eikenbosje

Dicranoweisia cirrata		

Hypnum jutlandicum		
Kindbergia praelonga		
Lophocolea bidentata		

bosje, op eik

gagelstruweel, vergraste heide, slootrand
vergraste heide, eikebosje op dood hout
sloottalud

Lophocolea heterophylla		

sloottalud, op takjes en aarde

Orthotrichum affine		

eikenbosje, op eikentak

Mnium hornum			
Pallavicinia lyellii		
Polytrichum formosum		

eikenbosje, voet eik

gagelstruweel, moliniapol
slootrand

Polytrichum juniperinum		

vergraste heide

Sphagnum fallax			

vergraste heide, gagelstruweel

Pseudoscleropodium purum
Sphagnum fimbriatum		
Spagnum magellanicum		
Sphagnum palustre		

Ulota bruchii			

slootrand

vergraste heide
vergraste heide

vergraste heide en gagelstruweel
eikenbossen, op eik

Sterremos

Fijn laddermos
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Bijlage 3 overzicht BMP Broedvogels

				
			
Aantal territoria								
			
‘92
‘93
‘94
‘95
‘96
‘97
‘98
‘99
‘00
‘01
‘02
‘03
‘04
‘05
‘06
‘07
Dodaars				
0
1
0
2		
1
1
0		
3
1
1
1
1
3
Canadese Gans			
x		
x		
1
0		
1		
1
3
1
2
1
1
Brandgans														
0
1
Nijlgans			
x
1
1
x
1
1
1
1
1		
1
1
1
1
2
1
Bergeend		
x
1					
0
x				
x			
0
Wintertaling		
4
x		
x
1
x
x
x
1		
x
x
2
x
1
x
Wilde Eend		
6
4
5
8
10
1
4
3
5		
6
10
7
11
8
10
Soepeend										
x		
x
1
1			
Slobeend			
x
1		
0		
0		
x		
x			
x
x
x
Kuifeend		
4
3
1
x
x
x
1
2
x		
1
2
x
3
2
3
Buizerd			
0
1
0
0
1
x
0
1
1		
1
0
(1)
1
0
1
Torenvalk		
1
0
1		
0								
(0)			
0
Sperwer			
0				
x		
0
0			
x
x				
1
Fazant			
1
1
0		
0		
0					
0
0
0		
Waterral						
1		
1
1
1
1
G
x
x
1
2
2
x
Waterhoen		
1
2
3
1
2
2
2
1
1
E
1
1
1
1
1
1
Meerkoet		
1
2
3
3
1
1
1
1
1
E
2
1
1
2
1
1
Scholekster		
3
1
3
2
2
0
1
0
x
N
2
2
1
x
1
1
Kievit			
6
1
1
1
x			
1
x		
2		
x
x
x
1
Watersnip		
1		
x
x
x			
x			
1
x
1
x
1
1
Grutto			
1
1
x
x
1
0
x
1
0
B
2
2
1
x
x
1
Wulp			
1
1
1		
1		
0
1
1
M
1
1
2
1
1
2
Tureluur			
2		
1
x
1
x
0
1
x
P
1
1
0
x
0
1
Kokmeeuw		
40
70
100
70
100
70
75
100
100		
80
20
3
x
x
x
Holenduif								
x									
1
Houtduif		
3
1
1
1
1
2
1
2
1
U
4
1
4
1
3
2
Koekoek		
1
x
1		
1
2
1
1
2
I
1		
1
1
1
1
Groene Specht											
T						
1
Grote Bonte Specht					
1		
x
1		
G
1
1
1
2
1
2
Kleine Bonte Specht										
E				
1		
Veldleeuwerik					
x
1			
1		
V
1				
x
0
Boompieper		
5
4
4
3
4
8
6
9
7
O
4
6
7
6
9
5

Matkop			
2
2
Zwarte Mees				
Pimpelmees		
2
3
Koolmees		
5
4
Boomkruiper		
0
0
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‘96

‘97

‘98

‘99

‘00

‘01

‘02

‘03

‘04

‘05

1
1
2
1		
3
1			
2				
1												
3
3
3
3
3
3
2
G
3
2
3
4
4
4
3
6
2
2
2
3
E
4
6
5
6
5
0
1
0
1
1
1
2
E
1
2
2
3
2

‘95

23

4
6
2

x

2

8
5
4
5
17

3

1
13
3
1

6
3
10
1
4
1
2

‘94

Graspieper		
x
0
1
1
2					
E
2
2
2
2
6
Witte Kwikstaart
2
1
1
1
1
0
1
1
0
R
1
1
2
2
2
Winterkoning		
7
8
6
6
2
3
5
5
11
D
9
7
5
7
8
Heggenmus				
1
1					
1		
1
2
2
2
1
Roodborst		
4
3
4
3
3
3
2
2
4		
4
5
4
4
2
Blauwborst					
0
1
1
1			
V
1		
1
2
1
Gekr. Roodstaart
2
3
1
3
3
3
3
4
3
A
1
1
4
5
3
Paapje												
N					
1
Roodborsttapuit										
W			
2
1		
Merel			
5
4
4
5
4
4
6
6
4
E
4
6
5
8
7
Zanglijster		
x
1			
2
2
x
1
1
G
3
2
2
3
4
Grote Lijster		
1		
x		
1		
x
1
1
E
1
1
1
0
1
Sprinkhaanzanger						
2								
1		
Bosrietzanger				
1		
2
3					
1
2
2
3
4
Kleine Karekiet
3
2
2
2
2
1
1
1
1
M
4
2
3
2
2
Spotvogel											
K			
1			
Braamsluiper					
1						
Z						
Grasmus		
3
3
3
3
6
4
1
1
2		
2
4
7
7
5
Tuinfluiter
5
3
4
3
5
3
6
4
3
1
2
(6)7 5
5
Zwartkop		
2		
1
1
3
2
1
1			
2
2
4
3
4
Tjiftjaf			
4
5
5
4
3
7
9
5
3		
3
6
7
5
4
Fitis			
19
16
12
14
16
20
16
28
23		
11
19
18
10
15
Bonte Vliegenvanger														
1		
Grauwe Vliegenvanger			
1
1
3								
1		
Staartmees		
2									
1
1
1		
1
1
Glanskop														
1		

‘93

‘07

‘92

‘06
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‘92

‘93

‘94

‘95

‘96

‘97

‘98

‘99

‘00

‘01

‘02

‘03

‘04

‘05

‘06

175
175
60
52

1
4
1
5
6

2
1
9

1

‘07

Legenda :		
1,2,3, enz.= aantal territoria.
blanco = niet waargenomen										
			
0 = wel waargenomen, binnen datumgrenzen, geen territoria.											
			
x = alleen waargenomen buiten datumgrenzen, geen territoria.											
				
Exclusief :		
Smient (x:’07), Tafeleend (x:’06; x:’07), Krakeend (x,’05), Zomertaling (0:’92,’96,’98), Bruine Kiekendief (0:’96;x:’99), 				
			
Blauwe Kiekendief (0:’92; x:’94), Havik (0:’93,’97,’99,’02,’03;x:’94,’96), Kwartel (x:’07), Patrijs ( x:’92),						
			
Kemphaan (0:’92;x:’94), Ransuil (0:’98), Velduil (x:’02), Gele Kwikstaart (x:’92,’94,’95,’96), Tapuit (x:’96; x:’06),					
			
Grauwe Klauwier (x:’07)															
													
Opmerkingen :		
Herinterpretatie ‘92 t/m ‘96 volgens 1996 criteria in feb ‘98.											
			
Veldwerk en interpretatie in de jaren 1997 t/m 2000 uitgevoerd door VWG IVN Vries. 								
			
Interpretatie ‘01 t/m ‘03 volgens 1996 criteria (met maximale territoriumgrootte = 2x fusieafstand).						
			
Interpretatie ‘04 volgens 2004 criteria met ( ) resultaat volgens 1996 criteria.									
			
Interpretatie ‘05/’07 volgens 2004 criteria.											
			
M.i.v. 2006 is het telgebied vergroot in noordelijke richting.		
							
													
Versie: 18/8/2007															

Gaai			
x
0
1
x
1
1
0
0
0
N
1
1
1
1
2
Kauw											
1					
Zwarte Kraai		
1
0
1
0
1
1
0
0
0
B
2
2
3
2
2
Spreeuw							
0					
M		
0
(2)1
0		
Vink			
4
8
10
8
9
7
7
11
7
P
5
11
9
8
9
Groenling			
1											
1
x		
Putter												
M				
2
1
Kneu							
x		
1
x		
K
4
x
1
2
3
Goudvink						
x					
Z						
Geelgors		
3
3
3
2
4
5
5
6
3		
5
4
4
5
6
Rietgors			
3
3
2
4
6
2
6
4
5		
4
4
4
5
6
																
Aantal territoria:		
158
168
200
162
221
169
175
219
203
197
152
152
147
154
id. zonder KoM		
118
98
100
92
121
99
100
119
103
117
132
149
147
154
Aantal soorten:		
43
44
45
45
53
40
47
46
44
52
50
55
58
54
Waarvan ‘broedend’:
36
33
39
32
42
33
32
38
32
47
42
50
45
47

			

bijlage 4 libellen
Wetenschappelijke naam		

Nederlandse naam

Anax imperator				

grote keizerlibel		

Coenagrion puella			

azuurjuffer		

Ceriagrion tenellum			
Coenagrion pulchellum			
Enallagma cyathigerum			
Erythromma najas			
Ischnura elegans				
Ischnura pumilo				

Lestes sponsa				
Lestes viridis				
Libellula quadrimaculata			
Orthetrum cancellatum			

Platycnemis pennipes			
Pyrrhosoma nymphula			

Sympetrum danae			
Sympetrum striolatum			

koraaljuffer		

aantal
1

1		
enkele

variabele waterjuffer

1

grote roodoogjuffer

1

tengere grasjuffer		

1

watersnuffel		
lantaarntje		

enkele

bijzonderheden
paringswiel

ei-afzet

enkele

gewone pantserjuffer			

vers uitgeslopen

viervlek talrijk				

ei-afzet

houtpantseruffer

1

gewone oeverlibel

1

vuurjuffer		

enkele

blauwe breedscheenjuffer
zwarte heidelibel

bruinrode heidelibel

1

2

paringswiel

enkele

Koraaljuffer
Viervlek

Tengere grasjuffer

Watersnuffel

Zwarte heidelibel
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bijlage 5 vlinders
Ned. naam		

Wetensch. naam		

Bont zandoogje		

Pararge aegeria

Atalanta			
Bremvlinder		

Bruin zandoogje		
Citroenvlinder		

Dagpauwoog		
Distelvlinder		

Gehakkelde aurelia

Vanessa atalanta					
Colias myrmidone
Manolia jurtina

Gonepterix rhamni
Inachis io

Vanessa cardui

Polygonia c-album

Groentje			

Callophrys rubi

Groot koolwitje		

Pieris brassicae

Groot dikkopje		
Heideblauwtje		
Hooibeestje		
Kleine vos		

Kleine vuurvlinder

Klein geaderd witje
Koevink			

Landkaartje		
Oranjetip		

Oranje zandoogje		

Zwartsprietdikkopje
		

Ochlodes venata
Plebeius argus		

Coenonympha pamphilus
Aglais urticae

Lycaena phlaeas
Pieris napi

Aphantopus hyperantus

Araschnia levana			
Anthocharis cardamines

Pyronia tithonus

Thymelicus linolea
Kleine vuurvlinder

Bont zandoogje

KNNV-afdeling Assen, Inventarisatierapport Bongeveen 2007

26

27

KNNV-afdeling Assen, Inventarisatierapport Bongeveen 2007

Planten
Ned. Naam
Gallen
Ned. Naam
Aegopodium podagraria
Zevenblad			
Alnus glutinosa
Zwarte els			
				
				
				
				
Betula pendula
Ruwe berk
Taphrina betulina
Heksenbezem
		
Semudobia betulae		
		
Acalitus calycophthirus
Knopgal
				
				
Betula pubescens
Zachte berk			
Capsella bursa-pastoris
Gewoon herderstasje			
Chamerion angustifolium Wilgenroosje
Dasineura kiefferiana		
Cirsium arvense
Akkerdistel			
Crataegus monogyna
Eenstijlige meidoorn
Phyllocoptes goniothorax		
				
Filipendula ulmaria
Moerasspirea			
Galium aparine
Kleefkruid			
				
Glechoma hederacea
Hondsdraf			
				
Heracleum sphondylium
Gewone berenklauw
Macrolabis heraclei		
Hieracium umbellatum
Schermhavikskruid			
Hypericum perforatum
Sint-Janskruid			
				
Hypochaeris radicata
Gewoon biggenkruid			
Juncus bufonius
Greppelrus
Livia juncorum		
Linaria vulgaris
Vlasbekje			
Persicaria amphibia
Veenwortel			
Persicaria hydropiper
Waterpeper			
Persicaria maculosa
Perzikkruid			
Plantago lanceolata
Smalle weegbree			
Populus tremula
Ratelpopulier			
Prunus serotina
Amerikaanse vogelkers			
Pteridium aquilinum
Adelaarsvaren			
Quercus robur
Zomereik
Andricus kollari
Knikkergal
		
Andricus inflator		
		
Biorhiza pallida
Aardappelgal
		
Cynips quercusfolii
Galappel

Bijlage 6 Plaantengallen
Groep
Type
Gallen
Ned. Naam
Uredinales: Pucciniaceae
schimmel
Protomyces macrosporus
Acari: Eriophyoidae
galmijt
Acalitus brevitarsus
Acari: Eriophyoidae
galmijt
Eriophyes laevis
Acari: Eriophyoidae
galmijjt
Eriophyes inangulis
Taphrinales: Taphrinaceae
schimmel
Taphrina alni
Elzenvlag
Taphrinales: Taphrinaceae
schimmel
Taphrina tosquinetii
Taphrinales: Taphrinaceae
schimmel		
Diptera: Cecidomyiidae
galmug		
Acari: Eriophyoidae
galmijt		
Diptera: Cecidomyiidae
galmug
Massalongia rubra
Diptera: Cecidomyiidae
galmug
Semudobia tarda
Diptera: Cecidomyiidae
galmug
Anisostephus betulinus
Peronosporales: Albuginceae schimmel
Albugo candida
Diptera: Cecidomyiidae
galmug		
Diptera: Tephritidae
vlieg
Urophora cadui
Acari: Eriophyoidae
galmijt		
Uredinales: Pucciniaceae
schimmel
Gymnosporangium clavariiforme
Diptera: Cecidomyiidae
galmug
Dasineura pustulans
Acari: Eriophyoidea
galmijt
Cecidophyes galii
Diptera: Cecidomyiidae
galmug
Dasineura aparines
Hymenoptera: Cynipidae
galwesp
Liposthenes glechomae
Diptera: Cecidomyiidae
galmug
Rondaniola bursaria
Diptera: Cecidomyiidae
galmug		
Hymenoptera: Cynipidae
galwesp
Aulacidea hieracii
Diptera: Cecidomyiidae
galmug
Dasineura hyperici
Diptera: Cecidomyiidae
galmug
Dasineura serotina
Hymenoptera: Cynipidae
galwesp
Phanacis hyposchoeridis
Hemiptera: Psylloidae
bladvlo		
Coleoptera: Curculionidae
kever
Gymnetron antirrhini
Diptera: Cecidomyiidae
galmug
Wachtliella persicariae
Ustilaginales: Ustilaginaceae schimmel
Ustilago utriculosa
Diptera: Cecidomyiidae
galmug
Wachtliella persicariae
Diptera: Cecidomyiidae
galmug
Jaapiella schmidti
Diptera: Cecidomyiidae
galmug
Contarinia tremulae
Taphrinales: Taphrinaceae
schimmel
Taphrina wiesneri
Diptera: Anthomyiidae
vlieg
Chirosia grossicauda
Hymenoptera: Cynipidae
galwesp		
Hymenoptera: Cynipidae
galwesp		
Hymenoptera: Cynipidae
galwesp		
Hymenoptera: Cynipidae
galwesp		
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Viltroos			

Uredinales: Phragmidiaceae

schimmel

galmug

Phragmidium tuberculatum of mucronatum

Rubus fruticosus ag.
Gewone braam			
Hymenoptera: Cynipidae
galwesp
Diastrophus rubi
				
Diptera: Cecidomyiidae
galmug
Lasioptera rubi
Rubus idaeus
Framboos
Lasioptera rubi		
Diptera: Cecidomyiidae
galmug		
Rumex obtusifolius
Ridderzuring			
Uredinales: Pucciniaceae
schimmel
Puccinia phragmitis
Salix aurita
Geoorde wilg
Iteomyia capreae		
Diptera: Cecidomyidae
galmug		
		
Iteomyia major		
Diptera: Cecidomyidae
galmug		
		
Pontania gallarum		
Hymenoptera: Tenthredinidae bladwesp		
			
Wilgenroosje
Diptera: Cecidomyidae
galmug
Rhabdophaga rosaria
Salix cinerea
Grauwe en Rossige wilg		
Wilgenroosje
Diptera: Cecidomyidae
galmug
Rhabdophaga rosaria
Sorbus aucuparia
Wilde lijsterbes
Phyllocoptes sorbeus		
Acari: Eriophyoidae
galmijt		
		
Dasineura aucupariae		
Diptera: Cecidomyiidae
galmug		
				
Uredinales: Pucciniaceae
schimmel
Gymnosporangium cornutum
Taraxacum species
Paardenbloem (G)
Cystiphora taraxaci		
Diptera: Cecidomyiidae
galmug		
				
Chytridiales: Synchytriaceae schimmel
Synchytrium taraxaci
Trifolium repens
Witte klaver			
Diptera: Cecidomyiidae
galmug
Dasineura trifolii
Urtica dioica
Grote brandnetel			
Uredinales: Pucciniaceae
schimmel
Puccina urticata (=caricina)
				
Diptera: Cecidomyiidae
galmug
Dasineura urticae
Veronica chamaedrys
Gewone ereprijs			
Diptera: Cecidomyiidae
galmug
Jaapiella veronicae
Vicia cracca
Vogelwikke			
Diptera: Cecidomyiidae
galmug
Dasineura spadica
Vicia sativa s. nigra
Smalle wikke s.s.			
Diptera: Cecidomyiidae
galmug
Dasineura viciae
Vicia tetrasperma s. tetrasperma
Vierzadige wikke s.s.				
Diptera: Cecidomyiidae
Dasineura loewiana

Rosa villosa

				
				
Hymenoptera: Cynipidae
galwesp
Andricus curvator
			
Cola noot
Hymenoptera: Cynipidae
galwesp
Andricus lignicola
			
Ananasgal
Hymenoptera: Cynipidae
galwesp
Andricus fecundator
			
Oestergalletje
Hymenoptera: Cynipidae
galwesp
Neuroterus anthracinus
			
Plaatjesgal
Hymenoptera: Cynipidae
galwesp
Neuroterus albipes
			
Stuitergal
Hymenoptera: Cynipidae
galwesp
Cynips longiventris
			
Rode erwtengal Hymenoptera: Cynipidae
galwesp
Cynips divis
Ranunculus acris
Scherpe boterbloem
Dasineura traili		
Diptera: Cecidomyiidae
galmug		
Rhamnus frangula = Frangula alnus
Sporkehout				
Uredinales: Pucciniaceae
schimmel
Puccinia coronata
Rosa canina
Hondsroos		
Mosgal
Hymenoptera: Cynipidae
galwesp
Diplolepis rosae
				
Hymenoptera: Cynipidae
galwesp
Diplolepis eglanteriae of nervosa
				
Uredinales: Phragmidiaceae schimmel
Phragmidium tuberculatum of mucronatum

Bijlage 7 Paddenstoelen
wetenschappelijke naam		

Nederlandse naam

Amanita fulva

Roodbruine slanke amaniet

Amanita rubescens

Parelamaniet

Amanita citrina

Gele knolamaniet

Amanita muscaria

Vliegenzwam

Antrodiella semisupina

Wit dwergelfenbankje

Armillaria ostoyae

Sombere Honingzwam

Boletus  parasiticus

Kostgangersboleet

Boletus badius

Kastanjeboleet

Boletus edulis

Eekhoorntjesbrood

Calocera cornea

Geel hoorntje

Clavariadelphus fistulosus

Pijpknotszwam

Clavulina coralloides

Witte koraalzwam

Clitocybe clavipes

Knotsvoettrechterzwam

Concocybe coprophila

Mestbreeksteeltje

Cortinarius hemitrichus

Witschubbige gordijnzwam

Cortinarius paleaceus

Pelargoniumgordijnzwam

Cortinarius paleifer

Paarse pelargoniumgordijnzwam

Cortinarius umbrinolens

Bietengordijnzwam

Crepidotus variabilis

Wit oorzwammetje

Daedaleopsis confragosa

Roodporiehoutzwam

Fomes fomentarius

Echte tonderzwam

Hebeloma crustuliniforme

Radijsvaalhoed

Hebeloma mesophaeum

Tweekleurige vaalhoed

Hygrocybe miniata

Vuurzwammetje

Hygrocybe pratensis

Weide-wasplaat

Hymenoscyphus fructigenus

Eikeldopzwam

Psylosybe fasciculare

Gewone zwavelkop

Hypholoma fulvum
Inocybe eutheles
Inonotus dryadeus
Lactarius vellereus
Laccaria amethystina
Laccaria lacatta
Lactarius quietus
Lactarius theiogalus

Berkeridderzwam
Blonde vezelkop
Elzeweerschijnzwam
Schaapje
Rodekool zwam
Fopzwam
Kaneelkleurige melkzwam
Rimpelende melkzwam

Lactarius necator

Zwartgroene melkzwam
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wetenschappelijke naam		

Nederlandse naam

Leccinum scabrum				

Berkeboleet

Lycoperdon foetidum				
Marasmiellus vaillantii				
Megacollybia platyphylla			
Merulius tremellosus				

Zwartwordende stuifzwam
Halmruitertje
Breedplaatstreephoed
Spekzwoerdzwam

Ricknella fibula				
Mycena filopes					
Mycena galericulata				
Mycena galopus 				
Mycena galopus (var. candida )			
Mycena haematopus				
Mycena leptocephala				
Mycena pura					
Mycena sanguinolenta				
Mycena vitilis					
Nectria cinnabarina				
Paxillus involutus				
Phallus impudicus				
Pholiota flammans				
Piptoporus betulinus				
Plicaturopsis crispa				
Polyporus varius				
Psathyrella candolleana				
Russula betularum				
Russula claroflava				
Russula cyanoxantha				
Russula delica					
Russula emetica				
Russula fragilis					
Russula nigricans				
Russula ochroleuca				
Russula parazurea				
Russula rosea					
Russula vesca					
Scleroderma citrinum				
Sclerotia claviceps microcephala		
Stereum hirsutum				
Stereum subtomentosum			
Stereum gausaputum				
Tremella mesenterica				
Tricholoma ustale				
Trochila ilicina					
Tubaria furfuracea				

Oranjegeel trechtertje
Draadsteelmycena
Helmmycena
Melksteelmycena
Melksteelmycena ( witte vorm )
Grote bloedsteelmycena
Stinkmycena
Gewoon elfenschermpje
Kleine bloedsteelmycena
Papilmycena
Menniezwammetje
Gewone krulzoom
Grote stinkzwam
Goudgele bundelzwam
Berkezwam
Plooivlieswaaiertje
Waaierbuisjeszwam
Bleke franjehoed
Roze berkenrussula
Gele berkerussula
Regenboogrussula
Witte russula
Braak-russula
Broze russula
Grofplaatrussula
Geelwitte russula
Berijpte russula
Roze russula
Smakelijke russula
Aardappelbovist
Pijpestrootjesmoederkoren
Gele korstzwam
Waaierkorstzwam
Eikebloedzwam
Gele Trilzwam
Beukeridderzwam
Hulstdekselbekertje
Gewoon donsvoetje
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Bijlage 8 Sieralgen
Actinotaenium cucurbita
Actinotaenium silvae-nigrae
Bambusina borreri
Closterium incurvum
Closterium moniliferum
Closterium pronum
Cosmarium dickii
Cosmarium obliquum
Cosmarium punctulatum
Cylindrocystis brebissonii var. brebissonii
Cylindrocystis gracilis
Euastrum binale var. gutwinskii
Hyalotheca dissiliens var. dissiliens
Mesotaenium macrococcum
Staurastrum furcatum var. aciculiferum
Staurastrum hirsutum
Staurastrum margaritaceum
Staurastrum simonyi var. simonyi
Tetmemorus brebissonii var. brebissonii

Mesotaenium macrococcum

Euastrum binale var. gutwinskii
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