Inventa r i s a t i e ra p p o r t
De Holmers
2008

KNNV-afdeling Assen, Inventarisatierapport De Holmers 2010

KNNV afdeling Assen

Inventarisatierapport De Holmers 2008/2009
© KNNV Afdeling Assen 2010
Secr. Stedewaarts 69, 9408 HK Assen
www.knnv.nl/assen
samensteller: K.D. Waterreus

KNNV-afdeling Assen, Inventarisatierapport De Holmers 2010

2

Inhoud
Inleiding

4

Archeologie van het gebied

4

Menselijke ingrepen in het gebied

5

Huidige staat

7

Resultaten in hun samenhang

8

Samenwerken

8

Resultaten

9

planten

10

mossen

11

vogels

12

libellen

13

vlinders

14

plantengallen

15

paddenstoelen

16

sieralgen

17

Bijlagen
1. planten

18

2. vogels

23

3. libellen

24

4. vlinders

25

5. plantengallen

26

6. sieralgen

27

3

KNNV-afdeling Assen, Inventarisatierapport De Holmers 2010

Inleiding
In 2007 zijn wij als afdeling gestart met
zogenaamde brede inventarisaties van natuurgebieden om de natuurwaarden van een
gebied zo volledig mogelijk te beschrijven.
Het natuurgebied de Holmers is ons tweede
project in deze serie.
Ook dit jaar bleek het weer mogelijk een
flink aantal aspecten te onderzoeken en te
inventariseren.
Onze inventarisatie beslaat het gebied van
de Holmers plus het aangrenzende deel met
daarin de Smalbroekerplas.

Situatie 2008
In 2006 is de herinrichting van het gebied
afgerond. De bouwvoor is verwijderd en het
gebied is aan zijn lot overgelaten.
Voor Staatsbosbeheer en voor ons een goede
gelegenheid om een soort nulmeting te doen
in een iets later stadium dan de inventarisatie van de cursisten IVN-natuurgids in 20052007.
Duidelijk was dat het gebied erg dynamisch
is, zowel wat betreft het grondwater als de begroeiing.
Veel gevonden soorten zullen zich alleen in de eerste jaren kunnen handhaven, zo is althans
de verwachting. Het is altijd moeilijk te bepalen wat de beste tijd is voor een brede inventarisatie van de natuurwaarden.
Wij zijn er van uitgegaan dat 2008 een goed moment is. De ontwikkeling is gestart, maar het
gebied kent nog de grote verscheidenheid die te maken heeft met het pioniersstadium.
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De ondergrond
De ondergrond is in hoge mate
bepalend voor wat er bovengronds
mogelijk is.
De Holmers is een van de brongebieden van de Drentse Aa en dan
met name het Amerdiep.
Dat de Holmers hiervoor geschikt
is dankt het gebied aan de ligging
vrijwel naast de waterscheiding op
de lijn Elp – Hooghalen, in feite
het Zwiggelterveld.
De voorlaatste ijstijd heeft in dit gebied
gezorgd voor een geaccidenteerd terrein.
Door het smeltwater van de ijskap zijn
vervolgens flinke beekdalen uitgeschuurd.
Deze beekdalen zijn tijdens de laatste
ijstijd voor het grootste deel opgevuld.
Een bodem van keileem en beekleem
blijft belangrijk voor de waterhuishouding. De vrij ondiepe geul in het terrein
verzamelt het afstromende hemelwater en het kwelwater dat uit het omringende gebied uittreedt Door het vele ijzer in de kwelzone ontstaan grote ijzeroerbanken.
Onderzoek naar de ondergrond tot ca. 1,5 meter wijst uit dat er hier waarschijnlijk nauwelijks
hoogveen is gevormd.
Wij spraken hierover met een medewerker van Alterra die
in opdracht van de provincie oude veenpakketten in kaart
bracht.  Uit de afgegraven bouwvoor blijkt dat er wel delen
zijn geweest met een elzenbroekbos. Dit zou duiden op een
geringe buffering door het kwelwater.
De afwezigheid van boomresten in de ondergrond bevestigen wat de overlevering vertelt. De Holmers is altijd een madeland geweest. Te nat voor
graan, net goed genoeg als hooiland.
Het deel bij de Smalbroekerplas ligt hoger en vormt in feite de waterscheiding. Dit schrale
zanderige gebied is recent voor een groot deel geplagd, waardoor ook hier het pioniersstadium overheerst. Alleen rond het ven en in de lage delen is meer fosfaat aanwezig en is de
grond flink verstoord, getuige de overheersende aanwezigheid van pitrus.
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Hydrologie
Het kwelwater is voedselarm en vrijwel neutraal, maar bevat veel ijzer.
Hoewel de kweldruk redelijk is, vallen grote delen van het gebied droog in de zomer. Het
toevoerende gebied bevat veel zand en ligt niet veel hoger dan het brongebied. Hierdoor zal
het inzijgende water niet altijd afstromen naar de centrale slenk.
Het verwijderen van de bouwvoor zal ongetwijfeld de beoogde gunstige werking hebben.
De centrale slenk bevatte ook in de doogste tijd vrij veel water. Ook de plassen houden het
water in het algemeen goed vast.
In het najaar en de winter staat een groot deel van het gebied onder water. Ook de lage delen
bij de Smalbroekerplas staat dan ruimschoots onder water.
Een van de doelen is om het terrein na de ingreep te vernatten. De noodzaak van laarzen, ook
in de zomer van 2008, geeft aan dat het terrein al behoorlijk nat is. Een flinke regenperiode
zet het gebied snel onder water.
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Resultaten in hun samenhang
De Holmers is momenteel door zijn betrekkelijke ongereptheid een bijzonder natuurgebied,
zelfs in Drenthe. Natuurlijk heeft het afgraven van
de bouwvoor gezorgd voor een unieke situatie. Toch
spelen ondergrond en hydrologie een overheersende
rol, waardoor het gebied gespaard is gebleven voor
drastische landbouwkundige ingrepen.
Hoewel het gebied min of meer tot op het voedselarme dekzand is afgegraven, komen er al vrij veel
planten voor met een voorkeur voor een wat voedselrijker milieu. De grote lisdodde is overheersend langs de verschillende ondiepten en de
centrale geul. Pitrus heeft zich kunnen  handhaven langs de oude greppels en in de dro-gere
delen van de centrale slenk. Een echte pionier voor voedselrijke delen als moerasandijvie is daardoor waarschijnlijk al niet meer waargenomen. Daarvoor is de successie al te ver
gevorderd.
Het pionierstadium voor de voedselarme delen blijkt vooral uit de grote
hoeveelheden moeraswolfsklauw, kleine en ronde zonnedauw en
heel veel parapluutjesmos.
Ook dwergviltkruid en de heideknotszwam wijzen hierop.
Mede hierdoor zijn nog mooie
pareltjes in de vorm van soorten van
de rode lijst gevonden.
De grote verscheidenheid in
desmidiaceeën benadrukt het bijzondere karakter van dit gebied.
Kranswieren zijn ook pioniers. Van deze groep zijn in elk geval twee soorten gevonden. Beide
soorten behoren bij een tamelijk kalkrijk milieu.
Toch kan dit beeld snel veranderen. In korte tijd is de opschot van ruwe berk sterk toegenomen, maar echte schaduwrijke zones ontbreken nog.
Een van de doelen is vernatten van het terrein samen met het Halkenbroek. De resultaten  
van de plantenwaarnemingen geven aan dat de vochtminnende soorten goed gedijen.
Het is de vraag of voldoende buffering in het kwelwater aanwezig is om verzuring van onder
andere veenmossen en elzen tegen te gaan.
Zoals de ontwikkeling nu voortschrijdt, is de kans op een berkenbroekbos groot.
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Wanneer er meer humus is gevormd en de ondergrond door veenmossen langzaam verzuurt,
zal een elzenbroekbos kunnen ontwikkelen.
Het droge deel bij de Halkenbroekerplas heeft nog alles van een schrale heide met veel zand.
Alleen het gebied rondom de vennen is tamelijk voedselrijk, getuige de vele pitrus.

Samenwerking
Het is goed ook bij dit project op te merken dat dit rapport dankzij de inzet van veel enthousiaste leden van onze afdeling tot stand is gekomen. De hulp van de Werkgroep Florakartering Drenthe is dankbaar aanvaard.
In het totaal hebben bijna 70 leden meegewerkt aan de verschillende inventarisaties.
Waar nodig is hulp ingeroepen van collega-experts.
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Resultaten
In dit project hebben wij gebruik gemaakt van de kennis die aanwezig is in onze afdeling.
Doordat het gebied na de herinrichting in een opbouwfase verkeert, hebben wij geen gebruik
kunnen maken van eerdere waarnemingen.
Het project is te verdelen in de volgende categorieën:
1.

planten

2.

mossen

3.

vogels

4.

libellen

5.

dagvlinders

6.

plantengallen

7.

sieralgen

Elk van deze onderdelen zal hierna worden gerapporteerd. De lijsten met resultaten zijn vervat in de bijlagen.
Door het ontbreken van GPS-apparatuur zijn veel waarnemingen niet gemakkelijk terug te
vinden in het veld. Wij gaan er van uit dat dit nog geen problemen oplevert, omdat het gebied
voorlopig erg dynamisch is en er geen duidelijke beheersplannen zijn.
In de toekomst zal de plaats van aandachtssoorten beter bepaald worden.
Amphibieën en zoorgdieren zijn niet geïnventariseerd.
Wel zijn meerkikker, bruine kikker, groene kikker en heikikker gevonden.
Van zoogdieren is met zekerheid vastgesteld dat reeên verblijven in het gebied, getuige een
vondst van een jonge ree op 18 mei 2008.

De soorten van de rode lijsten zijn in rood aangegeven.
Bij het overzicht van de planten zijn de aandachtssoorten in blauw aangegeven.
De doelsoorten zijn hier onderstreept.
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1. Planten
De planten zijn geïnventariseerd aan de hand van de streeplijsten van Floron. Voor enkele
bijzondere planten zijn de coördinaten vastgelegd ten behoeve van een eventueel maai- of
begrazingsbeheer.
In drie rondes is het grootste deel van het gebied in kaart gebracht. Het is niet gelukt het
gehele gebied afdoende te inventariseren, daarvoor was het te groot voor onze plantenwerkgroep om in een seizoen af te werken.
De eerste opname is gemaakt in samenwerking met de Werkgroep Florakartering Drenthe
(WFD). De daarop volgende inventarisaties zijn door de eigen werkgroep uitgevoerd.
Bijzondere waarnemingen waren wel de grote hoeveelheden moeraswolfsklauw (Lycopodiella
inundata), dwergviltkruid (Filago minima), klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe),
geelgroene zegge (Carex oederi subsp. oedocarpa), duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius), pilvaren (Pilularia globulifera), stijve ogentroost (Euphrasia stricta),
dwergzegge (Carex oederi subsp. oederi), veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis),
hondsviooltje (Viola canina), bruine snavelbies (Rhynchospora fusca), wilde gagel (Myrica
gale), glad biggekruid (Hypchaeris glabra), vlottende bies (Eleogiton fluitans) en brede waterpest (Elodea canadensis).
De begroeiing komt nog altijd sterk overeen met die van een pioniersstadium, al vordert de
successie snel.
Bij de waterplanten zijn al flinke hoeveelheden gevonden van groot blaasjeskruid (Urticularia vulgaris ) , drijvend fontijnkruid (Potamogeton natans ) en grote egelskop (Sparganium
erectum ) .
Daarnaast zijn al enkele kranswieren gevonden zoals Chrara vulgaris en Chara vulgaris var.
longibracteata.
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2. Mossen
De mossen zijn geïnventariseerd door de Mossenwerkgroep Groningen-Drenthe onder leiding
van Dr. Ben van Zanten.
De inventarisaties hebben door omstandigheden feitelijk plaatsgevonden in 2009.
In het voorjaar is het droge deel bij de heide onderzocht, in het najaar is het natte deel onder
de loep genomen.
Bij het bezoek op 6 oktober 2009 viel op dat een groot deel van het terrein bedekt was met
een slijmerige algenlaag, ondanks de lage waterstand op dat moment.
De resultaten van het mossenonderzoek zullen worden nagezonden zodra ze zijn gecontroleeerd en vrijgegeven door Ben van Zanten.
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3. Vogels
Leden van de vogelwerkgroep hebben 7 telrondes afgelegd in de periode van eind maart tot
begin juli. Vijf van deze bezoeken waren rond zonsopgang, één bezoek later op de dag en één
bezoek rond zonsondergang. Het was soms flink ploeteren door het natte terrein en de allengs opschietende begroeiing met een enkele natte poot tot gevolg.
In totaal zijn 181 territoria gedefinieerd verdeeld over 44 vogelsoorten.
Waarnemingen in/aan de bosrand zijn, op uitdrukkelijk verzoek van de boswachter, niet
meegenomen in deze resultaten.
De details zijn weergegeven in de tabel in de bijlagen.
Met name het hoempen van de roerdomp, het gillen van de waterral en de relatief grote aantallen graspiepers, veldleeuweriken en roodborsttapuiten gaven een bijzonder tintje aan deze
inventarisatie.
Naast deze broedvogelsoorten zijn verder nog waargenomen:
krakeend (Anas strepera), slobeend (Anas clypeata), buizerd (Buteo buteo), boomvalk (Falco
subbuteo), grutto (Limosa limosa), tureluur (Tringa totanus), kokmeeuw (Larus ridibundus), zomertortel (Streptopelia turtus), zanglijster (Turdus philomelos), boomkruiper
(Certhia brachydactyla), sprinkhaanzanger (Locustella naevia), groenling (Carduelis chloris) en goudvink (Pyrrhula pyrrhula), blauwe kiekendief (Circus cyaneus), bruine kiekendief
(Circus aeruginosus), grote zilverreiger (Ardea alba).
Voor deze soorten kon echter geen territorium worden vastgesteld omdat ze of buiten de
datumgrenzen voorkwamen of verder niet voldeden aan de criteria. Uit naastgelegen velden
werden verder nog de geluiden opgevangen van havik (Accipiter gentilis), zwarte specht
(Oryocopus martius), bosuil (Strix aluco) (en nachtzwaluw (Caprimulgas europaeus).
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4. Libellen
Twee leden van de afdeling hebben de libellen geïnventariseerd. Een aantal andere leden
heeft hun waarnemingen afzonderlijk doorgegeven. In het totaal zijn 11 bezoeken gebracht
aan het gebied tussen begin mei en eind oktober. In het algemeen waren de weersomstandigheden gunstig.
Met 28 soorten libellen is het een rijk gebied. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de boomvalk regelmatig jagend is waargenomen.
Drie waargenomen soorten staan op de Rode lijst van libellen: bruine winterjuffer (Sympecma fusca - bedreigd), tengere pantserjuffer (Lestes virens - kwetsbaar) en venwitsnuitlibel
(Leucorrhinia dubia - kwetsbaar). De tengere grasjuffer (Ischnura pumilio) is vrij zeldzaam.
De overige soorten zijn thans niet bedreigd.
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5. Dagvlinders
Dezelfde leden die libellen hebben geïnventariseerd, hebben ook de dagvlinders in kaart gebracht.
Buiten trekvlinders als atalanta (Vanessa atalanta) en distelvlinder (Vanessa cardui), hebben alle gevonden vlinders een duidelijke relatie met het terrein en de begroeiing.
In het totaal zijn 18 soorten gevonden.
Drie soorten hiervan staan op de Rode lijst van vlinders: groot dikkopje (Ochlodes sylvana
- gevoelig), heideblauwtje (Plebejus argus - gevoelig) en bruine vuurvlinder (Lycaena tityrus
- kwetsbaar).
De overige soorten hebben geen status van bedreigde soort.
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6. Plantengallen
Er zijn drie bezoeken aan de Holmers gebracht, in april, juni en december
Uiteindelijk zijn er niet heel veel soorten gescoord, maar wel een aantal hele leuke, zoals de
Gesteelde knopgal van Andricus callidoma op Quercus robur.
Taphrina alni is vooral te vinden op Zwarte els in natte gebieden en minder vaak in droge
gebieden.
Contarinia loti zijn nog maar op een paar plaatsen in Nederland gezien, meestal langs de
kust.
Rabdophaga salicis vind je meestal alleen in natuurgebieden met natte standplaatsen van
Geoorde wilg.
Dit totaal is al tekenend voor de ontwikkeling van De Holmers als natuurgebied.
Van alle waarnemingen is een gps-punt gemaakt, voor eventueel vervolgonderzoek.
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8. Paddenstoelen
Onze plannen voor deze groep zijn wat in het water gevallen, soms letterlijk/
In de goede tijd zijn de kenners niet in staat geweest het gebied te bezoeken. Er is daarom
geen lijst met waarnemningen in dit rapport opgenomen.
Toch zijn door niet-kenners enkele aardige soorten gevonden, die later bevestigd zijn door de
specialisten.
Het gaat dan om het heideknotszwammetje (Clavaria argillacea - matig algemeen, rode lijst)
in het droge deel van de heide en de papegaaizwam (Hygrocybe psittacina - rode lijst) in het
bosje langs het fietspad.
Het blauwgroene trechtertje (Omphalina chlorocyanea) hebben wij niet gevonden in het najaar. Wellicht hadden we in het voorjaar beter moeten kijken.
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9. Sieralgen
De sieralgen zijn door Marien van Westen in kaart gebracht.
Sieralgen zijn vrij kieskeurig wat betreft het milieu. De grootste sieralgenpopulaties kom je
tegen in gebieden die arm zijn aan voedingsstoffen. In deze gebieden kunnen ze de concurrentie met andere waterplanten en algen beter aan. In 2007 heb ik (heeft hij?) al een oriënterend onderzoek gedaan in het gebied en daaruit bleek dat de kale lage en natte gedeelten
met kwel in de Holmers een uitstekend milieu bieden aan sieralgen. Deze plekken zijn vooral
aan de zuidkant van het gebied te vinden. Het onderzoek heeft dan ook betrekking op de kmhokken  237-546 en 238-546. Met name de efemere (periodiek droogvallende) poeltjes die
vlak langs het min of meer oost-west lopende pad liggen. Hoewel sieralgen het gehele jaar
kunnen worden gevonden is de zomer de meest geschikte tijd om onderzoek te doen.
De onderzoeken hebben plaatsgevonden op:
30 maart, 22 juni en 16 augustus van het jaar 2008.
In droge zomers zijn de genoemde plekken bijna helemaal droog, maar in het voorjaar of in
wat nattere perioden in de zomer staat hier enkele centimeters tot een halve meter water.
Verder liggen er in het begrazingsgebied ten zuiden van het pad enkele vennen. Sommige van
deze vennen zijn bijna dichtgegroeid.
In eerste instantie zou men kunnen denken dat deze vennen het meest interessant zijn.
Helaas werd daar slechts een handjevol triviale soorten gevonden.
Peter Coesel heeft een methode ontwikkeld om de natuurwaarde van vennen te bepalen aan
de hand van de gevonden sieralgen. Deze methode is niet zonder meer toepasbaar op de Holmers. Zou deze methode wel toepasbaar zijn, dan zou één van de monsterplekken op een 9
(op een schaal van 1 tot 10) uitkomen en het hele gebied op een 10!
Wel kan worden gezegd dat in de meeste natuurgebieden in Drenthe het totaal aantal gevonden sieralgen rond de twintig ligt met een uitschieter naar 40. De lijst met gevonden sieralgen voor de Holmers telt 88 soorten, waarbij aangetekend moet worden dat ongeveer tien
soorten wegens de onzekere determinatie niet op de lijst voorkomen. Wat sieralgen betreft is
de Holmers dus één van de rijkste gebieden van Drenthe.
Het gebied is snel aan het begroeien met
struiken en kleine boompjes. Het milieu wordt
daardoor voedselrijker en minder geschikt
voor sieralgen. Deze situatie zal zich minder
snel voordoen in het begrazingsgebied. Interessant zou daarom zijn om in de toekomst
regelmatig te monsteren in het gebied om
deze ontwikkeling te volgen.

17

KNNV-afdeling Assen, Inventarisatierapport De Holmers 2010

Bijlage 1, planten
Nederlandse naam				

wetenschappelijke naam		

euring

Groot Blaasjeskruid

Urticularia vulgaris

1327

Gele Plomp

Nuphar lutea

865

Moeraswolfsklauw

Lycopodiella inundata

777

Waterviolier

Hottonia palustris

638

Grote Waterweegbree

Alisma plantago-aquatica

28

Klokjesgentiaan

Gentiana pneumonanthe

568

Glad Biggenkruid

Hypochaeris glabra

652

Boerenwormkruid

Tanacetum vulgare

1260

Blaartrekkende Boterbloem

Ranunculus sceleratus

1058

Egelboterbloem

Ranunculus flammula

1048

Kruipende Boterbloem

Ranunculus repens

1056

Scherpe Boterbloem

Ranunculus acris

1040

Gewone Braam

Rubus fruticosus

1634

Klein Bronkruid

Montia minor

835

Gewone Brunel

Prunella vulgaris

1017

Bijvoet

Artemisia vulgaris

101

Grove Den

Pinus sylvestris

943

Akkerdistel

Cirsium arvense

331

Speerdistel

Cirsium vulgare

336

Gewone Dophei

Erica tetralix

473

Zachte Dravik

Bromus hordeaceus

2337

Bleekgele Droogbloem

Gnaphalium luteo-album

587

Bosdroogbloem

Gnaphalium sylvaticum

588

Moerasdroogbloem

Gnaphalium uliginosum

589

Duinriet

Calamagrostis epigejos

174

Duizendblad

Achillea millefolium

4

Beklierde Duizendknoop

Persicaria lapathifolia

973

Grote Egelskop s.l.

Sparganium erectum

1229

Amerikaanse Eik

Quercus rubra

1876

Zomereik

Quercus robur

1037

Gewone Engelwortel

Angelica sylvestris

60

Mannetjesereprijs

Veronica officinalis

1355

Schildereprijs

Veronica scutellata

1362

Tijmereprijs

Veronica serpyllifolia

1363

Veldereprijs

Veronica arvensis

1347

Blauwe Waterereprijs

Veronica anagallis-aquatica

1346

Fioringras

Agrostis stolonifera

18

Fluitenkruid

Anthriscus sylvestris

70

Drijvend Fonteinkruid

Potamogeton natans

995

Duizendknoopfonteinkruid

Potamogeton polygonifolius

1000

Framboos

Rubus idaeus

1091

Canadese Fijnstraal

Conyza canadensis

475

Wilde Gagel

Myrica gale

849

Melganzenvoet

Chenopodium album

306

Gelderse Roos

Viburnum opulus

136
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Nederlandse naam				

wetenschappelijke naam		

euring

Glanshaver

Arrhenatherum elatius

96

Grondster

Illecebrum verticillatum

659

Late Guldenroede

Solidago gigantea

1221

Europese Hanenpoot

Echinochloa crus-galli

428

Dicht Havikskruid

Hieracium vulgatum

5303

Stijf Havikskruid

Hieracium laevigatum

618

Heermoes

Equisetum arvense

462

Rankende Helmbloem

Ceratocapnos claviculata

362

Hennegras

Calamagrostis canescens

173

Gespleten + Gewone Hennepnetel

Galeopsis bifida + tetrahit

2222

Gewone Hennepnetel

Galeopsis tetrahit

543
651

Gevleugeld Hertshooi

Hypericum tetrapterum

Kantig Hertshooi

Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum

Klein Hoefblad

Tussilago farfara

1316

Holpijp

Equisetum fluviatile

463

Hondsdraf

Glechoma hederacea

582

Gewone Hoornbloem

Cerastium fontanum subsp. vulgare

296

Kluwenhoornbloem

Cerastium glomeratum

295

Kale Jonker

Cirsium palustre

335

Echte Kamille

Matricaria chamomilla

794

Reukeloze Kamille

Tripleurospermum maritimum

795

Schijfkamille

Matricaria discoidea

796

Grote Kattenstaart

Lythrum salicaria

785

Kleine Klaver

Trifolium dubium

1299

Rode Klaver

Trifolium pratense

1305

Witte Klaver

Trifolium repens

1306

Harig Knopkruid

Galinsoga quadriradiata

544

Kaal Knopkruid

Galinsoga parviflora

545

Echte Koekoeksbloem

Silene flos-cuculi

772

Koningsvaren

Osmunda regalis

908

Kropaar

Dactylis glomerata

390

Boskruiskruid

Senecio sylvaticus

1190

Jakobskruiskruid s.l.

Jacobaea vulgaris

2290

Klein Kruiskruid

Senecio vulgaris

1192

Kleine Leeuwentand

Leontodon saxatilis

727

Vertakte Leeuwentand

Leontodon autumnalis

725

Lidrus

Equisetum palustre

466

Liesgras

Glyceria maxima

585

Gele Lis

Iris pseudacorus

665

Grote Lisdodde

Typha latifolia

1318

Kleine Lisdodde

Typha angustifolia

1317

Lork (alle soorten)

Larix spec.

6566

Vaste Lupine

Lupinus polyphyllus

1899

Wilde Lijsterbes

Sorbus aucuparia

1227

Madeliefje

Bellis perennis

135

Mannagras

Glyceria fluitans

584

Eenstijlige Meidoorn

Crataegus monogyna

369

Akkermelkdistel

Sonchus arvensis

2324

Moerasmelkdistel

Sonchus palustris

1226

19
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Nederlandnaam				

wetenschappelijke naam		

euring

Melkeppe

Peucedanum palustre

929

Moeraskers

Rorippa palustris

1076

Moerasspirea

Filipendula ulmaria

526

Muizenoor

Hieracium pilosella

621

Watermunt

Mentha aquatica

813

Grasmuur

Stellaria graminea

1248

Moerasmuur

Stellaria uliginosa

1247

Zwarte Nachtschade

Solanum nigrum subsp. nigrum

1219

Wilde Narcis

Narcissus pseudonarcissus

2348

Paardenbloem

Taraxacum officinale

2430

Perzikkruid

Persicaria maculosa

977

Pilvaren

Pilularia globulifera

939

Pinksterbloem

Cardamine pratensis

205

Ratelpopulier

Populus tremula

983

Pijpenstrootje

Molinia caerulea

832

Engels Raaigras

Lolium perenne

756

Gewoon Reukgras

Anthoxanthum odoratum

66

Riet

Phragmites australis

933

Moerasrolklaver

Lotus pedunculatus

763

Greppelrus

Juncus bufonius

675

Knolrus

Juncus bulbosus

2343

Pitrus

Juncus effusus

680

Trekrus

Juncus squarrosus

687

Zomprus

Juncus articulatus

673

Fijn Schapengras

Festuca filiformis

1474

Rode Schijnspurrie

Spergularia rubra

1237

Sint-Janskruid

Hypericum perforatum

649

Gewone Smeerwortel

Symphytum officinale

1259

Bochtige Smele

Deschampsia flexuosa

398

Ruwe Smele

Deschampsia cespitosa

397

Bruine Snavelbies

Rhynchospora fusca

1069

Sporkehout

Rhamnus frangula

530

Gewone Spurrie

Spergula arvensis

1234

Heidespurrie

Spergula morisonii

1235

Brede Stekelvaren

Dryopteris dilatata

419

Smalle Stekelvaren

Dryopteris carthusiana

426

Sterrenkroos spec.

Callitriche spec.

6097

Straatgras

Poa annua

952

Klein Streepzaad

Crepis capillaris

372

Struikhei

Calluna vulgaris

186

Gewoon Struisgras

Agrostis capillaris

19

Moerasstruisgras

Agrostis canina

1544

Smal Tandzaad

Bidens connata

142

Veerdelig Tandzaad

Bidens tripartita

144

Timoteegras

Phleum pratense subsp. pratense

932

Watertorkruid

Oenanthe aquatica

868

Tormentil

Potentilla erecta

1008

Echte Valeriaan

Valeriana officinalis

1333

Gewoon Varkensgras

Polygonum aviculare

968
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Nederlandse naam				

wetenschappelijke naam		

euring

Veenpluis

Eriophorum angustifolium

476

Gewone Veldbies

Luzula campestris

766

Veelbloemige Veldbies

Luzula multiflora

1933

Kleine Veldkers

Cardamine hirsuta

203

Moerasvergeet-mij-nietje

Myosotis scorpioides subsp. scorpioides 1494

Zomp-, Weide-,Moerasvergeet-mij-niet

Myosotis laxa + scorpioides

1922

Veelkleurig Vergeet-mij-nietje

Myosotis discolor

842

Liggende Vetmuur

Sagina procumbens

1112

Dwergviltkruid

Filago minima

524

Hondsviooltje

Viola canina

1380

Moerasviooltje

Viola palustris

1385

Vlasbekje

Linaria vulgaris

745

Amerikaanse Vogelkers

Prunus serotina

1020

Klein Vogelpootje

Ornithopus perpusillus

897

Geknikte Vossenstaart

Alopecurus geniculatus

40

Grote Vossenstaart

Alopecurus pratensis

42

Vroege Haver

Aira praecox

21

Liggend Walstro

Galium saxatile

549

Moeraswalstro

Galium palustre

2376

Ruw Walstro

Galium uliginosum

556

Wateraardbei

Comarum palustre

346

Gewone Waterbies

Eleocharis palustris

437

Veelstengelige Waterbies

Eleocharis multicaulis

436

Gele Waterkers

Rorippa amphibia

1074

Slanke Waterkers

Nasturtium microphyllum

859

Gewone Waternavel

Hydrocotyle vulgaris

641

Waterpeper

Persicaria hydropiper

972

Waterpostelein

Lythrum portula

925

Stijve Waterranonkel

Ranunculus circinatus

1046

Waterviolier

Hottonia palustris

638

Grote Waterweegbree

Alisma plantago-aquatica

28

Grote Wederik

Lysimachia vulgaris

784

Moeraswederik

Lysimachia thyrsiflora

783

Grote Weegbree

Plantago major subsp. major

947

Smalle Weegbree

Plantago lanceolata

946

Ringelwikke

Vicia hirsuta

1370

Smalle Wikke

Vicia sativa subsp. nigra

5454

Boswilg

Salix caprea

1118

Geoorde Wilg

Salix aurita

1117

Grauwe Wilg s.l.

Salix cinerea

1119

Katwilg

Salix viminalis

1126

Kruipwilg

Salix repens

1124

Schietwilg

Salix alba

1116

Wilgenroosje

Chamerion angustifolium

450

Harig Wilgenroosje

Epilobium hirsutum

451

Haagwinde

Convolvulus sepium

188

Gestreepte Witbol

Holcus lanatus

631

Gladde Witbol

Holcus mollis

632

21
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Nederlandse naam				

wetenschappelijke naam		

euring

Wolfspoot

Lycopus europaeus

780

Eenarig Wollegras

Eriophorum vaginatum

479

Zandraket

Arabidopsis thaliana

81

Blauwe Zegge

Carex panicea

248

Hoge Cyperzegge

Carex pseudocyperus

254

Lage Zegge

Carex oederi

2213

Viltige Basterdwederik

Epilobium parviflorum

457

Pilzegge

Carex pilulifera

251

Ruige Zegge

Carex hirta

235

Snavelzegge

Carex rostrata

260

Sterzegge

Carex echinata

228

Zompzegge

Carex curta

219

Zwarte Zegge

Carex nigra

244

Kruipend Zenegroen

Ajuga reptans

24

Zevenblad

Aegopodium podagraria

11

Zilverschoon

Potentilla anserina

1006

Kleine Zonnedauw

Drosera intermedia

417

Ronde Zonnedauw

Drosera rotundifolia

418

Krulzuring

Rumex crispus

1098

Ridderzuring

Rumex obtusifolius

1101

Schapenzuring

Rumex acetosella

1094

Veldzuring

Rumex acetosa

1093

Rietzwenkgras

Festuca arundinacea

514

Rood Zwenkgras

Festuca rubra

520

Goudlork

Larix kaempferi

2230

Gewoon Sterrenkroos

Callitriche platycarpa

184

Haaksterrenkroos

Callitriche brutia

180

Dwergzegge

Carex oederi subsp. oederi

261

Hazenzegge

Carex ovalis

246

Ruw Beemdgras

Poa trivialis

959

Veldbeemdgras

Poa pratensis

958

Ruwe Berk

Betula pendula

140

Zachte Berk

Betula pubescens

139

Borstelbies

Isolepis setacea

1159

Vlottende Bies

Eleogiton fluitans

1154
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Bijlage 2, vogels
Nederlandse naam

wetenschappelijke naam		

Dodaars

Trachybaptus ruficollis

2

Koekoek

Cuculus canorus

1

Rietgors

Emberiza schoeniclus

20

Nijlgans

Alopochen aegyptiacus

1

Merel

Turdus merula

3

Zwartkop

Sylvia atricapilla

3

Graspieper

Anthus pratensis

23

Koolmees

Parus major

4

Waterral

Rallus aquaticus

3

Winterkoning

Troglodytes troglodytes

2

Meerkoet

Fulica atra

6

Kleine Plevier

Charadrius dubius

1

Kievit

Vanellus vanellus

4

Houtduif

Columba palumbus

1

Grasmus

Sylvia communis

9

Kuifeend

Aythya fuligula

2

Kneu

Carduelis cannabina

2

Waterhoen

Gallinula chloropus

2

Geelgors

Emberiza citrinella

6

Putter

Carduelis carduelis

4

Watersnip

Gallinago gallinago

6

Bosrietzanger

Arocephalus palustris

3

Roerdomp

Botaurus stellaris

1

Grote Bonte Specht

Dendrocopus major

3

Boomleeuwerik

Lullula aborea

2

Veldleeuwerik

Alauda arvensis

14

Tjiftjaf

Phylloscopus collybita

3

Zomertaling

Anas querquedula

1

Witte Kwikstaart

Mocatilla alba

3

Gele Kwikstaart

Mocatilla flava

1

Vink

Fringilla coelebs

4

Heggenmus

Prunella modularis

1

Blauwborst

Luscinia svecica

2

Gekraagde Roodstaart

Phoenicurus phoenicurus

1

Roodborsttapuit

Saxicola rubicola

12

Knobbelzwaan

Cygnus olor

1

Wulp

Numenenius arquata

1

Wintertaling

Anas crecca

1

Wilde eend

Anas platyrhinchos

5

Boompieper

Anthus trivialis

5

Kleine karekiet

Acrocephalus scirpaceus

2

Fitis

Phylloscopus trochilus

8

Tuinfluiter

Sylvia borin

1

Gaai

Garrulus glandarius

1

23

Aantal
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Bijlage 3, libellen
Nederlandse naam		

wetenschappelijke naam		

aantal

Azuurwaterjuffer

Coenagrion puella

6

Blauwe glazenmaker

Aeshna cyanea

4

Bloedrode heidelibel

Sympetrum sanguineum

10

Bruine glazenmaker

Aeshna grandis

1

Bruine winterjuffer

Sympecma fusca

1

Bruinrode heidelibel

Sympetrum striolatum

2

Geelvlekheidelibel

Sympetrum flaveolum

1

Gewone oeverlibel

Orthetrum cancellatum

2

Gewone pantserjuffer

Lestes sponsa

7

Grote keizerlibel

Anax imperator

6

Houtpantserjuffer

Lestes viridis

5

Koraaljuffer

Ceriagrion tenellum

4

Kleine roodoogjuffer

Erythromma viridulum

1

Lataarntje

Idchnura elegans

40

Paardenbijter

Aeshna mixta

2

Platbuik

Libellula depressa

1

Steenrode heidelibel

Sympetrum vulgatum

10

Tangpantserjuffer

Lestes dryas

1

Tengere pantserjuffer

Lestes virens

1

Tengere grasjuffer

Ishnura pumilio

4

Variabele waterjuffer

Coenagrion pulchellum

2

Venwitsnuitlibel

Leucorrhinia dubia

1

Viervlek

Libellula quadrimaculata

6

Vuurjuffer

Pyrrhosoma nymphula

10

Watersnuffel

Enallagma cyathigerum

1

Weidebeekjuffer

Calopteryx splendens

1

Zwarte heidelibel

Sympetrum danae

6

Zwervende pantserjuffer

Lestes barbarus

1
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Bijlage 4, dagvlinders
Nederlandse naam 		

wetenschappelijke naam

aantal

Atalanta

Vanessa atalanta

4

Boomblauwtje

Celastrina argiolus

1

Bruine vuurvlinder

Lycaena tityrus

1

Bont zandoogje

Pararge aegeria

1

Bruin zandoogje

Maniola jurtina

60

Citroenvlinder

Gonepterix rhamni

2

Dagpauwoog

Aglais io

3

Distelvlinder

Vanessa cardui

1

Groot dikkopje

Ochlodes sylvanus

1

Groot koolwitje

Pieris brassicae

1

Heideblauwtje

Plebejus argus

1

Hooibeestje

Coenonympha pamphylus

1

Icarusblauwtje

Pylommatus icarus

8

Klein geaderd witje

Pieris napi

1

Klein koolwitje

Pieris rapae

1

Kleine vuurvlinder

Lycaena phlaeas

1

Kleine vos

Aglais urticae

3

Zwartsprietdikkopje

Thymelicus lineola

4

25
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Bijlage 5, plantengallen
Geslacht

Soort			

Groep		

Type		

Gastheer

Gastheer

Aculus

anthobius

Adaina

microdactyla

galmijt

Galium

saxatile

Pterophoridae

mot

Eupatorium

cannabinum

Ajuga

reptans

Andricus

callidoma

Cynipidae

Galwesp

Quercus

robur

Andricus

curvator

Cynipidae

Galwesp

Quercus

robur

Andricus

fecundator

Cynipidae

Galwesp

Quercus

robur

Andricus

fecundator

Cynipidae

Galwesp

Quercus

robur

Andricus

solitarius

Cynipidae

Galwesp

Quercus

robur

Andricus

solitarius

Cynipidae

Galwesp

Quercus

robur

Andricus

solitarius

Cynipidae

Galwesp

Quercus

robur

Andricus

testaceipes

Cynipidae

Galwesp

Anisostephus

betulinus

Cecidomyiidae Galmug

Asphondylia

sarothamni

Briorhiza

pallida Cynipidae

Briorhiza

pallida Cynipidae

Galwesp

Caltha

palustris subsp. palustris

Caltha

palustris subsp. palustris

Contarinia

loti

Quercus
Betula

pubescens

Cecidomyiidae Galmug

Cytisus

scoparius

Galwesp

Quercus

robur

Quercus

robur

Cecidomyiidae Galmug Lotus

corniculatus

Contarinia

loti

Cecidomyiidae Galmug Lotus

corniculatus

Cynips

quercusfolii

Cynipidae

Quercus

Galwesp

robur

Iteomyia

capreae

Cecidomyiidae Galmug

Salix

cinerea

Liposthenes

glechomae

Cynipidae

Galwesp

Glechoma

hederacea

Livia

juncorum

Psylloidae

Bladvlo

Juncus

Livia

juncorum

Psylloidae

Bladvlo

Juncus

Bladvlo

Juncus

Livia

juncorum

Psylloidae

Macrodiplosis

dryobia

Cecidomyiidae Galmug

Myrica

gale

Polystepha

malpigii

Cecidomyiidae Galmug

Pontania

bridgmanii

Tenthredinidae Bladwesp

Salix

cinerea

Rabdophaga

aurita

Cecidomyiidae Galmug

Salix

cinerea

Rhabdophaga

rosaria

Cecidomyiidae Galmug

Salix

aurita

Rhabdophaga

rosaria

Cecidomyiidae Galmug

Salix

aurita

Rabdophaga

salicis

Cecidomyiidae Galmug

Salix

Rabdophaga

salicis

Cecidomyiidae Galmug

Salix

Rabdophaga

salicis

Cecidomyiidae Galmug

Salix

Rabdophaga

salicis

Cecidomyiidae Galmug

Salix

Rhopalomyia

tanaceticola

Cecidomyiidae Galmug

Tanacetum

vulgare

Senecio

viscosus

Taphrina

alni

Taphrinaceae

Ascomyceet

Alnus

glutinosa

Taphrina

alni

Taphrinaceae

Ascomyceet

Alnus

glutinosa

Urophora

cardui

Tephritidae

Boorvlieg

Cirsium

arvense

Urophora

cardui

Tephritidae

Boorvlieg

Cirsium

arvense

Urophora

cardui

Tephritidae

Boorvlieg

Cirsium

arvense

Urophora

cardui

Tephritidae

Boorvlieg

Cirsium

arvense

Urophora

cardui

Tephritidae

Boorvlieg

Cirsium

arvense

Urophora

cardui

Tephritidae

Boorvlieg

Cirsium

arvense
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Bijlage 6, sieralgen
Interessante vondsten:
Netrium oblongum (rode lijst), Penium spirostriolatum (rode lijst), Staurastrum echinatum (rode lijst)
Staurastrum spongiosum (rode lijst), Cosmarium decedens var. minutum (eerste vondst in Nederland)
Spondylosium secedens (nog enige twijfel, maar anders ook nieuw voor Nederland)
De totale lijst met sieralgen die in het gebied zijn gevonden:
Actinotaenium cucurbita
Actinotaenium curtum
Actinotaenium didymocarpum
Actinotaenium diplosporum
Actinotaenium geniculatum
Actinotaenium phymatosporum
Actinotaenium subsparsepunctatum
Bambusina borreri
Closterium acerosum var. acerosum
Closterium acutum var. acutum
Closterium cornu
Closterium cynthia
Closterium directum
Closterium idiosporum/pronum
Closterium incurvum
Closterium intermedium
Closterium kuetzingii
Closterium moniliferum
Closterium navicula var. navicula
Closterium praelongum var. praelongum
Closterium pronum
Closterium striolatum
Closterium submoniliferum
Cosmarium amoenum
Cosmarium boitierense var. boitierense
Cosmarium cinctutum
Cosmarium contractum var. minutum
Cosmarium corbula
Cosmarium crenatum
Cosmarium decedens var. minutum
Cosmarium dickii
Cosmarium formosulum
Cosmarium majae
Cosmarium margaritiferum var. margaritiferum
Cosmarium obtusatum
Cosmarium polygonatum
Cosmarium praemorsum
Cosmarium pyramidatum
Cosmarium quadratum
Cosmarium regnellii
Cosmarium sphagnicolum
Cosmarium subcostatum var. minus
Cosmarium subprotumidum var. subprotumidum
Cosmarium subtumidum var. subtumidum
Cosmarium tinctum var. tinctum
Cosmarium turpinii var. podolicum
Cylindrocystis brebissonii

Euastrum ansatum var. ansatum
Euastrum bidentatum var. speciosum
Euastrum binale var. gutwinskii
Euastrum denticulatum
Euastrum dubium var. dubium
Euastrum elegans
Euastrum gayanum
Euastrum humerosum var. affine
Gonatozygon brebissonii
Hyalotheca dissiliens var. dissiliens
Mesotaenium chlamydosporum
Mesotaenium macrococcum
Mesotaenium minimum
Micrasterias americana var. americana
Micrasterias truncata var. truncata
Netrium digitus var. digitus
Netrium oblongum
Penium spirostriolatum var. spirostriolatum
Roya obtusa var. obtusa
Spondylosium pulchellum
Spondylosium secedens (twijfel)
Staurastrum brebissonii/kouwetsii
Staurastrum echinatum
Staurastrum furcatum
Staurastrum hirsutum var. arnellii
Staurastrum hirsutum var. hirsutum
Staurastrum manfeldtii var. annulatum
Staurastrum margaritaceum
Staurastrum orbiculare var. depressum
Staurastrum orbiculare var. ralfsii
Staurastrum paradoxum var. paradoxum
Staurastrum sexcostatum
Staurastrum spongiosum var. spongiosum
Staurastrum teliferum
Staurodesmus dejectus
Staurodesmus extensus
Staurodesmus glaber var. glaber
Staurodesmus incus
Teilingia granulata
Tetmemorus brebissonii var. brebissonii
Tetmemorus laevis var. minutus
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