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I Inleiding 
 
Het basiskamp vlakbij de Millingerwaard is gelegen in het hart van het Natuurontwikkelings-
gebied van de Gelderse Poort (zie box hieronder). Alle 23 deelnemers, waaronder 4 kinderen, 
hadden een fiets bij zich of hadden er één gehuurd. Alle excursiedoelen konden zodoende op 
de fiets bereikt worden. Het is altijd weer verrassend te zien wat voor specialisten in het kamp 
aanwezig zijn. Dankzij hun enthousiasmerende inbreng leerden we over bijzonderheden zoals 

Hangende zegge, Vroegeling en  
Hokjespeul; maar ook werden we 
opmerkzaam op het geluid van vogels 
zoals de Waterral, de Matkop- en 
Glanskopmees, en de Appelvink. En laten 
we de kinderen niet vergeten die met 
torretjes, vliegen en salamanders aan 
kwamen zetten.  We vinden al die 
waarnemingen in deel II, waar de 
excursies en waarnemingen worden 
beschreven. sÁvonds werden alle 
ervaringen uitgewisseld terwijl men 
genoot van de choc met koek die vooral 
op de wat koudere avonden heel goed 
smaakte.  
Op zaterdagmiddag sprak Ton namens de 
deelnemers zijn dank uit aan het bestuur, 
bestaande uit Maria, Albert en Ad voor 
hun inzet; tevens overhandigde hij een 
presentje als blijk van waardering. De 
tevredenheid van ieder wordt misschien 
het best verwoord door de woorden van 

Klaas en Jet:  

 
We hebben genoten van een geweldig kamp, een goede sfeer en een 
hele leuke groep. 
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Bouwen aan nieuwe natuur (Bron: 

www.staatsbosbeheer.nl/ontdek/bijzonderenatuurgebieden/details.asp?LOC_ID=87&Part=2) 

Staatsbosbeheer is hard bezig met het herstel van het oude rivierlandschap. Samen met het Wereld Natuur 

Fonds, Rijkswaterstaat, het ministerie van LNV, Stichting Ark, de waterschappen en de provincie 

Gelderland.  Vóór het jaar 2015 zal in de Gelderse Poort een ruig aaneengesloten natuurgebied zijn 

'gebouwd' van pakweg 3.000 hectare. Met de 2000 hectare in Duitsland wordt het grensoverschrijdende 

project dan zo'n 5000 hectare groot.  

Een enorme klus. Bijna alle uiterwaarden langs de Gelderse rivieren gaan op de schop. Landbouwgrond en 

klei worden afgegraven. Soms worden er zelfs zomerdijken weggehaald. Dit gebeurt op een manier die past 

bij wat de rivier zelf ook gedaan zou hebben. Deze manier van ingrijpen noemen we cyclische verjonging 

waarbij een goede balans tussen veiligheid en natuur uitgangspunt is. 

Weg met het prikkeldraad: Voor de natuur heeft dat enorme gevolgen. In de uiterwaarden zal weer 

plaats zijn voor nevengeulen, oftewel zijriviertjes. Daarin kunnen vissen hun eitjes leggen. Er zullen 

spontaan rivierbossen opschieten, zogenaamde ooibossen. De bevers en de visarenden voelen zich nu al 

thuis in de Gelderse Poort. En straks misschien ook edelherten en dassen. En de mensen? Die krijgen er vele 

strekkende kilometers natuurgebied bij. Zonder prikkeldraad en bordjes ‘verboden toegang’. Maar ook de 

veiligheid neemt toe. Want de rivier zit niet langer in het keurslijf van kunstmatige dijken en oevers. Staat 

het water heel hoog, dan kan het de uiterwaarden in stromen. De periodieke wateroverlast, zoals in 1993 en 

1995, is dan hopelijk verleden tijd. 

Links die informatie geven over de Geldersepoort. 
http://www.vogelwerkgroepnijmegen.nl/gebiedsbeschrijvingen.html 
http://www.geldersepoort.net;  
http://www.vcbio.science.ru.nl/virtuallessons/landscape/geology/ 
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Deelnemerslijst 
 

Naam 

Corrie Alderliesten 

Cora Miltenburg 

Hans van As 
Jennie Schouten 
Bas van As 
Linda van As 

Erik Dinslage 

Sipke Gonggrijp 

Maria Lauran1 

Nelle Nannenga 

Klaas Nauta 
Henriëtte Nauta-Kolkman 

Gemma van Os 

Diana van Putten 
Sandro Stoffers 

Albert Roessingh2 
Wilma van Scherpenzeel 

 Ton Smit 

Ben van Veenen 
Guido van Veenen 
Sophie van Veenen 

Willem Wielemaker 
Ad Wielemaker-de Lint3 

Functies in kampbestuur: 1- kampvoorzitter, 2- Excursieregelaar, 3- Administrateur 
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II. Excursieverslagen en lijsten met waarnemingen 
 
Excursieprogramma 
 

 
Code per gebied(zie vogel en plantenlijsten) 
1 Millingerwaard 
2 Ooijpolder met 

2a Kaliwaal 
2b Erlecomsewaard 
2c Bisonbaai 
2d Groenlanden 
2e  Oude Waal 

3 Colebrandersbos 

4 Rijnstrangen, Steenwaard en Geuzenwaard  
5 Jezuietenwaai 
6 Kampomgeving en Cirkul van Ooij (6a), Wylermeer (6b) 
7 Schenkenschanz e.o. 
8 Duivelsberg en Filosofendal (Beek-Ubbergen) 
9 Kastanjedal en bronnenbos bij de Refter (Beek-Ubbergen)  
10 St. Jansberg 
11  De Bruuk 

 
 
 
 

 Datum en gebied Code 
 
1a,b 
 
 
2a 
2b 
 
 
3 
4 
5 
 
 
6a 
6b 
 
 
7 
8a 
 
 
8b 
9a, 
9b 
10 
 
 
11 
12 
13 

Zondag, 27-4 
Millingerwaard 
 
Maandag, 28-4 
Duivelsberg/ Filosofendal 
Duivelsberg + Wylermeer 
 
Dinsdag, 29-4 
Groenlanden 
St. Jansberg  
Circul van Ooij 
 
Woensdag, 30-4 
Erlecomsewaard/Bisonbaai en Colebrandersbos 
Colebrandersbos/ Kaliwaal/ Bisonbaai/ Groenlanden 
 
Donderdag, 1-5 
De Bruuk/ St Jansberg 
Schenkenschanz 
 
Vrijdag , 2-5 
Schenkenschanz e.o. 
Rijnstrangen en Oude Waal 
Groenlanden en Oude Waal 
Maaltijd, Bonte avond en verhaal van  boer 
 
Zaterdag,  3-5 
Jezuïetenwaai e.o. 
Bronnenbos bij Refter en Kastanjedal 
Avondexcursie Groenlanden, oude Waal 

 
1 
 
 
8 
8,6b 
 
 
2d,6a 
10 
6a 
 
 
2b,2c, 3 
3,2 
 
 
11,10 
7 
 
 
7 
4 
2d,2e  
 
 
 
5 
9 
2d,2e 
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0 Camping Zeelandse Hof 
 
Onze camping ligt op ruim 2 km ten zuiden van de Millingerwaard en het dorp Millingen; 
slechts op 200 m van de Duitse grens. 

De karakteristieke boerderij bij onze camping is gebouwd op een terp, die vermoedelijk al in 
de 17de eeuw is opgeworpen. Wij bezetten daar het achterste deel van een mooi grasveld. 
Daarnaast is een speelveld met o.a. een trampoline waarvan de 4 kinderen uit onze groep 
geregeld gebruik maken. Ook de skelter met aanhangwagen is bij hen populair en wordt 
gebruikt om vuilnis weg te brengen. Van het verwarmde onderkomen met voorzieningen 
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zoals een magnetron en waterkoker, wordt dankbaar gebruik gemaakt, vooral omdat het een 
aantal dagen regenachtig en koel is. Ook de warme douches voorzagen in een behoefte.  
 
Zoals de boer ons op vrijdagavond vertelt, moeten we bij Zeeland niet aan de gelijknamige provincie 
denken, maar  aan het Duitse woord ‘Seeland’. In dit laag gelegen gebied, ver van de rivier, kon het 
water bij overstromingen  wel een hoogte van 4 meter bereiken. Hier werd ook vooral het fijne slib 
afgezet. Dichter bij de rivier wordt bij overstroming veel meer en ook zandiger sediment afgezet dan 
verder van de rivier. Nadat de rivier een andere loop kiest blijven deze  gebieden als hogere 
(stroom)ruggen in het land herkenbaar. Het waren de favoriete bewoningsplaatsen omdat ze minder 
makkelijk overstroomden; de dorpjes zoals Leuth, Kekerdom en Millingen zijn hierop gebouwd. 
Het dorpje Persingen is gebouwd op een zogenaamde donk. Dit is een hoogopgewaaid duin, dat 
ontstond tijdens de laatste ijstijd, zo’n 10 tot 20 000 jaar geleden toen ons land een toendraklimaat 
had. De rivier was toen verwilderd en zette voornamelijk grofzandig materiaal af. Door de gering 
vegetatie kon dit zand en ook het zand van de nabijgelegen stuwwal makkelijk stuiven, zodat zich 
duintjes vormden. De latere veel fijnere afzettingen van de meanderende rivier hebben de 
rivierzanden met een meters dik pakket bedekt; alleen de donk steekt hier nog bovenuit. 
 

1a, b Millingerwaard, te voet en met de fiets heen en terug   
Een ¾ dag excursie met 9 deelnemers o.l.v. Ad Wielemaker en met 15 o.l.v. Hans van As.  
 
Onderwerp: 1a vooral planten, 1b vogels 
Hoogtepunten: de vele bijzondere plantjes zoals het Wit hongerbloempje op de stuifduintjes 
langs de rivier en wat vogels betreft de zwarte sternen en de matkopmees.  
Route: Op de fiets naar Kekerdom, ong. 10 min. Excursie 1b neemt route linksom bij de 
ingang, Excursie 1a rechtsom langs vogelhut, theetuin, bomenmonument, terug naar ingang. 

 



 7

Sfeerverslag van Ad Wielemaker. 
Zondagmorgen 9 uur. Waar is iedereen? Het is duidelijk de eerste dag, nog wat onwennig: 
wat neem ik mee, waar is een kaart enz. Maar toch gaan we op een zeker moment met z’n 
allen op de fiets naar Kekerdom. Daar poseert de ooievaar op zijn/haar nest naast de 
kerktoren! Op het wandelpad zien we direct al heel veel. Helaas.. op dit smalle paadje blijkt 
het water te hoog en onze schoenen te laag, dus wordt de route wat gewijzigd. Wat we 
allemaal zien staat op de lijsten: we genieten. De stralende zon zorgt mede voor tevreden en, 
aan het einde van de dag, aardig bijgekleurde deelnemers. 
 
 

2 Duivelsberg en Filosofendal, te voet; met auto en fiets erheen:  
Een ¾ dag excursie op maandag 28 april met 10 deelnemers o.l.v. Albert Roessingh (2a) 
vooral gericht op planten en vogels; een parallelle excursie (2b) met 10 deelnemers o.l.v. Erik 
Dinslage richt zich vooral op vogels. 
Route 2a: Via Leuth en Beek tot Filosofendal op de fiets, daarna lopen.; 2b via het 
Wylermeer terug. 
 
 
Geomorfologie en bodem van de De Duivelsberg, een ca. 125 ha groot natuurreservaat 
gelegen op de stuwwal ten oosten van Nijmegen: 
Circa 200.000 jaar geleden, ten tijde van de landijsbedekking van het Saalien, werden de 
rivierafzettingen door het dikke pak landijs schuin tot verticaal omhoog geperst, met het 
ontstaan van stuwwallen als gevolg. Door de bijna verticale gelaagdheid van de stuwwal ter 
plaatse van de Duivelsberg is hier verschillend bodemmateriaal op zeer korte afstand van 
elkaar te vinden: zand, grind, leem en lössleem. Bij het afsmelten van het landijs, bij het 
naderen van het interglaciaal, het Eemien, bezweek de stuwwalboog die bestond tussen de 
Brandenberg bij Kranenburg en de Elterberg aan de zuidzijde van Montferland onder de druk 
van het smeltwatermeer tussen het landijs en de stuwwalboog. Een ware vloedgolf met een 
forse erosie was het resultaat. Zo zou de noordelijke steilrand van de stuwwal zijn ontstaan. 

Voor meer informatie zie: 
http://www.vcbio.science.ru.nl/virtuallessons/landscape/stuwwalgeo/ 

 
Sfeerverslag.van Ton Smit (2a) 
Wat een dag!!! Regen, regen, en nog eens regen. Toch 
een geweldige dag. Wat een sfeer in zo’n eiken- 
beukenbos. Hoewel het verschil tussen een haagbeuk 
en een jonge tamme kastanje in deze omstandigheden 
toch veel discussie gaf.  
De rit erheen, ongeveer 3 kwartier, ging in een hoog 
tempo, aangegeven door onze gangmaker (met 
hulpmotor) Maria. Na onze fietsen geparkeerd te 
hebben gingen we de ‘holle’ weggetjes en beekjes in 

(het leek wel op Zuid Limburg, zelfs met löss). De lichtgroen gekleurde verse blaadjes van 
o.a. de beuk maakten het heel fraai, en natuurlijk de fluiter die in zo’n bos thuis hoort. Dit 
ondanks of juist dankzij de regen. En wat een planten!! 
Toen om 12 uur (het werd wat droger) de vogels zich steeds meer lieten horen en zien, maakte 
dat het geheel tot een geweldige dag. Voor mij was er bovendien een nieuwe soort: de 
appelvink, daarom trakteerde ik mijzelf op appelgebak in het pannenkoekenhuis bovenop de 
Duivelsberg! 
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Sfeerverslag van Erik Dinslage (2b). 
Begonnen met regen, later droger. Gestart met 22 personen, na meerdere splitsingen nog met 
10 personen. Ook deze groep splitste, maar op de Duivelsberg een reunie. Koffie gedronken 
in een oude schuur (droog!!!) en daarna bleek het ook buiten droog te zijn. Dan horen we in 
het heuvelachtige beukenbos opeens een aantal appelvinken!. Vervolgens richting het 
Wylermeer waar veel kuifeenden dreven en een waterral werd gehoord. Rond 1 uur terug naar 
de camping om op te drogen. 
 

Ondergelopen tent, door Linda van As (maandag 28 April):    
Het regende aan één stuk door en het hield maar niet op. 
De wandeling zat er op en we reden weer terug, op naar de camping.    
Hè hè,we zijn weer bij de camping,daar staan de tenten. De tent van mijn moeder & vader,die 
van mijn broer & die van mij. 
 
Eerst sliep ik altijd bij mijn broer in de tent. Maar ik wilde de bivaktent van mijn vader ook is 
uitproberen,en aangezien mijn broer ook apart wilde slapen mocht ik dus in de bivaktent, 
joepie!!! 
 

Eerst mijn spullen maar opruimen,en dan naar de w.c.Ik ritste de 
tent open en keek naar binnen…  O,nee hè,(mijn hele tent was 
onder gelopen)!!! 
Ik rende snel naar de w.c.en ik dropte mijn tas bij een kraantje en 
liep vlug naar een van de (dames)w.c.`s. Daarna pikte ik snel mijn 
tas op en holde ik naar de zaal naast het w.c.gebouw. Daar zaten 
mijn vader en moeder hun tas uit te pakken. 

Ik vertelde wat er was gebeurd,en vroeg of ze een manier wisten om dit op te lossen. 
Een dag later kwam mijn moeder op het idee om te vragen aan de boerin of we haar droger 
mochten gebruiken,het mocht en de volgende dag kon ik weer mijn droge kleren aan!!!   
 

3 Groenlanden per fiets erheen en ter plekke te voet:  
Een volle dag excursie op dinsdag 29 april met 9 deelnemers o.l.v. Hans van As. 
Onderwerp: vogels, planten. 
Hoogtepunt en belangrijk wapenfeit van dit kamp is volgens Albert de ontdekking van de 
Hokjespeul. 
Route: Heen via Ooij, Oortjeshekken per fiets, daarna te voet in westelijke richting. Per fiets 
terug via Persingen en zuidelijke fietsroute. 
 
Sfeerverslag van Ad Wielemaker. 

 
Vandaag toch maar even wachten tot 
de regen ophoudt (10 uur), maar… 
als de lucht opeens opentrekt gaan 
we er op uit. Eerst met 4 personen op 
de fiets, bij Oortjeshekken sluit 

Albert zich aan, waarmee we verzekerd zijn van voldoende 
plantenkennis. 

Tot onze verrassing komen we ook Ben met 3 kinderen tegen en gaan we te voet verder met 
z’n negenen. 
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Het weer is geweldig, de waarnemingen niet minder zoals  o.a. de Grote wolzwever en  de 
boomvalk. De braamsluiper en nachtegaal laten zich tijdens onze lunch uitgebreid horen. 
Ondertussen vangen de kinderen een kleine watersalamander en oogsten watermunt. 
Net voor de regen zijn we weer thuis. 
 
 

4 St. Jansberg (Plasmolen) te voet en met de auto erheen 
Een ¾ dag excursie op dinsdag 29 april met 5 deelnemers o.l.v. Gemma van Os.  
Onderwerp: Planten, vogels 
Route:  Via Duitsland, Millingerstrasse, door Keeker naar Kranenburg. Langs het Reichswald 
(Drüllerweg) en Grafwegenerstrasse via Grafweger de N843 volgen naar het Zuiden. 
Onderaan de Holleweg auto parkeren (grote parkeerplaats). Iets terug en de weg oversteken, 
start de rode route over de St.Jansberg. 
 
In de Middeleeuwen is de mens de waterkracht van de beekjes gaan benutten door onderaan de beekloop een watermolen te 
plaatsen. Om het rendement van zo'n molen te verhogen legde men dan één of meer molenvijvers aan door in de beekdalen 
kleine en grotere dammetjes op te werpen, waar zich kleine "stuwmeren" achter konden vormen. Soms werden kunstmatige 
beekjes aangelegd om meer vijvers met elkaar te verbinden, zoals bijvoorbeeld is gebeurd in het nabijgelegen stuwwalgebied 
van de Sint Jansberg bij de Plasmolen.  

 
Sfeerverslag en hoogtepunten van Gemma van Os: 
Heen zijn we langs de beek gelopen, terug bovenlangs. Eigenlijk om de St.Jansberg heen. 
Wegens tijdgebrek hebben we niet de drie meertjes gezien. Maar prachtig was het vele 
Dubbelloof, de Reuzenpaardenstaart, de Koningsvaren en  andere varens, en natuurlijk die 
alpenwatersalamander! 
 

5 Circul van Ooij: (fiets)route, waarvan de helft gefietst: 
een ¾ dag excursie op dinsdag 29 april met 4 deelnemers o.l.v. Klaas Nauta 
 
Onderwerp: een gevarieerde fietsroute   
Hoogtepunten: een zwemmende muskusrat; spanning of we een kerkuil ontdekken in 
Persingen 
Route van kamp naar excursiegebied: 
Fiets door Leuth, volg de N840 (fietspad naast de weg) en steek bij de Kapitteldijk over, en 
volg het fietspad langs het water. Nu vervolgt zich de Ooijroute via de bordjes, je fietst eerst 
langs het water ‘het Meer’ en komt in Persingen, via de Persingensestraat bij de Oude Waal. 
De dijk volgen, via rand van ‘Circul van Ooij’ langs restaurant Oortjeshekken; dan via de 
Waaldijk langs Ooij en Erlecom weer  terug via Leuth naar de camping. 
 
Sfeerverslag van Klaas Nauta: 
We hebben de gehele route in een ontspannen tempo gefietst en alle tijd genomen om 
tussendoor waarnemingen te doen. Een meerkoetmannetje dat steeds stukjes riet naar het 
broedende vrouwtje brengt, en via een soort ‘loopplankje’ het nest opklimt. Daarnaast werd 
onze aandacht getrokken door een zwemmende muskusrat, die momenten zichtbaar was vanaf 
de bovenkant. Zodra hij doorhad dat-ie werd gezien dook-ie onder, en verstopte zich in de 
rietkant. 
Een gele kwikstaart liet zich prachtig zien, en zat hoog aan de rand van het akkerland, tegen 
de rietkraag, waar we ook de kleine karekiet hoorden; zien lukte echter niet. Wel zagen we de 
rietgorsman, die vanaf een hoge post zijn liedje zong. 
De bermen stonden vol grassen met het fluitekruid rijk in bloei. 
Verschillende weilanden zagen geel van de paardebloemen, zoals bij Persingen. 
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Bij dit plaatsje Persingen probeerden we een mogelijke broedplaats van een kerkuil te 
traceren, maar dit leverde niets op. We zien wel witte vogelpoep, maar de gaten bovenin de 
toren lijken dicht te zitten. 
Op de dijk t.h.v. het ‘Circul van Ooij’, waar we alleen langs zijn gereden en overheen hebben 
gekeken, vinden we een dode oeverzwaluw die we meenemen om ’s avonds in de kring te 
laten zien. 
Bij het restaurant Oortjeshekken (nabij Ooij) ontmoeten we de andere excursie die ons wijst 
op een prachtig paartje zomertalingen. We ontspannen ons in Oortjeshekken en vervolgen 
onze route langs de dijk, waar mooie, rietgedekte huisjes te zien zijn. 
We zien een ooievaar, reigers, grauwe gans met jongen en lammetjes van diverse soorten 
schapen. De appelbomen staan prachtig in bloei, er zijn veulens, en genieten van de ontelbare 
kleuren groen van de bomen tegen de stuwwal van Beek-Ubbergen. 
Een heerlijke tocht! 
 
Linda, Jet, Jenny en Klaas 

 
 
6a Erlecomse Waard, Bisonbaai, Colebrandersbos te voet en op de 
fiets: 
Een volle dagsexcursie op 30 april met 4 deelnemers o.l.v. Albert Roessingh 
Onderwerp vogels, planten 
Route: Vanaf de camping via Kekerdom over de Waaldijk, Bandijk langs Erlecomse Waard 
naar Bisonbaai en terug, Daarna doorgereden naar Millingen om het Colebrandersbos te 
bezichtigen. 
 
Sfeerverslag van Gemma van Os en Sipke Gonggrijp  
Kruipexcursie met 4 mensen. De Erlecomse Waard is niet toegankelijk. Op de dijk rondom 
was al genoeg te zien. Daarna door naar de Bisonbaai. We werden aan Koninginnedag 
herinnerd door vlagen fanfaremuziek, zo af en toe door de wind naar ons toegebracht. 
Mooi weer. 
Daarna met 3 man doorgereden naar het Colebrandersbos: een hardhoutbos waarin o.a. eiken 
en iepen groeien, heel anders dan de vochtige ooibossen met vooral wilgen. Dit bos 
overstroomt hoogst zelden. Van een echt bos is echter geen sprake; het is eerder een 
boomsingel met daar omheen rivierduintjes: die zeer interessant zijn! Soorten als stijve 
steenraket, prachtige velden cypreswolfsmelk, nu volop in bloei en veel kroonkruid, een van 
de mooist bloeiende vlinderbloemigen, maar die bloeit later. Evengoed een enerverende dag! 
 
6b Colebrandersbos te voet en met de fiets erheen  
Een halve dag excursie met 13 deelnemers o.l.v. Willem Wielemaker, uitgebreid tot een 3/4 
dag door 3 deelnemers 
 



 11 

 

Onderwerp: planten, vogels, insecten 
Hoogtepunt: Hans en Ton vermelden de zwartkopmeeuw; dat zou een bijzondere 
waarneming zijn voor dit gebied. 
Route: Via Millingen a/d Rijn en ingang Millingerwaard, vanaf wildrooster verder te voet. 
Het Colebrandersbos is maximaal een halve dag. De verlengde 3 mans- excursie ging via 
Kaliwaal, Bisonbaai, Groenlanden en Oude Waal (vooral vogels). 
 

7 De Bruuk (te voet) en St.Jansberg; meest gefietst 
Een volle dagsexcursie op donderdag 1 mei met 8 deelnemers o.l.v. Maria Lauran 
 
Onderwerp: vogels planten  
Route: Heen: kampeerterrein Re-af (ri Duitsland) dan Re-af ri Niel, van Niel naar 
Kranenburg, door Kranenburg ri Drüllerweg, re-af Ketelstr, 1e li Hogewaldseweg. 1e re Lage 
Horst. Ingang De Buuk. 
Daarna Ashorst, 1e li. ri Bredeweg, N843 oversteken, ’t Hemeltje op. Einde weg li 
Knapheideweg einde links omhoog, einde li, einde re = Bovenop St.Jansberg. Daar linksaf, 
berg af tot aan Ingang bos re-af  Zevendalseweg re-af Groesbeekseweg, Groesbeek door, 
Zevenheuvelenweg, Berg en Dal, via v.Randwijckweg naar Beek. Dan Ooijpolder in, via 
Leuth terug naar Camping. Prachtige route! 

De Bruuk  

De Bruuk (86 ha.) ligt in Gelderland, ten zuid-oosten van Groesbeek, vlakbij de Duitse grens, 
in het Bekken van Groesbeek. Het is geheel in bezit van Staatsbosbeheer. De Bruuk is een oud 
cultuurlandschap met vochtige graslanden, wilgenstruwelen, rietlanden, houtwallen en bos. 
Het gebied ligt tussen twee stuwwallen en ontvangt veel schoon kwelwater. Hierdoor komen 
er veel waardevolle planten voor, zoals Spaanse ruiter, slanke sleutelbloem en tandjesgras. 
De belangrijkste biotooptypen zijn vochtige graslanden, eikenbos, wilgenbos en -struwelen en 
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enkele rietlandjes en rietkragen langs sloten. In het voorjaar en zomer zijn hier Nachtegaal, 
Gekraagde Roodstaart, Grote Gele Kwikstaart, Boompieper, Sprinkhaanzanger, Kleine en 
Grote Bonte Specht, Groene Specht, Steenuil, Bosuil, Boomvalk en Wespendief te horen of te 
zien. In de winter is het een goede plek voor een Bokje (Bron:vogelwerkgroep Nijmegen). 

 
 
Sfeerverslag van Maria Lauran. 
Een heerlijke excursiedag met verrassend weer, lekker zonnig en hagelbuien. We hebben een 
hele mooie route gefietst! Langs prachtige Duitse boerderijen en boomgaarden volop in bloei; 
het glooiende landschap is heel afwisselend. Ook de ‘Bruuk’ is een prachtig natuurgebiedje 
met echte blauwgraslandsoorten. Daarna zijn we (2 splitsten zich hier af)  de Sint Jansberg 
opgefietst, een hele klim, maar leuk om te doen. 
 
 

8 Schenkenschanz en omgeving; grotendeels op de fiets: 
Een 3/4e dag excursie op donderdag 1 mei met 11 deelnemers o.l.v. Klaas Nauta. 
Een dag later maken Diana en Sandro een tocht hierheen en richting Kleef en Reichswald. 
 
Onderwerp: landschap, planten, vogels, insekten. Sandro en Diana zien o.a. wulpen en 
grutto’s en een paar reeën. 
Route: Vanaf de camping rechtsaf richting Duitse grens. Door het dorpje Keeken, langs de 
dijk fietspad volgen, (heb ik mooie foto van die past bij dit verslag) 
Je ziet op een gegeven moment de kerk van Schenkenschanz liggen, waar je de veerpont 
neemt en het dorpje binnenrijdt. 
We hebben de omgeving van de BovenRijn – Bijlands kanaal opgezocht door via de 
weilanden te lopen, nadat we daar geïnventariseerd hadden zijn we via het dorpscafé (i.v.m. 
een regenbui) teruggefietst door het overige deel van het schiereiland. Hier zijn we als groep 
gesplitst, omdat een aantal toch terug wilde naar de camping. 
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Sfeerverslag van Klaas Nauta en Albert Roessingh: 
De dag begon stralend met in de middag prachtige witte wolkenpartijen, die zich tot een 
enkele hagel en regenbui ontwikkelden.  

 
In het dorpje konden we prachtig zien hoe de huiszwaluwen hun nestjes bouwden, zowel 
oude, als nieuwe nesten. De vogels stoorden zich niet aan ons zodat we ze goed konden 
bekijken. 
Na de koffie in de zon, wandelden we via de weilanden richting de BovenRijn, omdat we een 
indruk wilden krijgen van de rivierrand, met het oog op zandstrandjes. Voor zover je kon zien 
bestond het weiland uit vossestaart, misschien omdat ze net op of boven de 
overstromingsgrens liggen en daarom niet ieder jaar langdurig onder water staan. Het zou ook 
kunnen zijn dat het een gewaardeerd voedergras is dat het engels raaigras naar de kroon 
steekt? Het populieren bosje waar we doorheen kwamen stond vol Look-zonder-look. In een 
lager gelegen bosje zagen we wilde peer (Pyrus communis eig. de meer botanische vorm 
'pyraster' daarvan). We liepen naar de noordoever van het 'eiland' dat langs de 

BovenRijn (Bijlands Kanaal ) gelegen is. De 
ruigte hier is met verschillende 
rivierduinensoorten begroeid zoals Zeepkruid, 
Cypreswolfsmelk en veel Dauwbraam (Rubus 
caesius). In de Oecologische Flora las ik dat in 
de duinen dauwbraam profiteert van het 
schelpengruis dat geconcentreerd  wordt 
naarmate de wind het fijnere materiaal  er 
tussenuit blaast. 
Langs de rivier zien we veel wilgenopslag, naar 
binnen uitgegroeid tot forse bomen; naar buiten 
toe zijn het meer struiken. Deze struiken vallen 
naar beneden waar de rivier de oever ondermijnt, 
hetgeen aanleiding geeft tot in de rivier 
groeiende wilgenvegetaties. Waar nog zand was 

groeide tussen de wilgen en op open plaatsen overal dauwbraam en niet veel meer dan dat . In 
dit terrein vond ik veel schelpen van de rivierhoornschaal (Sphaerium rivicola). 
Het verbaasde ons dat we eigenlijk geen weidevogels zagen, terwijl het weiland hiervoor zeer 
geschikt leek. 
Een bord om indringers van je erf af te houden zagen we in het dorp. Een hond met het 
opschrift: betreden op eigen risico. En daarbij een turflijstje van ‘slachtoffers’: 6x een 
postbode, 2x een inbreker, 0x een buurman, en 3x een kat. We zijn gewaarschuwd…! 
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Op een busje haarlak langs de Rijnoever spreidde een dagpauwoog haar vleugels. We zagen 
een eerste generatielandkaartje met zijn typische oranje kleur. We zagen hier weer de 
opvallend grote Wede, maar ook de Akkerkers, Rorippa  sylvestris, mag hier niet onvermeld 
blijven. Albert zag hem slechts eenmaal hoewel dit milieu er zeer geschikt voor zou zijn. 
 
We lunchten temidden van diverse nachtegalen die een prachtig fluitconcert lieten horen! 
Via het schiereiland fietsten we langs de dijk terug, we spotten nog een paartje 
roodborsttapuiten die temidden van het brandnetelstruweel aan de rand van de weilanden te 
zien waren. 
Makkelijk om onder te schuilen tegen de buien waren de eikenbomen. Ook hier veel gele 
kwikstaarten die we langs de dijk mooi konden volgen. 
Via Keeken weer teruggefietst. Voordat we daar waren hebben we de oudste ijzeren 
spoorbrug in Duitsland gezien, en we ontdekten dat 1 mei daar echt gevierd werd.  
De bloeiende fruit(appel!)bomen waren prachtig, m.n. de hoogstambomen die incidenteel nog 
op erven te zien zijn, maar hier en daar ook op erven worden aangeplant. 
De echte boomgaardbedrijven (zoals in Leuth) bestaan uit laagstambomen, en die zijn massaal 
in rijen aangeplant en uitgebogen. Een tocht die zeer de moeite waard was!  
 
 
9 Fietstocht Rijnstrangengebied 
Een 3/4e dag excursie op 1 mei met 4 deelnemers o.l.v. Willem Wielemaker 
Nog 4 deelnemers o.l.v. Hans van As vertrekken een uur later. 
 
Onderwerp: vogels en een enkele vlinder, een stukje landschappelijk schoon. 
 
Route: vanaf de camping fietsen we richting Millingen aan de Rijn en steken met de eerste 
veerpont over (9.00 uur ’s morgens). Aan de overkant gaan we linksaf en fietsen door de 
Geitenwaard t.h.v. de Oude Waal langs de (Rijn)dijk richting Pannerden waar we rechtsaf de 
Deukerdijk insteken. Deze dijk gaat over in de Aerdsedijk en komt uit in Aerdt. Daar 
bezoeken we een bezoekerscentrum van Stichting het Geldersch Landschap en bekijken de 
documentatie over dit gebied. 
 
Na Aerdt volgt een prachtig fietspad langs de oude Rijn. Deze ligt links van het fietspad, met 
mooi uitzicht op Elten en Hoog Elten. 
Na een uitgebreide bestudering van de vogelstand fietsen we door Lobith terug, langs de rand 
van de Ossenwaard en de Geuzenwaard. Via Tolkamer keren we terug naar het veerpontje 
waar we oversteken en naar de camping terugkeren. 
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Zoals onze wandelgids vermeldt, zijn we niet de Rijn, maar het Bijlands Kanaal 
overgestoken. Oorspronkelijk stroomde de Rijn vlak vóór Lobith naar het Noorden en dan 
noordelijk langs Herwen en Pannerden. De toenmalige Waal maakte na Tolkamer een ruime 
meander naar het Noorden. Deze meanders kalven hun buitenbocht af waardoor de 
buitenbocht zich steeds meer verplaatst. Door deze dynamiek naderde de stroomgeul van 
deze Oude Waal die van de oude Rijn en werden Aerdt en Herwen hevig bedreigd. Om dit te 
voorkomen werd het Bijlands Kanaal gegraven. Pas in 1776 lukte het om het Rijnwater 
hierlangs te stuwen. De oude stroomgeulen, maar ook de wielen die bij een dijkdoorbraak 
ontstaan, konden we tijdens onze tocht prachtig zien. Het zijn nu aantrekkelijke 
natuurgebieden. 
 
Hoogtepunten:  
• Het dijkje ten noorden van Pannerden naar Herwen en Aerdt met mooie dijkwoningen en 

wielen. 
• De dynamiek en de geschiedenis van ons rivierenlandschap die we hier zo mooi kunnen 

zien gedurende een ontspannen en mooie fietstocht. 
• Het fietspad door de Ossenwaard en langs de Rijnstrangen met als hoogtepunt een familie 

muskusrat, zonnend op een wilgenboomstam die horizontaal in het rietland van de Oude 
Rijn was gelegen. De ouder heeft een wat bruinige vacht, terwijl de 4 jongen wat grijzer 
getint zijn.  

• Een vroege waarneming van een vrouwtje platbuiklibel, die we prachtig kunnen 
fotograferen.  
 

10 Groenlanden en Oude Waal; fietstocht 
Een ¾ dag excursie met 2 deelnemers op vrijdag 2 mei o.l.v. Maria Lauran 
 
Onderwerp en hoogtepunten: vogels waaronder verschillende ruiters. Een dag eerder heeft 
Erik 3 steltkluten en een Grote zilverreiger gezien. 
Route: Vanuit Zeelandsche Hof via de Zeelandse straat naar Leuth, Li, door Leuth, bij 
kruising rechtsaf Erlecomseweg, Erlecomsedam, Langstraat (prachtig!, incl. vogelkijkhut) 
Ooijse Bandijk, Vlietberg. Terugweg Waalbandijk, Hezelstraat, Erlecomsedam, Duffeltdijk, 
in Kekerdom re-af ri camping. 
 

. 

11 Bonte avond 
 
 
 
 
 
Als de meesten op vrijdagmiddag om 
4 uur terug zijn van de excursies, zien 
we Wilma al druk in de weer. Zij treft 
de voorbereidingen voor een 
maaltijdsoep op basis van linzen.  
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Wilma’s recept 
Het was mijn plan om een Marokkaanse linzensoep te maken, maar door het ontbreken van de 
onontbeerlijke koriander heb ik op de Bonte Avond met veel hulp een Frans- Hollandse linzensoep 
gemaakt. Ik heb er geen echt recept van; je kan meerdere groentes toevoegen. Ook de hoeveelheid linzen 
en kikkererwten is persoonlijk. De één houdt van een goed gevulde soep, de ander van een dunnere. En 
voor de liefhebbers van spek:je kunt ook dobbelsteentjes spek mee laten sudderen Als je de soep een dag 
tevoren maakt, smaakt hij het lekkerst!. 
 
Benodigdheden voor  6 personen. 

6 kleine handjes gedroogde bruine 
   linzen (ong. 3 flinke theekoppen) 

1 bosje selderij of een paar stengels 
   bleekselderij of stukjes knolselderij 

2 blikjes kikkererwten 4 knoflooktenen 
1 blikje  tomatenstukjes 6 groente- of kruidenbouillontabletten 
1 pond tomaten                                         
2 uien  
1 zak boerensoepgroente 

3 laurierblaadjes, ev. wat kruidnagels, thijm,  
   marjolein, basilicum, rozemarijn, grof gemalen,  
   zwarte peper en ev. extra zout 

2 winterwortels 2,5 liter water 
2 preien Eventueel: een flinke scheut rode wijn, 
2 rode paprika’s                   een citroen. 
1  bosje peterselie                    een bindmiddel 

Voorbereiding 
Kijk de linzen na op steentjes, was ze en zet ze ong. 3 uur in de week .Kruis de tomaten in en laat ze een 
poosje in heet water drijven .Daarna ontvellen en in stukjes snijden. Pel en snipper de uien. Rasp de 
wortels en snijd ze in schijfjes. Was de prei en snijd  die in rondjes. Was de paprika’s , haal het zaad 
eruit en snijd in stukjes. Was en hak de peterselie en selderij. 
Bereiding  

Neem een flinke pan, kook er 2,5 l. water in en gooi er 
dan de geweekte linzen, de afgespoelde kikkererwten, 
geperste knoflooktenen, gesnipperde uien, 
wortelschijfjes, laurierblaadjes en verkruimelde 
bouillontabletten in.Voeg na 15 min . kooktijd de verse 
tomaten en de inhoud van het blikje toe. Ook de 
soepgroente, prei, paprika, peterselie, selderij en 
kruiden 15 minuten laten sudderen. Vers gemalen 
peper erdoor en proeven of er nog zout bij moet. Ev. 
een flinke scheut rode wijn toevoegen. 
Wil je de soep dikker hebben, dan kun je hem ev. 
binden met een bindmiddel of een geraspte verse 
aardappel .Als de soep op smaak is serveren met grof 

brood en er ev. citroenschijfjes bij geven: een paar drupjes citroen geeft een frisse smaak. 
Tot slot: ook aan deze soep kan de liefhebber op ’t laatst wat verse koriander toevoegen, maar dat is niet 
noodzakelijk! Ik denk dat de soep zo wel lekker zal smaken, maar ik raad ieder aan er zelf wat mee te 
gaan experimenteren. 
Veel kookplezier toegewenst door Wilma! 
Waar mogelijk assisteert men bij de verdere aankleding en voorbereiding van de maaltijd. 
Kaas en stokbrood, wijn en sap: de financiën van de admin laten het allemaal toe. En om ook 
de kinderen volop aan hun trekken te laten komen zijn daar onze twee opperkoks, Erik en 
Klaas bezig met de bereiding van een stapel heerlijke pannenkoeken gevuld met ananas en 
appel.  We genieten met zijn allen van deze zeer smakelijke en voedzame maaltijd. De 
hoeveelheid soep is zodanig dat we daar ook de volgende middag  nog van kunnen genieten. 
Na de maaltijd is de boer door Ton uitgenodigd om iets te vertellen over de geschiedenis van 
zijn boerderij en de landschappelijke context. Iets daarvan staat in het inleidend verhaal over 
de camping. We horen o.a. over zijn ervaringen tijdens de dreigende watersnood in 1997, toen 
hij alle vee moest evacueren op eigen kosten en daarvoor nauwelijks schadeloos gesteld werd. 
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Men zou zelfs met de gedachte gespeeld 
hebben om dit gebied prijs te geven aan het 
water om daardoor het gebied bij Tiel te 
kunnen vrijwaren van overstroming.  
Het wordt al schemerig als de kinderen 

tenslotte aan bod komen. Onder regie van 
Ton beginnen Linda en Sophie met hun 
act: Erik, die vandaag jarig is, wordt  door 
hen extra in het zonnetje gezet. Ze 
verrassen hem met de schatten van hun  
‘jutter’ activiteiten op de oever van de 
Waal bij de Schenkenschanz.  
Vervolgens laat Bas zien hoe virtuoos hij een spoel in de lucht weet te houden. We sluiten de 
avond af met een gezamenlijke ‘volksdans’ op het ritme van een lied van Ton. 
 

 
12 Jezuïetenwaai (boven Pannerden) op de fiets 
Een ¾ e dag excursie op zaterdag 3 mei van Hans en Klaas 
 
Onderwerp: korte impressie van het landschap. 
Hoogtepunten: IJsvogel en visarend, grote karekiet (deze laatste vanuit de vogelhut), 
holenduif en groenpootruiter. Vlakbij de camping: een tapuit.  
Route: fiets vanaf de camping richting Millingen aan de Rijn en neem de veerpont, aan de 
overkant linksaf  richting Pannerden, langs de (Rijn)dijk tot het gemaal Kandia (net onder de 
Betuwelijn) 
Het gebied is per fiets goed toegankelijk aan de kant van het gemaal, maar ook achterlangs via 
 
 
de dijk, en langs de waterpartijen. Wij zijn naar de vogelhut 
geweest en hebben het rietland doorkruist, aan de hand van de 
gele paaltjes route. 
Terug langs Galgendaal, en via de Rijndijk langs Pannerden naar 
de veerpont en de camping. 
 
 

13 Bronnenbos bij Refter, Kastanjedal, te voet; 
erheen op de fiets 
Een ¾ dag excursie met 10 deelnemers op zaterdag 3 mei o.l.v. 
Maria Lauran met een rondleiding door haar broer Jos. 
 
Onderwerp planten, vogels, insecten. 
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Sfeerverslag van Albert Roessingh. 
Het beekdal van het Kastanjedal is een vrij open 
bosdal met duidelijke bronbos kenmerken en daarom 
zeer waardevol. Het bos achter de refter, een Pruno 
padi-Fraxinetum / sleutelbloem rijk beekdalbos en  

                  een Paarbladig goudveil bronnetjesbos zijn m.i.  
                  ongerept bewaard dankzij:  
1. de zusters augustinessen die oudtijds de refter bewoonden en  
2. de tegenwoordige bevolking van de woongroep van de refter. 

We genieten van de afwisseling van boskantje, bronplekken 
en bosvijvers. 

Indrukwekkend en mooi ingetogen was het nonnenkerkhof 
waarin als grafplant o.a. Blauw parelzaad. 
 
 
 
 
 

 
Avondexcursie (slot) naar de Ooijpolder op de fiets: 
 
Route en beschrijving: Vertrek zaterdagavond om 18.50 uur met 14 deelnemers. We fietsten 
via Leuth over de Kerkdijk door Ooij naar de randen van de Groenlanden waar we luisterden 
naar water en moerasvogels. Heel mooi was het zwermen van een groep Zwarte sterns bij 
ondergaande zon boven de Oude Waal. Grutto’s lieten zich ook volop horen. 
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Hoogtepunt aan het slot van de avond was het wachten op de kerkuil die in een nestkast 
verbleef in een schuur aan de Kerkdijk. Nadat we eerder die avond een kijkje hadden 
genomen in de betreffende schuur vonden we verse braakballen. Toen het begon te schemeren 
keerden we terug en postten met zicht op de uitvliegopening. En ons geduld werd beloond! 
 

 



 20 

III Lijsten met waarnemingen 
 
Salamanders, Vlinders, libellen en overige insecten, Zoogdieren 
Naam Wetenschappelijke naam 
Salamanders  
Alpenwatersalamander (St. Jansberg) Triturus alpestris 
Kleine watersalamander (Groenlanden) Triturus vulgaris 
Vlinders  
Bont zandoogje Pararge aegeria 
Boomblauwtje (Groenlanden) Celastrina argeolus 
Klein geaderd witje Pieris napi 

Oranjetipje  

Anthocharis cardamines 

Libellen 
Platbuiklibel (Rijnstrang bij Lobith) 

 

Insecten  
Grote Wolzwever (Groenlanden)  
Elzenvlieg (Groenlanden)  
Baccha elongata  
Zoogdieren  
Bever (burcht en vraat) Hazen 
Muskusrat Konijnen 
Reeën  
 
 
Lijst van waargenomen vogels 
 Gebiedscode           
Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 T Wetenschappelijke naam 
Aalscholver 1 1 1 1         1 Phalacrocorax carbo 
Appelvink         1  1  1 Coccothraustes coccothraustes 
Bergeend  1 1  1        1 Tadorna tadorna 
Blauwborst  1  1? 1        1 Luscinia svecica 
Blauwe Reiger  1  1       1  1 Ardea cinerea 
Boerenzwaluw 1 1 1 1     1  1  1 Hirundo rustica 
Boomklever 1        1  1  1 Sitta europaea 
Boomkruiper 1        1  1  1 Certhia brachydactyla 
Boompieper 1        1  1 1 1 Anthus trivialis 
Boomvalk  1  1         1 Falco subbuteo 
Bosrietzanger 1 1     1    1  1 Acrocephalus palustris 
Bosruiter    1         1 Tringa glareola 
Bosuil (Reichswald)             1 Strix aluco 
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Braamsluiper   1 1   1      1 Sylvia curruca 
Bruine Kiekendief  1           1 Circus aeruginosus 
Buizerd 1 1 1 1     1  1 1 1 Buteo buteo 
Dodaars 1 1   1        1 Tachybaptus ruficollis 
Ekster  1  1         1 Pica pica 
Fazant  1         1  1 Phasianus colchicus 
Fitis 1 1  1     1  1  1 Phylloscopus trochilus 
Fluiter         1  1  1 Phylloscopus sibilatrix 
Fuut 1 1  1         1 Podiceps cristatus 
Gaai 1   1     1  1  1 Garrulus glandarius 
Geelgors 1     1  1   1  1 Emberiza citrinella 
Gekraagde Roodstaart   1   1       1 Phoenicurus phoenicurus 
Gele Kwikstaart 1     1       1 Motacilla flava 
Gierzwaluw  1 1 1  1   1    1 Apus apus 
Glanskop         1  1  1 Parus palustris 
Goudhaantje         1 1   1 Regulus regulus 
Grasmus 1 1 1 1  1     1  1 Sylvia communis 
Graspieper   1          1 Anthus pratensis 
Grauwe Gans 1 1  1         1 Anser anser 
Grauwe Vliegenvanger         1    1 Muscicapa striata 
Groene Specht  1  1       1 1 1 Picus viridis 
Groenling 1   1  1       1 Chloris chloris 
Groenpootruiter  1   1        1 Tringa nebularia 
Grote Bonte Specht 1  1 1         1 Dendrocopos major 
Grote Canadese gans  1           1 Branta canadensis 
Grote Karekiet     1        1 Acrocephalus arundinaceus 
Grote Lijster 1   1     1  1  1 Turdus viscivorus 
Grote Zilverreiger  1           1 Casmerodius albus 
Grutto  1    1       1 Limosa limosa 
Havik    1       1 Accipiter gentilis 
Heggenmus 1 1 1      1    1 Prunella modularis 
Holenduif  1   1        1 Columba oenas 
Houtduif 1  1          1 Columba palumbus 
Huismus      1       1 Passer domesticus 
Huiszwaluw   1   1  1 1    1 Delichon urbica 
Indische gans  1          1 Anser indicus 
IJsvogel    1 1     1   1 Alcedo atthis 
Kauw    1  1       1 Corvus monedula 
Kemphaan  1           1 Philomachus pugnax 
Kerkuil  1           1 Tyto alba 
Kievit 1 1 1          1 Vanellus vanellus 
Kleine Bonte Specht          1   1 Dendrocopos minor 
Kleine Karekiet  1  1  1     1  1 Acrocephalus scirpaceus 
Kleine Mantelmeeuw  1           1 Larus graellsii 
Kleine Plevier 1 1           1 Charadrius dubius 
Kneu 1  1 1       1  1 Carduelis cannabina 
Knobbelzwaan 1 1 1 1         1 Cygnus olor 
Koekoek  1  1        1 1 Cuculus canorus 
Kokmeeuw   1         1 Larus ridibundus 
Kolgans  1           1 Anser albifrons 
Koolmees 1   1     1  1  1 Parus major 
Krakeend 1 1  1         1 Mareca strepera 
Kuifeend 1 1  1   1      1 Aythya fuligula 
Kwartel      1       1 Coturnix coturnix 
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Matkop 1   1   1      1 Parus montanus 
Meerkoet 1 1  1         1 Fulica atra 
Merel 1 1       1  1  1 Turdus merula 
Nachtegaal 1 1 1 1  1      1 1 Luscinia megarhynchos 
Nijlgans  1           1 Alopochen aegyptiacus 
Oeverloper  1           1 Actitis hypoleucos 
Oeverzwaluw 1   1         1 Riparia riparia 
Ooievaar 1 1  1         1 Ciconia ciconia 
Paapje  1           1 Saxicola rubetra 
Patrijs  1    1       1 Perdix perdix 
Pimpelmees 1  1 1     1    1 Parus caeruleus 
Putter  1    1   1  1  1 Carduelis carduelis 
Rietgors 1 1    1       1 Emberiza schoeniclus 
Rietzanger  1   1        1 Acrocephalus schoenobaenus 
Ringmus  1          1 1 Passer montanus 
Roodborst 1        1  1  1 Erithacus rubecula 
Roodborsttapuit 1 1         1  1 Saxicola rubicola 
Rotsduif/ Postduif    1         1 Columba livia 
Scholekster  1    1       1 Haematopus ostralegus 
Sijs      1       1 Carduelis spinus 
Slobeend  1           1 Anas clypeata 
Smient  1           1 Mareca penelope 
Sperwer  1  1 1      1  1 Accipiter nisus 
Spotvogel    1       1 Hippolais icterina 
Spreeuw 1 1 1          1 Sturnus vulgaris 
Sprinkhaanzanger 1           1 1 Locustella naevia 
Staartmees 1   1     1   1 1 Aegithalos caudatus 
Steenuil      1       1 Athene noctua 
Steltkluut  1           1 Himantopus himantopus 
Stormmeuw  1           1 Larus canus 
Tafeleend  1  1 1        1 Aythya ferina 
Tapuit 1     1 1      1 Oenanthe oenanthe 
Tjiftjaf 1 1 1 1     1  1  1 Phylloscopus collybita 
Torenvalk 1 1       1    1 Falco tinnunculus 
Tuinfluiter 1 1 1 1     1  1 1 1 Sylvia borin 
Tureluur  1           1 Tringa totanus 
Turkse Tortel 1 1 1 1  1   1  1 1 1 Streptopelia decaocto 
Veldleeuwerik  1  1         1 Alauda arvensis 
Vink 1 1       1    1 Fringilla coelebs 
Visarend     1        1 Pandion haliaetus 
Visdief  1  1         1 Sterna hirundo 
Vuurgoudhaantje          1   1 Regulus ignicapillus 
Waterhoen  1  1         1 Gallinula chloropus 
Waterral     1  1     1 1 Rallus aquaticus 
Watersnip  1   1        1 Gallinago gallinago 
Wilde Eend 1            1 Anas platyrhynchos 
Winterkoning 1 1  1     1    1 Troglodytes troglodytes 
Witte Kwikstaart 1  1          1 Motacilla alba 
Wulp      1       1 Numenius arquata 
Zanglijster         1    1 Turdus philomelos 
Zilvermeeuw  1           1 Larus argentatus 
Zomertaling  1           1 Anas querquedula 
Zomertortel  1  1         1 Streptopelia turtur 
Zwarte Kraai 1  1 1  1       1 Corvus corone 
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Zwarte Mees         1    1 Parus ater 
Zwarte Roodstaart 1   1       1  1 Phoenicurus ochruros 
Zwarte Ruiter  1           1 Tringa erythropus 
Zwarte Stern 1 1  1 1        1 Chlidonias niger 
Zwartkop 1 1 1      1  1 1 1 Sylvia atricapilla 
Zwartkopmeeuw  1           1 Larus melanocephalus 
Totaal 52 74 24 49 14 24 6  30 4 29 11 127  
 

Plantenlijst (inleiding: Albert Roessingh) 
 
Echte bijzondere soorten, die ondanks het vroege 
jaargetijde herkend konden worden, waren: Hokjespeul 
(Astragalus glycyphyllos), Wit hongerbloempje (Draba 
muralis), Bont kroonkuid  (Securigera varia), Brede 
ereprijs (Veronica austriaca ssp teucrium), Slanke 
zegge (Carex strigosa) en Carex x boeninghausiana, als 
mede de Rijn-plant  Wede (Isatis tinctoria). 
Heel kenmerkend  voor de Ooipolder en de Gelderse 
poort  zijn de oeverruigten, die door overstromingen en 
wisselende hoogwaterstanden hele velden in beslag 
namen. Hiertoe behoren o.a. Moeraswolfsmelk 
(Euphorbia palustris), Poelruit (Thalictrum flavum), 
Echte valeriaan (Valeriana officinalis), Wilde bertram 
(Achillea ptarmica). Ook het Moeraskruis- kruid  
(Senecio paludosus) behoort hierbij, maar was 
kennelijk  nog niet herkenbaar aanwezig. 

Van de bron- en stroomdalflora  kan genoemd worden: Paarbladig goudveil (Chrysosplenium 
oppositifolium), Reuzenpaardeenstaart (Equisetum telmateia), Carex  x boenninghausiana, de 
Hangende zegge (Carex pendula) en de maar op een paar plaatsen in ons land groeiende 
Slanke zegge (Carex strigosa, Kastanjedal bij Beek). Dit voor zover het min of meer bos- 
althans beschaduwd milieu betreft. Bij zonbeschenen bronbeekjes of op open plaatsen  met 
stromend grondwater vonden we behalve Paarbladig goudveil ook Bosbies (Scirpus 
sylvaticus, onderaan de Duivelsberg). 
 
 

Nederlandse naam Familienaam 
Wetenschappelijke 
naam 1 2b 2c 2d 3 7 8 9 10 11 T 

Muskuskruid Adoxaceae Adoxa moschatellina       x    1 
Dolle kervel Apiaceae Chaerophyllum temulum     x  x  x  1 
Echte kruisdistel Apiaceae Eryngium campestre x  x        1 
Gewone engelwortel  Apiaceae Angelica sylvestris         x  1 
Kleine watereppe Apiaceae Berula erecta          x 1 
Melkeppe Apiaceae Peucedanum palustre          x 1 
Pastinaak  Apiaceae Pastinaca sativa x   x       1 
Kleine maagdenpalm Apocynaceae Vinca minor       x    1 
Hulst Aquifoliaceae Ilex aquifolium         x  1 
Gevlekte aronskelk Araceae Arum maculatum       x x   1 
Steenbreekvaren Aspleniaceae Asplenium trichomanes         x  1 
Bezemkruiskruid Asteraceae Senecio inaequidens x  x        1 
Biggenkruid (G) Asteraceae Hypochaeris   x        1 
Boerenwormkruid Asteraceae Tanacetum vulgare x        x  1 
Cichorei (G) Asteraceae Cichorium   x        1 
Gewone klit Asteraceae Arctium minus x          1 
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Groot streepzaad Asteraceae Crepis biennis x x         1 
Jakobskruiskruid s.l. Asteraceae Senecio jacobaea     x    x  1 
Kale jonker Asteraceae Cirsium palustre         x x 1 
Knoopkruid Asteraceae Centaurea jacea x x         1 
Koninginnenkruid Asteraceae Eupatorium cannabinum   x      x  1 
Late guldenroede Asteraceae Solidago gigantea   x        1 
Muursla (op 
zevenheuvelenweg) Asteraceae Mycelis muralis         x  1 
Rivierkruiskruid Asteraceae Senecio fluviatilis     x      1 
Schaduwkruiskruid Asteraceae Senecio ovatus       x    1 
Viltig kruiskruid Asteraceae Senecio erucifolius     x      1 
Wilde bertram Asteraceae Achillea ptarmica   x       x 1 
Groot springzaad Balsaminaceae Impatiens noli-tangere        x   1 
Klein springzaad Balsaminaceae Impatiens parviflora       x  x  1 
Reuzenbalsemien Balsaminaceae Impatiens glandulifera x          1 
Haagbeuk Betulaceae Carpinus betulus       x  x  1 
Hazelaar Betulaceae Corylus avellana       x  x  1 
Zwarte els Betulaceae Alnus glutinosa       x    1 
Dubbelloof Blechnaceae Blechnum spicant       x  x  1 
Hondstong (G) Boraginaceae Cynoglossum     x      1 
Ossentong (G) Boraginaceae Anchusa     x      1 
Overbl.ossentong   Boraginaceae Pentaglottis sempervirens         x  1 
Ruw vergeet-mij-nietje Boraginaceae Myosotis ramosissima x   x       1 
Smeerwortel (G) Boraginaceae Symphytum    x       1 
Vergeet-mij-nietje (G) Boraginaceae Myosotis         x  1 
Akkerkers Brassicaceae Rorippa sylvestris      x     1 
Barbarakruid (G) Brassicaceae Barbarea         x  1 
Bitter barbarakruid Brassicaceae Barbarea intermedia  x   x      1 
Bosveldkers Brassicaceae Cardamine flexuosa       x x   1 
Hongaarse raket Brassicaceae Sisymbrium altissimum     x      1 
Kleine veldkers Brassicaceae Cardamine hirsuta         x  1 
Look-zonder-look Brassicaceae Alliaria petiolata      x     1 
Oostenrijkse kers Brassicaceae Rorippa austriaca x  x        1 
Pinksterbloem Brassicaceae Cardamine pratensis  x     x   x 1 
Stijve steenraket Brassicaceae Erysimum hieracifolium x    x      1 
Vroegeling Brassicaceae Erophila verna x   x       1 
Wede Brassicaceae Isatis tinctoria x x   x      1 
Wit hongerbloempje Brassicaceae Draba muralis x          1 
Zandraket Brassicaceae Arabidopsis thaliana x      x  x  1 
Hop Cannabaceae Humulus lupulus     x      1 
Gelderse roos Caprifoliaceae Viburnum opulus       x    1 
Kamperfoelie (G) Caprifoliaceae Lonicera       x    1 

Peterselievlier Caprifoliaceae 
Sambucus nigra cv. 
'Laciniata'       x    1 

Trosvlier Caprifoliaceae Sambucus racemosa       x  x  1 
Akkerhoornbloem Caryophyllaceae Cerastium arvense x  x        1 

Avondkoekoeksbloem Caryophyllaceae 
Silene latifolia (subsp. 
alba)   x  x      1 

Blaassilene Caryophyllaceae Silene vulgaris  x         1 
Drienerfmuur (G) Caryophyllaceae Moehringia       x    1 

Gewone hoornbloem Caryophyllaceae 
Cerastium fontanum 
subsp. vulgare x          1 

Grote muur Caryophyllaceae Stellaria holostea       x  x x 1 
Kluwenhoornbloem Caryophyllaceae Cerastium glomeratum         x  1 
Watermuur Caryophyllaceae Stellaria aquatica     x      1 
Zandmuur (G) Caryophyllaceae Arenaria x   x x      1 
Zeepkruid Caryophyllaceae Saponaria officinalis x  x  x      1 
Kardinaalsmuts (G) Celastraceae Euonymus     x      1 
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Sint-Janskruid Clusiaceae Hypericum perforatum       x    1 
Rode kornoelje Cornaceae Cornus sanguinea x          1 
Muurpeper Crassulaceae Sedum acre x x  x       1 
Roze vetkruid Crassulaceae Sedum spurium  x         1 
Tripmadam Crassulaceae Sedum reflexum  x         1 
Zacht vetkruid Crassulaceae Sedum sexangulare x x         1 
Heggenrank Cucurbitaceae Bryonia dioica     x      1 
Blauwe zegge Cyperaceae Carex panicea          x 1 
Bosbies Cyperaceae Scirpus sylvaticus       x  x  1 
Hangende zegge Cyperaceae Carex pendula        x   1 
IJle zegge Cyperaceae Carex remota         x   1 
Moeraszegge Cyperaceae Carex acutiformis         x  1 
Oeverzegge Cyperaceae Carex riparia          x 1 
Pilzegge Cyperaceae Carex pilulifera       x  x x 1 
Pluimzegge x IJle 
zegge Cyperaceae 

Carex x 
boenninghausiana       x    1 

Slanke zegge Cyperaceae Carex strigosa        x   1 
Adelaarsvaren Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum       x    1 
Grote kaardebol Dipsacaceae Dipsacus fullonum    x       1 
Knautia (G) Dipsacaceae Knautia    x       1 
Brede stekelvaren Dryopteridaceae Dryopteris dilatata       x  x  1 
Mannetjesvaren Dryopteridaceae Dryopteris filix-mas       x  x  1 
Smalle stekelvaren Dryopteridaceae Dryopteris carthusiana         x  1 
Heermoes Equisetaceae Equisetum arvense    x     x  1 
Holpijp Equisetaceae Equisetum fluviatile         x  1 
Reuzenpaardenstaart Equisetaceae Equisetum telmateia        x x  1 
Blauwe bosbes Ericaceae Vaccinium myrtillus       x  x  1 
Struikhei Ericaceae Calluna vulgaris         x  1 
Cipreswolfsmelk 
(soms met luzerne-
roest in gebied 3) Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias x    x x     1 
Heksenmelk s.l. Euphorbiaceae Euphorbia esula x  x        1 
Moeraswolfsmelk Euphorbiaceae Euphorbia palustris    x       1 
Bont kroonkruid  Fabaceae Securigera varia   x x x      1 
Hokjespeul  Fabaceae Astragalus glycyphyllos    x       1 
Honingklaver (G) Fabaceae Melilotus   x        1 
Moerasrolklaver Fabaceae Lotus pedunculatus          x 1 
Sikkelklaver Fabaceae Medicago falcata x    x      1 
Stalkruid (G) Fabaceae Ononis x          1 
Beuk Fagaceae Fagus sylvatica       x    1 
Tamme kastanje Fagaceae Castanea sativa       x    1 
Zomereik Fagaceae Quercus robur       x    1 
Duivenkervel  Fumariaceae Fumaria officinalis       x    1 
Vingerhelmbloem Fumariaceae Corydalis solida        x   1 
Beemdooievaarsbek Geraniaceae Geranium pratense    x       1 

Gewone reigersbek s.s. Geraniaceae 
Erodium cicutarium 
subsp. cicutarium     x      1 

Kleine ooievaarsbek Geraniaceae Geranium pusillum x          1 
Reigersbek  Geraniaceae Erodium cicutarium    x       1 
Slipbladige 
ooievaarsbek Geraniaceae Geranium dissectum         x  1 
Zachte ooievaarsbek Geraniaceae Geranium molle x   x       1 
Zwarte bes Grossulariaceae Ribes nigrum x          1 
Gele lis Iridaceae Iris pseudacorus          x 1 
Gewone veldbies Juncaceae Luzula campestris       x    1 
Grote veldbies Juncaceae Luzula sylvatica       x x x  1 
Knolrus s.l. Juncaceae Juncus bulbosus          x 1 
Ruige veldbies Juncaceae Luzula pilosa       x x x  1 
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Tengere rus Juncaceae Juncus tenuis       x  x  1 
Veelbloemige veldbies 
s.l. Juncaceae Luzula multiflora         x  1 
Bosandoorn Lamiaceae Stachys sylvatica       x  x  1 
Gele dovenetel Lamiaceae Lamiastrum galeobdolon        x   1 
Gevlekte dovenetel Lamiaceae Lamium maculatum       x x   1 
Gewone brunel Lamiaceae Prunella vulgaris          x 1 
Hertsmunt Lamiaceae Mentha longifolia x          1 
Hoenderbeet Lamiaceae Lamium amplexicaule   x        1 
Hondsdraf Lamiaceae Glechoma hederacea    x       1 
Kruipend zenegroen Lamiaceae Ajuga reptans       x  x x 1 
Moerasandoorn Lamiaceae Stachys palustris   x        1 
Valse salie Lamiaceae Teucrium scorodonia         x  1 
Veldsalie Lamiaceae Salvia pratensis x          1 
Watermunt Lamiaceae Mentha aquatica x   x      x 1 
Wild kattenkruid Lamiaceae Nepeta cataria     x      1 
Dalkruid Liliaceae Maianthemum bifolium       x  x  1 
Gewone 
salomonszegel Liliaceae 

Polygonatum 
multiflorum       x  x  1 

Gewone Vogelmelk Liliaceae Ornithogalum   x  x      1 
Lelietje-van-dalen Liliaceae Convallaria majalis       x    1 
Harig wilgenroosje Onagraceae Epilobium hirsutum       x    1 
Groot Heksenkruid  Onagraceae Circaea lutetiana       x    1 
Teunisbloem (G) Onagraceae Oenothera     x      1 
Wilgenroosje Onagraceae Chamerion angustifolium       x  x  1 
Koningsvaren Osmundaceae Osmunda regalis         x  1 
Witte klaverzuring Oxalidaceae Oxalis acetosella       x  x  1 
Douglasspar Pinaceae Pseudotsuga menziesii         x  1 
Bochtige smele Poaceae Deschampsia flexuosa       x  x  1 
Bosgierstgras Poaceae Milium effusum       x x   1 
Duinriet Poaceae Calamagrostis epigejos x          1 
Eenbloemig parelgras Poaceae Melica uniflora       x x   1 
Grote vossenstaart Poaceae Alopecurus pratensis      x   x  1 
Pijpenstrootje Poaceae Molinia caerulea       x    1 
Reukgras  Poaceae Anthoxanthum odoratum          x 1 
Ruwe smele Poaceae Deschampsia cespitosa          x 1 
Zachte dravik s.l. Poaceae Bromus hordeaceus         x  1 
Krulzuring Polygonaceae Rumex crispus    x       1 
Gewone Eikvaren  Polypodiaceae Polypodium vulgare         x  1 
Grote wederik Primulaceae Lysimachia vulgaris x      x  x x 1 
Penningkruid Primulaceae Lysimachia nummularia   x        1 
Slanke sleutelbloem Primulaceae Primula elatior       x    1 
Blaartrekkende 
boterbloem Ranunculaceae Ranunculus sceleratus         x  1 
Bosanemoon Ranunculaceae Anemone nemorosa       x  x x 1 
Bosrank Ranunculaceae Clematis vitalba   x  x  x    1 
Dotterbloem Ranunculaceae Caltha palustris       x   x 1 
Egelboterbloem Ranunculaceae Ranunculus flammula          x 1 
Kleine ruit Ranunculaceae Thalictrum minus x          1 
Knolboterbloem Ranunculaceae Ranunculus bulbosus   x x       1 
Kruipende boterbloem Ranunculaceae Ranunculus repens         x  1 
Poelruit Ranunculaceae Thalictrum flavum   x        1 
Scherpe boterbloem Ranunculaceae Ranunculus acris         x  1 
Speenkruid Ranunculaceae Ranunculus ficaria         x  1 
Wilde reseda Resedaceae Reseda lutea x    x      1 
Sporkehout Rhamnaceae Rhamnus frangula          x 1 
Appel (G) Rosaceae Malus         x  1 
Dauwbraam Rosaceae Rubus caesius      x     1 
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Eenstijlige meidoorn Rosaceae Crataegus monogyna x      x    1 
Egelantier Rosaceae Rosa rubiginosa x          1 
Framboos Rosaceae Rubus idaeus         x  1 
Geel nagelkruid Rosaceae Geum urbanum       x    1 
Hondsroos Rosaceae Rosa canina x  x        1 
Kleine leeuwenklauw Rosaceae Aphanes inexpectata       x    1 
Kleine pimpernel Rosaceae Sanguisorba minor  x         1 
Lijsterbes (G) Rosaceae Sorbus       x  x  1 
Meidoorn (G) Rosaceae Crataegus         x  1 
Mispel Rosaceae Mespilus germanica         x  1 
Moerasspirea Rosaceae Filipendula ulmaria       x    1 
Peer Rosaceae Pyrus communis      x     1 
Pimpernel (G) Rosaceae Sanguisorba    x       1 
Sleedoorn Rosaceae Prunus spinosa       x    1 
Vijfvingerkruid Rosaceae Potentilla reptans x    x      1 
Viltganzerik Rosaceae Potentilla argentea   x        1 
Zilverschoon Rosaceae Potentilla anserina x          1 
Glad walstro Rubiaceae Galium mollugo x    x      1 
Kruisbladwalstro Rubiaceae Cruciata laevipes     x      1 
Moeraswalstro Rubiaceae Galium palustre       x   x 1 
Amandelwilg Salicaceae Salix triandra x          1 
Kraakwilg Salicaceae Salix fragilis x          1 
Schietwilg Salicaceae Salix alba x          1 

Paarbladig goudveil Saxifragaceae 
Chrysosplenium 
oppositifolium       x x   1 

Bos-klimopereprijs Scrophulariaceae 
Veronica hederifolia 
subsp. lucorum       x    1 

Brede ereprijs s.l. Scrophulariaceae Veronica austriaca x  x        1 
Hengel Scrophulariaceae Melampyrum pratense          x 1 
Knopig helmkruid Scrophulariaceae Scrophularia nodosa       x    1 
Muurleeuwenbek Scrophulariaceae Cymbalaria muralis         x  1 
Ratelaar (G) Scrophulariaceae Rhinanthus x   x       1 
Tijmereprijs Scrophulariaceae Veronica serpyllifolia         x  1 
Veldereprijs Scrophulariaceae Veronica arvensis x          1 
Zwarte toorts Scrophulariaceae Verbascum nigrum     x      1 
Bitterzoet Solanaceae Solanum dulcamara         x  1 
Gewone veldsla Valerianaceae Valerianella locusta x          1 
Echte valeriaan  Valerianaceae Valeriana officinalis x          1 
GewoneVeldsla  Valerianaceae Valerianella locusta x   x x    x  1 
Akkerviooltje Violaceae Viola arvensis   x        1 
Bleeksporig 
bosviooltje Violaceae Viola riviniana       x  x  1 
Wijfjesvaren Woodsiaceae Athyrium filix-femina       x  x  1 
(G) = geslacht             221 
 


