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Beheer
Het voornaamste probleem blijft de bosopslag. Dit jaar ben ik aan trekken en / of steken niet
eens toegekomen. Om niet op twee jaar achterstand te geraken, wordt binnenkort zoveel
mogelijk gemaai-zuigd met een Spragelse (een lichte maaizuigcombinatie).

Vogels (en andere dieren)
Blauwborst – het biotoop is er klaar voor, dacht ik.
Boomkikker – het biotoop is er klaar voor, met poelen die kunnen opdrogen en een
struweel van hazelaar, kornoelje, vlier, gelderse roos, vuilboom en braam. Een buurman
beweert dat hij een boomkikker gezien heeft, maar ik denk aan een jonge groene kikker.
Boomleeuwerik – zat hier in de jaren 2002-2005, sindsdien niet meer.
Boomvalk – vliegt vaak schetterend over.
Bosuil – mislukt broedsel. Op 25 augustus eerste baltsroep van het nieuwe seizoen.
Bosrietzanger – zat weer in de leefhaag.
Braamsluiper – lijkt nu weer voor vast op de Dannenkamp te zitten met twee territoria
– zoals vroeger.
Buizerd – twee jongen groot geworden in open nest in grove den bij de buurman. De
hele zomer rondzweven en klagen.
Das – zit hier nu voor het 19e jaar.
Dodaars – dit jaar niet teruggekomen.
Geelgors – wel gehoord, maar niet veel.
Gele kwikstaart – verdwenen.
Grauwe vliegenvanger – jaarlijks bij huis. In augustus piepen de jongen de hele dag.
Kerkuil – drie jongen geringd bij de Loods.
Kievit – in Plas-dras.
Kleine plevier – niet meer gezien.
Kuifeend – twee paartjes in Plas-dras.
Kwartel – dit jaar niet.
Meerkoet – zit in Plas-dras en Leemkuilen.
Nachtzwaluw – als je nou bedenkt dat in het hele Wierdenseveld slechts twee paartjes
zitten, dan reken ik daar niet meer op voor het Hexel.
Nijlgans – geen last van gehad.
Oeverzwaluw – In maart heeft een kraantje de zandbult achter de kunstwand
anderhalve meter diep omgezet. Duurde een uurtje à € 50. Heeft goed gewerkt, want dit jaar
weer 60 nesten.

Ik heb geprobeerd te volgen hoe zo’n kolonie tot stand komt. Op 7 april zag ik een tiental
oeverzwaluwen rond de kunstwand vliegen; op 9 april tweede keer oeverzwaluwen, ongeveer
8; op 11 april omstreeks 19:30 15 exx.; op 13 april 13:00 ongeveer 30 oeverzwaluwen; op 20
april 8:00 ongeveer 50 oeverzwaluwen; op 21 april opeens naar schatting 33 nestholten; op 2
mei 62 nestholten geteld.
De kolonie heeft zich als volgt ontwikkeld: (108 gaten tussen 1 m en 2 m hoogte)
2011 – 15 nestholtes
2012 – 25 nestholtes
2013 – 68 nestholtes
2014 – 59 nestholtes
2015 – 63 nestholtes
2016 – 60 nestholtes.
Ooievaar – op het nest achter de Leemansmolen zijn dit jaar twee jongen groot
geworden. Rond 11 augustus hebben dagenlang vier ooievaars gefoerageerd op het Plas-dras
en de weilanden ernaast. Een prachtig gezicht!
Patrijs – op 5 mei een paartje patrijzen zien lopen op Plas-dras.
Putter – veel gehoord, weinig gezien in Stinzenbos; op gezag van het artikel van
Robert Brunink in het Uitpluizertje, geloof ik in de opmars van de putter, maar weet niet waar
ze gebroed hebben.
Scholekster – vertoeft geregeld in Plas-dras.
Sperwer – voert ’s winters dagelijks duikvluchten uit op het vogelhuisje. Zodanig dat
wij het vogelhuisje verplaatst hebben naast een grote struikroos, waar ze veilig zijn.
Spotvogel – wil niet meer lukken.
Vleermuizen – de vleermuizenkelder is voor het vijfde jaar in januari geïnspecteerd
door Geert Euverman en Rick Ruis; het blijft een goeje kelder die de eeuwen zal kunnen
trotseren, maar nog geen vleermuizen en zelfs geen vlinders (wel ongeveer 15 franjestaarten
in een nestkastje in het Stinzenbos).
Wilde eend – op 8 april eend met 10 jongen in Plas-dras.
Witte kwikstaart – dit jaar weinig gezien en weinig verkwikt door het vrolijke ‘kwik’.
Wulp – laat zich niet al te vaak horen en zien op Plas-dras; ik weet niet waar hij
broedt.
Zwaan – 19 mei zwanenpaar met 6 jongen, gebroed op eilandje in Yin. 1 juni zwanen
zijn vertrokken.

Planten
Na vijf jaar natuurontwikkeling is Corry Abbink vorig jaar weer wezen kijken. Zij was
enthousiast over het huidige resultaat van natuurontwikkeling en ontdekte diverse soorten
waar ik straal overheengekeken had.
Akkerdistel – breidt zich agressief uit, maar alleen op de taluds met zwarte grond.
Bitterling – z.z.z., alleen op de Zuid-Hollandse eilanden en op de Dannenkamp. Heeft
zich mooi uitgezaaid in Plas-dras. Doet het goed op de kale oever die ’s winters onder water
staat.
Blauwe zegge – alom (komt scheef uit de grond).
Boerenwormkruid – enkele pollen, die het niet goed doen.
Breedbladige wespenorchis – verdwenen.
Brem – heeft prachtig gebloeid. De jonge bremmetjes hebben last van vraat maar
worden soms ‘vergeten’.

Cichorei – enkele exx.
Dophei – te weinig voor het biotoop.
Cranberry – (uitgelegd) handhaaft zich in Plas-dras.
Drijvende waterweegbree – in grote plakkaten in Leemkuilen.
Duizendguldenkruid – (maaisel uit Goeree) doet het goed in Leemkuilen.
Dwergzegge – talrijk (geïdentificeerd door Corry Abbink). Lijkt op door de konijnen
afgevreten jonge grove den, die er uiteraard uit moet.
Egelboterbloem – in Plas-dras aan de waterrand.
Fijnstraal – nagenoeg verdwenen, behalve op de omgespitte kruin van de
oeverzwaluwenkunstwandbult.
Gagel – (aangeplant) gedijt goed, een lust om te zien.
Honingklaver – is talrijk terug van één jaar weggeweest in Leemkuilen. Een lust voor
het oog.
Jacobskruiskruid – enkele exx. laten staan.
Kleine zonnedauw – lang naar uitgezien, en zelfs uitgestoken op zandpad in
Wierdenseveld en uitgezet, maar verdwenen. Nu ontdekt door Corry Abbink. Hoera!
Klokjesgentiaan – (zaad van Faaijersheide) veel exx. in Leemkuilen, vooral in de
kleine beleemde kuil, waar ’s winters water in staat en die ’s zomers droog valt, waardoor hij
goed kaal is.
Lancetbladige aster – nog enkele exx.
Knikkend nagelkruid (?) – (uit onze tuin (?)) vergeten naar de bloeiwijze te kijken,
maar staat er blakend bij.
Kruipwilg – (aangeplant) doet het wel, maar kruipt niet erg. Als ze geen man blijken te
zijn, zoals beloofd, gaan ze eruit. Enkele spontane wilgen, die echt lustig kruipen, mogen
blijven staan.
Lisdodde – blijft kraag om Leemkuilen, maar die kraag is dit jaar teruggelopen.
Melde – alleen eerste jaar (2010) een explosie; sindsdien groeit hij alleen nog op de
omgezette bult zand achter de oeverzwaluwenkunstwand.
Moeraswolfsklauw – bij Tweeoogje en ook op andere oevers, waar kwel plaatsvindt.
Mottenkruid – groeit her en der in het zand.
Parnassia – (maaisel uit Goeree) breidt zich prachtig uit in Plas-dras, maar niet zo in
Leemkuilen.
Pitrus – geen zorgelijke hoeveelheid.
Ratelaar – veel in Leemkuilen.
Ratelpopulier – heeft zich nu ook aangediend als hinderlijke opslag. Lange horizontale
worteluitlopers. Zie die maar eens kwijt te raken!
Riet – breidt zich gestadig uit en valt niet tegen te vechten. Wel trek ik die 10 meter
lange uitlopers eraf, maar die hechten zich al gauw vast in de grond. Ik vrees dat we op den
duur om het Plas-dras een rietkraag zullen krijgen, tot verdriet van de steltlopers.
Rietorchis – vorig jaar drie exx. uit het niets in ZW-hoek van Leemkuilen, dit jaar 26
exx.!
Sintjanskruid – verspreidt zich aardig in Leemkuilen.
Slangenwortel – dit jaar uitgelegd in Drieoogje en Vieroogje.
Stijve ogentroost – (maaisel uit Goeree) handhaaft zich.
Struikhei – dit jaar een maand lang prachtig gebloeid en uitgebreid dank zij
regelmatig regen; éne witte struikje staat er nog.
Wateraardbei – (uitgelegd) blijft net in leven.
Waterdrieblad – (uitgelegd) breidt wel uit in Fu.
Watermunt – zaait zich uit.
Waterpest – Plas-dras lijkt er vol mee, maar doodachtig.

Waterweegbree – zaait zich uit langs de waterrand.
Wegdistel – ongeveer 10 exx. in berkenbosje, twee meter hoog.
Wilg – twee hoofdsoorten zijn geïdentificeerd door Corry Abbink:
1. Geoorde wilg – heeft “oortjes” aan weerszijden van de bladaanhechting. Heeft
lange, horizontale wortels, als braam, en is dus lastig uit te roeien.
2. Schietwilg – lichtgroen van kleur. Verstopt zich graag tussen de kattestaart, maar
kattestaart heeft een vierkante stengel en schietwilg een ronde. Slaat eveneens in
groten getale op, staat rustig in het water, maar is vrij gemakkelijk uit te trekken.
3. Kruipwilg – kruipt echt en mag voorlopig blijven staan. Duidt op kwelwater. De
wilg die ik als kruipwilg had gekocht bij een boomkweker, is geen kruipwilg, al
blijft hij klein.
4. Bittere wilg – gevonden door Corry Abbink. Is bijzonder, hopelijk trek ik hem er
niet uit.
Wolfspoot – talrijk. Mooie paarse herfstkleuren.
Zwart tandzaad – grote plant met gele bloemen in Plas-dras.

