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Veenmosorchis in het Varkensland
Het Varkensland maakt deel uit van het Waterland ten noor-
den van Amsterdam dat van belang is voor weidevogels en
trekvogels. Er zijn daar echter ook botanisch waardevolle
Veenmosrietlanden die nu al ca 30 jaar door Staatsbosbeheer
in stand worden gehouden door ze ’s winters te maaien. Hier
komt de zeldzame Veenmosorchis (Hammarbya paludosa)
voor, een nr. 1 soort op de Rode Lijst die alleen groeit op
voedselarme plekken waar zich een hoogveenachtig laagje op
laagveen vormt. Het orchideetje wordt echter zelden waarge-
nomen: het is klein en onopvallend en bloeit pas in augustus.
Boswachter Ab van Dorp is er voor het eerst in 2002 met
enkele andere botanici naar gaan zoeken: “Op de bekende
groeiplaats zijn we toen met zijn vijven rondgekropen en von-
den niks. Later, op de terugweg, zagen we ineens vijf exempla-
ren staan. Vorig jaar zagen we weinig Veenmosorchissen.
Maar dit jaar hebben we er tientallen geteld - op drie plekjes
al 30 - en dat betekent dat er vast veel meer staan. Het orchi-
deetje groeit meestal tussen Gewoon haarmos (Polytrichum
commune), Veenmos (Sphagnum spec.), Gewone waternavel
(Hydrocotyle vulgaris) en Zonnedauw (Drosera spec.), vooral
langs de rand van de door petgaten gescheiden eilanden.”
Omdat de indruk bestond dat
het gebied leed onder verdro-
ging, is in het Varkensland in
het kader van het OBN in
2003/2004 gewerkt aan vernat-
ting ‘van onderaf’ door toevoer
van polderwater dat via een
lange aanvoerweg biologisch is
gezuiverd. “Zo mogelijk zal hier
volgend jaar opnieuw – en dan
ook op nieuw vernatte plekken –
naar Veenmosorchis worden
gezocht. Het is trouwens heer-
lijk soppen daar door de plaat-
selijk erg slappe bodem; je moet
er natte sokken voor over heb-
ben.”

Boswachterij Dwingeloo varenparadijs
De vondst van Smalle beukvaren in de boswachterij Dwinge-
loo in 2008 was de aanleiding om alle groeiplaatsen van
bijzondere varens hier in kaart te brengen aldus Maarten
Perdeck, veldmedewerker. In het totaal zijn 272 groeiplaatsen
vastgesteld van tien soorten: Koningsvaren (Osmunda regalis),
Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), Kamvaren (Dryopteris
cristata), Geschubde mannetjesvaren (D. affinis), Dubbelloof
(Blechnum spicant), Struisvaren (Matteuccia struthiopteris),
Stippelvaren (Oreopteris limbosperma), Smalle beukvaren
(Phegopteris connectilis), Moerasvaren (Thelypteris palustris)
en Gebogen driehoeksvaren (Gymnocarpium dryopteris).
Daar komen dan nog vijf in het gebied algemeen voorkomen-
de soorten bij: Eikvaren (Polypodium vulgare), Mannetjesvaren
(Dryopteris filix-mas), Smalle stekelvaren (D. carthusiana),
Brede stekelvaren (D. dilatata) en Wijfjesvaren (Athyrium filix-
femina). Niet alleen het grote aantal soorten in dit gebied is
opvallend maar ook de vele exemplaren. Zo werden 36 groei-
plaatsen van Stippelvaren aangetroffen met in het totaal 383
exemplaren; en op de twee grootste groeiplaatsen stonden 114
en 170 planten. Hiermee is de boswachterij Dwingeloo de

meest omvangrijke groeiplaats van deze zeer zeldzame soort
in Nederland. Geschubde mannetjesvaren is hier met 76 exem-
plaren de op één na grootste groeiplaats van Nederland, na het
Kuinderbos. Van de wat minder zeldzame Dubbelloof werden
955 planten geteld.
Er is in de boswachterij Dwingeloo een nog onbeschreven varen-
rijke biotoop ontdekt: de veertien jaar geleden opgeworpen rug-
gen van bouwvoorgrond afkomstig van een natuurontwikkelings-
project. Vooral aan de noordzijde groeit op deze ruim 3 meter
hoge ruggen o.a. Koningsvaren, Kamvaren, Geschubde manne-
tjesvaren, Dubbelloof, Moerasvaren en Stippelvaren. Het voort-
bestaan van dit bijzondere milieu is onzeker – deze bouwvoor-
grond staat nog te boek als ‘af te voeren uit het gebied’!

Boomkikker neemt toe in De Doort
De Doort is een ca 150 ha groot natuurgebied op de grens van
Midden-Limburg en Zuid-Limburg. Het gebied herbergt vanouds
een populatie van de Boomkikker (Hyla arborea). Die populatie
‘zit in de lift’ en omvat nu honderden individuen: 250-400 roe-
pende mannetjes. Lokale vrijwilligers monitoren de Boomkikkers.
In de koorperiode worden ‘s avonds de aantallen roepende man-
netjes vastgesteld en ‘s zomers worden overdag de dieren die

op het braamstruweel zitten geteld.
Hun rapportage laat over de afgelo-
pen jaren een stijgende lijn zien. In
de jaren tachtig kwam het gebied in
beheer bij Staatsbosbeheer en des-
tijds vormde het uitdrogen van de
poelen in droge zomers een sterke
belemmering voor de Boomkikker-
populatie. Een belangrijke eerste
maatregel was het aanbrengen van
een folie onder de bodem van een
grote poel, zodat wegzijging van
water werd voorkomen en de kikker-
tjes daarheen konden vluchten wan-
neer de andere poelen opdroogden.
De Doort maakt deel uit van het
rivierkleigebied van de Maas.

Onder de klei liggen zand- en grindpaketten en een aantal van de
poelen – deels zijn ze gebruikt voor kleiwinning – raken aan de
onderkant een grindpakket dat in verbinding staat met de Maas.
De geleidelijke overgangen van loofbos naar graslanden, de com-
binatie en verweving van poelen en plassen met braamstruwelen
zijn heel gunstig voor de Boomkikker. Handhaving en uitbreiding
van deze elementen zijn speerpunten in het huidige beheer.
De bosrandstruwelen worden ‘gefaseerd’ (elk jaar op een andere
plek) teruggezet. Gedacht wordt over het nieuw inrichten van
enkele beboste kleiwinputten langs de Middelsgraaf en het verbe-
teren van Boomkikkerbiotopen in de omgeving van de Doort.

Ruigpootuil haalt NOS-journaal
Op 28 juli 2008 meldde de NOS: de Ruigpootuil (Aegolius
funereus) had voor het eerst in ruim dertig jaar in Nederland
voor nageslacht gezorgd. Dat gebeurde in een Staatsbosbeheer-
bos in Drenthe, nabij Schoonloo. Staatsbosbeheerders vierden
feest en de kraamvisite stroomde zo talrijk toe dat het bos
tijdelijk moest worden afgezet. Twee jongen hebben de kritieke
eerste levensfase overleefd. “Verder geen nieuws tot volgend jaar
wanneer weer naar roepende mannetjes kan worden gezocht”,
aldus de boswachter.
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Veenmosorchis
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