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Hoe zat het ook al weer: dit Bulletin is vorig jaar ontstaan om nog enig onderling kontakt te hebben (naast Blad 

en Bladluis) in tijden van C-isolatie. Het eerste nummer verscheen op 7 juni 2020 en het laatste en zevende num-

mer op 27  november. Na een winterstop, is de lente nu al een aardig eind gevorderd. Tijd om er weer op uit te 

trekken en waar mogelijk van de natuur te genieten. Hieronder heb ik wat recente impressies verzameld over 

wat wij gezien hebben. Bij deze de uitnodiging aan andere leden om te volgen! 

 

De afgelopen winter zorgde voor een verrassing met een korte maar 

heftige koude-inval in februari. Een verrassing van geheel andere aard 

was voor mij de ontdekking van een groep nonnetjes (maximaal 5 

paar) in een sloot grenzend aan de Lepelaarsplassen. Ondanks hun 

schuwheid lukte het me om van één echtpaar een matige foto te ma-

ken. In dezelfde sloot zat, kort nadat de kou weer vertrokken was, op 2 

maart, een roodwangschildpad van het zonnetje te genieten.  

 

 

21 maart: Het aan het Spaarne in Haarlem gelegen park SPAAR en 

HOUT is een jaarlijks bezoek meer dan waard. De bloei van duizen-

den bosgeelsterren, sneeuwroem en vele andere stinzenplanten is 

een lust voor het oog. Het park is weinig bekend en daardoor een 

oase van rust. 
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4 april:  De lente is ook de tijd waar op meerdere landgoederen de massale bloei van bosanemonen optreedt. Deze 

foto heb ik gemaakt op het landgoed Poelgeest (met kasteel) in leiden. Naast de bosanemoon was de statige holwor-

tel ook massaal aanwezig (zowel in rood als in wit). 
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De Hyacintorchis, een nieuwe soort voor Nederland.             

Veel van de lezers zullen al op de hoogte zijn van dit feit omdat er In 

de media al veel aandacht aan geschonken is. Een bloeiende plant is 

vorig jaar op 11 maart door een boswachter gevonden in de duinen 

bij Noordwijk . Meerdere KNNV-ers kennen de soort uit het Mediter-

rane gebied  (alleen als je er vroeg in het jaar aanwezig bent; ik zag 

de soort lang geleden bij Menton in februari in bloei). Deze Hyacint-

orchis blijkt in de laatste 20 jaar een opmars gemaakt te hebben 

naar het noorden (net zoals veel andere organismen), samenhan-

gend met de opwarming van het klimaat.  Natuurvrienden waren zo 

vriendelijk mij de groeiplaats te wijzen.                                                    

N.B. De latijnse naam is in 1999 van Barlia robertiana veranderd in 

Himantoglossum robertianum vanwege de verwantschap met de 

bokkenorchis: Himantoglossum hircinium. 

 

De Hyacintorchis heeft zich gepositioneerd 

achter het prikkeldraad, de scheiding tus-

sen duin en fietspad.  

Op 21 maart 2021 waren nog veel bloemen in knop; tien dagen later was de hyacintorchis in volle bloei. 

Voorjaar in het Ilperveld: 
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 Op zoek naar  de kievitsbloemen langs het Zwarte water.  Half april hadden 

we voor drie dagen een onderkomen gehuurd aan de rand van Dieren. We had-

den deze plek uitgekozen vanwege de strategische ligging: dichtbij zowel de IJssel 

als de Veluwezoom. Ik wist van vroegere excursies met de KNNV dat zowel in de 

uiterwaarden langs de IJssel bij Welsum als in die langs het Zwarte water grote 

populaties van kievitsbloemen voorkomen. Als je vanuit Hasselt zuidwaarts over 

de dijk langs het Zwarte water fietst, dan zijn ze in de bloeitijd niet te missen. Er 

zijn meerdere plekken waar ze te bewonderen zijn. De grootste populatie 

(miljoenen exemplaren) bevindt zich in een natuurreservaat van SBB en heet: De 

Brommerd (Google kent het zelfs): hier is een vrij toegankelijk wandelpad door de 

uiterwaard.  

Voordat iemand ons vertelde over het bestaan van het natuurreservaat de Brommerd, hadden we ter hoogte van Genne zelf al 

een mooie plek ontdekt met bovenstaande foto’s als resultaat. 
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Landgoed Middachten.  Dit al 800 jaar oude landgoed be-

vindt zich in de Steeg/Ellecom en omvat, naast een kasteel 

met een imposante tuin, ook een floristisch bijzonder deel. 

Het is een bronbos, waar kalkrijkwater vanuit de ondergrond 

in opborrelt en een aantal voor Nederland zeldzame soorten 

groeien. Toen wij het bezochten op 21 april was het eerste 

wat we van dit bronbos zagen een overweldigende hoeveel-

heid dotterbloemen gemengd met de pinksterbloemen. 

 

 

De twee zeldzame soorten die we in dit bronbos aantroffen waren: paarbladig goudveil (links) en knikkend nagel-

kruid. Beide soorten goudveil (paarbladig– en verspreidbladig) komen het meest voor in de bronbossen van Zuid-

limburg. Knikkend nagelkruid komt maar op enkele plekken in NL voor. Kleine foto: 21-4-2021. Grote: 16-5-2015. 

                            FOTO’S: Rolien en Evert;  Tekst: Evert           epmaarschall@gmail.com 


