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Boekelermeer 
Het bedrijventerrein Boekelermeer herbergt naast veel grote ‘dozen’ ook een aantal 
natuurontwikkelingsterreintjes. Op 17 mei bezochten we zo’n terreintje, aangelegd tegen de kade van 
de Ringsloot. De vegetatie was te typeren als vochtig hooiland, met een aantal interessante soorten. 
Zo stonden er al aardig wat rietorchissen in bloei. Daartussen een vleeskleurige orchis. Ook stond er 
zomerbitterling, dwergzegge, stijve ogentroost en kruipwilg. We vonden grote en kleine ratelaar en er 
was discussie over een zegge die uiteindelijk hazenzegge bleek te zijn. Verder vermeldenswaardig is 
dat we de ondersoort Dubia vonden van het veelkleurig vergeetmijnietje. Uiteindelijk vonden we meer 
dan 85 soorten. 
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Veelkleurig vergeetmijnietje 
Op Verspreidingsatlas.nl is over deze soort te lezen: 
‘’Veelkleurig vergeet-mij-nietje is een soort uit de Ruwbladigenfamilie 
(Boraginaceae), van andere vergeet-mij-nietjes goed te onderscheiden 
doordat de bloemkroon verandert van kleur, van bleekgeel/wit naar blauw, en 
de kroonbuis buiten de kelk uit steekt.  
 
In 2018 ontdekten de auteurs van het onderzoek aan Myosotis discolor* twee 
sterk verschillende vormen van Myosotis discolor s.l. (Dirkse, Zonneveld & 
Duistermaat 2022). Kern-DNA-gewicht wees op diploïde planten die tot M. 
dubia (Bleek vergeet-mij-nietje) behoren en hexaploide die tot M. discolor 
(Veelkleurig vergeet-mij-nietje) behoren. Hetzelfde onderzoek heeft duidelijk 
gemaakt dat deze ondersoorten beschouwd moeten worden als twee 
afzonderlijke soorten. In deze determinatiehulp worden de onderscheidende 
kenmerken overzichtelijk weergegeven.’’ 
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Komende excursies:  
 
Dinsdag 24 mei: Bergen Zuid 
Vanavond bezoeken we het natuurterreintje aan de Lijtweg en het terrein van het voormalige 
Ursulinenklooster. Verzamelen om 19.30 uur op het parkeerterreintje aan de Nesdijk. 
 

 
 
Dinsdag 31 mei:  
Deze avond lopen we een stuk over de Slingerdijk. Dit is de zuidelijke kade van de Schermer 
Ringvaart. Verzamelen om 19.30 uur op de plek waar de Slingerdijk op de Korte Molenweg uitkomt. 
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Dinsdagavond 7 juni: Zwanenwater 
Het Zwanenwater is rond deze tijd altijd een feest. Veel orchideeën en andere bijzondere soorten 
staan in bloei. Vanavond gaan we de bijzondere vegetatie bekijken. Verzamelen om 19.30 uur op de 
parkeerplaats bij de ingang aan de Zuidschinkeldijk. Voor meerijden, laat het even weten. 
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Totaallijst excursie 17 mei 2022, Boekelermeer 
 

Fraaie vrouwenmantel Alchemilla mollis 

Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum 

Fluitenkruid Anthriscus sylvestris 

Wondklaver Anthyllis vulneraria 

Glanshaver Arrhenatherum elatius 

Madeliefje Bellis perennis 

Zachte berk Betula pubescens 

Zomerbitterling Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata 

Bevertjes Briza media 

Zachte dravik Bromus hordeaceus 

Pinksterbloem Cardamine pratensis 

Kruldistel Carduus crispus 

Tweerijige zegge Carex disticha 

Zeegroene zegge Carex flacca 

Ruige zegge Carex hirta 

Hazenzegge Carex leporina 

Dwergzegge Carex oederi 

Valse voszegge Carex otrubae 

Oeverzegge Carex riparia 

Knoopkruid Centaurea jacea 

Gewone hoornbloem Cerastium fontanum subsp. vulgare 

Kluwenhoornbloem Cerastium glomeratum 

Stinkende gouwe Chelidonium majus 

Akkerdistel Cirsium arvense 

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna 

Gewone kropaar Dactylis glomerata subsp. glomerata 

Vleeskleurige orchis Dactylorhiza incarnata 

Rietorchis Dactylorhiza praetermissa 

Peen Daucus carota 

Slanke waterbies Eleocharis uniglumis 

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum 

Heermoes Equisetum arvense 

Lidrus Equisetum palustre 

Veenpluis Eriophorum angustifolium 

Koninginnekruid Eupatorium cannabinum 

Stijve ogentroost s.l. Euphrasia stricta s.l. 

Rood zwenkgras Festuca rubra 

Moerasspirea Filipendula ulmaria 

Kleefkruid Galium aparine 

Mannagras Glyceria fluitans 

Gewone berenklauw Heracleum sphondylium subsp. sphondylium 

Gestreepte witbol Holcus lanatus 

Gevleugeld hertshooi Hypericum tetrapterum 

Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata 

Greppelrus Juncus bufonius 
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Platte rus Juncus compressus 

Biezenknoppen Juncus conglomeratus 

Pitrus Juncus effusus 

Tengere rus Juncus tenuis 

Gewone margriet Leucanthemum vulgare 

Moerasrolklaver Lotus pedunculatus 

Gewone veldbies Luzula campestris 

Muskuskaasjeskruid Malva moschata 

Watermunt Mentha aquatica 

Akkervergeet-mij-nietje Myosotis arvensis 

Veelkleurig vergeet-mij-nietje (dubia) Myosotis discolor subsp. dubia 

Veenwortel Persicaria amphibia 

Riet Phragmites australis 

Smalle weegbree Plantago lanceolata 

Veldbeemdgras Poa pratensis subsp. pratensis 

Zilverschoon Potentilla anserina 

Gewone brunel Prunella vulgaris 

Scherpe boterbloem Ranunculus acris 

Kruipende boterbloem Ranunculus repens 

Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius 

Kleine ratelaar Rhinanthus minor 

Gele waterkers Rorippa amphibia 

Veldzuring Rumex acetosa 

Krulzuring Rumex crispus 

Liggende vetmuur Sagina procumbens 

Schietwilg Salix alba 

Grauwe wilg s.l. Salix cinerea 

Kruipwilg Salix repens 

Katwilg Salix viminalis 

Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi 

Boerenwormkruid Tanacetum vulgare 

Paardenbloem Taraxacum officinale 

Kleine klaver Trifolium dubium 

Rode klaver Trifolium pratense 

Witte klaver Trifolium repens 

Klein hoefblad Tussilago farfara 

Grote lisdodde Typha latifolia 

Grote brandnetel Urtica dioica 

Veldereprijs Veronica arvensis 

Vogelwikke Vicia cracca 

Vergeten wikke Vicia sativa subsp. segetalis 

Gewoon langbaardgras Vulpia myuros 
 


