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INLEIDING 

In het kader van de cursus Natuurgids, die van start ging op 9 september 2006 te Izegem, 

diende een natuur- en milieueducatieve opdracht en een terreinstudie uitgevoerd te worden.  

Mijn keuze viel op het provinciaal domein Wallemote-Wolvenhof omwille van het feit dat het 

een prachtig bospark is, dat gelegen is in de onmiddellijke nabijheid, maar waar ik eigenlijk 

weinig of niets vanaf wist. 

Met wat restte van mijn schoolse natuurkennis, de opgedane informatie tijdens de eerste helft 

van de cursus en een kinderlijke nieuwsgierigheid bezocht ik het domein voor de eerste keer 

op 11 maart 2007.  Ik wist eigenlijk niet goed hoe te beginnen en wat ik er zou gaan doen.  

Tijdens de eerste verkenning liet ik dan ook alles op me afkomen, waarbij gepoogd werd om 

gericht te observeren en de waarnemingen nauwkeurig te noteren. 

De oorspronkelijke intentie om te proberen een terreinstudie van een twintigtal pagina’s af te 

leveren is tijdens het beperkte aantal plaatsbezoeken stelselmatig gegroeid en eigenlijk iets uit 

de hand gelopen. 

De donkergroene bomen- en struikengordel, frisgroene parkgazons, kronkelende bospaden en 

roerloze vijvers van het domein werden algauw een onuitputtelijke, wonderlijke wereld van 

ogenschijnlijk pietluttige, maar prachtig gekleurde kriebeldiertjes, sprookjesachtige 

paddestoelenhuisjes, welriekend geurende bloemen en bloesems, drukdoende vogels en 

onopvallend aanwezige zoogdieren.  Kortom een overweldigende, soms oorverdovende en 

hectische bedrijvigheid van levendige interactie in een op het eerste zicht verlaten en 

geruisloos parklandschap.   

Deze terreinstudie is dan ook slechts een schuchtere poging om een impressie weer te geven 

van de eindeloze diversiteit aan planten en dieren, die van en met elkaar leven in het 

provinciaal domein.  Bij iedere veldobservatie en het op naam brengen van een voor mij 

onbekende soort werd ik geconfronteerd met de onnoemelijke rijkheid van fauna en flora.  

Hoe meer kennis werd opgedaan, hoe groter het besef van onwetendheid. 

Het uiteindelijke doel van deze terreinstudie bestaat er dan ook in om vanuit de beschrijving 

van een gevarieerd pallet van levende organismen verwondering en respect op te wekken voor 

de wonderbaarlijke pracht en complexiteit van de natuur, waarin de mens als schier 

onbeduidende schakel een bepalende rol speelt. 

Door een tipje van de mystieke natuursluier op te lichten, wordt getracht een aanzet te geven 

om de natuur en alles wat erin voorkomt op een respectvolle manier te exploreren en 

benaderen. 

Een bijkomende meerwaarde van deze cursus was de kennismaking met heel wat boeiende 

mensen en organisaties, met een aanstekelijke gedrevenheid en passie voor de prachtige 

natuur waarin we mogen leven. 

Tenslotte wil ik nog de cursusbegeleiders Ann D’heedene, verantwoordelijke CVN West-

Vlaanderen, en Jacqui Stragier, conservator natuurreservaat Mandelhoek, bedanken voor hun 

enthousiasme bij de organisatie en opvolging van dit boeiende project.  Een woord van dank 

gaat eveneens naar Pieter Vandevoorde, provinciaal landschapsarchitect, voor het aanleveren 

van de nodige plans en informatie over de historiek, toekomstvisie en beheerswerken in het 

domein. 

Francis Kerckhof 

1 september 2007
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SITUERING EN OMSCHRIJVING VAN HET GEBIED 

Ligging 

Het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof is net buiten het centrum van Izegem gelegen, 

ten zuidoosten van de verkeersas ‘�’ E403 (Brugge – Kortrijk) N36 (Roeselare – Harelbeke).  

 
 

Liggingplan provinciedomein Wallemote-Wolvenhof 

Kasteelparken met verschillende biotopen 

Het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof is, als jongste telg van de West-Vlaamse 

provinciedomeinen, momenteel 24 ha groot.  De dubbele benaming verwijst naar de twee 

kasteelparken, waaruit het is opgebouwd.  Het park Wolvenhof was het grootste en omvat 

verscheidene wandelwegen, een dubbele vijver en diverse merkwaardige bomen.  Het 

imposante kasteel uit 1913 is eigendom van stad Izegem, evenals het wat kleinere kasteel 

Wallemote.  Als groene long binnen een grotendeels verstedelijkte omgeving fungeert het 

domein Wallemote-Wolvenhof als toevluchtsoord voor plant, dier en mens. 

E403 

N36 

N36 
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De oorspronkelijke parkdomeinen zijn, sinds de aanvang van de provinciale beheerswerken in 

2000, uitgebreid van 13 ha naar 24 ha.  Het huidige provinciedomein Wallemote-Wolvenhof 

kan worden onderverdeeld in verschillende biotopen.  De oude kasteelparken bestaan o.a. uit 

gemengd loofbos doorspekt met naaldbomen, graasland, vijvers,…  De recente aankopen en 

aanplantingen worden beheerd als hooiland, jong bos, poel, drassig grasland, boomgaard,… 

De kasteelparken worden in het noorden begrensd door de Kokelarestraat, in het oosten door 

de Wolvenhofstraat, in het zuiden door de Bosdreef en in het westen door de Hollebeekstraat. 

 
 

Biotoopindeling provinciedomein Wallemote-Wolvenhof

1 graasland (Ardense Voskopschapen) 

2 gemengd loofbos 
3 vijver 

4 gemengd loofbos doorspekt met 

naaldbomen 
5 poel 

6 grasland 

7 poel 

8 drassig grasland en bomenweide 

9 recente bosaanplant (voorjaar 2007) 

10 boomgaard 
11 recente bosaanplant en struikvegetatie 

(najaar 2004) 

12 bosaanplant 
13 gemengd loofbos doorspekt met 

naaldbomen 

14 vijver 

15 kasteelpark met oudere bomen 
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Ondergrond - Bodemkaart 

Izegem is gelegen in de zandleemstreek.  De omgeving van het provinciedomein bestaat 

voornamelijk uit vochtig zandleem.  De oorspronkelijke kasteelparken, evenals de poel en het 

aanpalende drassige grasland, die gelegen zijn net ten zuiden van de Bosdreef, zijn 

antropogeen.  Antropogeen betekent dat het ontstaan is door menselijke activiteit.  

 
 

Bodemkaart provinciedomein Wallemote-Wolvenhof 

  Antropogeen 
 

  Nat zandleem 
 

  Vochtig zandleem 
 

  Droge zandleem 
 

  Natte klei 
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Biologische Waarderingkaart 

Het antropogene gebied wordt aangeduid als ‘biologisch waardevol kasteelpark’ en omsloten 

door biologisch minder waardevolle akkers, graslanden en bebouwing.  Sinds de bosaanplant 

en het maaibeheer in 2005 is ook de strook, tussen het kasteelpark Wallemote en de Bosdreef, 

opgewaardeerd tot biologisch waardevol gebied (grijze inkleuring met vermelding Kpk).  De 

poel en het aanpalende drassige grasland, ten zuiden van de Bosdreef, staan geboekstaafd als 

waardevol gebied in wording (complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle 

elementen).  Ook deze zone is antropogeen. 

De impact van de mens hoeft dus niet steeds negatief te zijn voor het milieu en de natuur.  Uit 

bovenstaande blijkt dat onder invloed van menselijke activiteit een biologisch minder 

waardevol gebied kan evolueren tot een biologisch waardevol kasteelpark. 

 
 

Biologische Waarderingskaart provinciedomein Wallemote-Wolvenhof 

       biologisch minder waardevol 
 

   complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen 
 

   biologisch waardevol 
 

 BI  akker op lemige bodem 
 

 Hp  soortenarm permanent cultuurgrasland 
 

 Kpk  kasteelpark 
 

 Ua  halfopen of open bebouwing met beplanting 
 

 Ur  bebouwing in agrarische omgeving, losstaande hoeve 

Ua 

Ua 

Ur 

Kpk Ur 

BI BI 

Hp 

BI 

Hp 

Kpk 

Wallemote 

Wolvenhof 

Kpk 
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Topografisch 

Op de onderstaande topografische kaart wordt kasteel Wolvenhof nog aangeduid als kasteel 

Bosmolens, naar de wijk, die er ten zuidoosten van gelegen is.  Het domein staat ingekleurd 

als een mix van gemengd loofbos en grasland.  Samen met de vijver is dit typerend voor een 

klassiek ogend kasteelpark. 

De noordkant sluit aan op open bebouwing van het type ‘statige villa’s in een groene 

omgeving’.  Aan de zuidkant gaat het park over in agrarisch gebied, dat voornamelijk bestaat 

uit akkerlanden. 

Aan de hoogtelijnen kan je afleiden dat het domein op ca. 25 meter boven de zeespiegel 

gelegen is. 

 
 

Topografische kaart provinciedomein Wallemote-Wolvenhof 
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Gewestplan 

Bij de opmaak van het Gewestplan in 1972 werd het domein ingekleurd als parkgebied.  Het 

parkgebied is in het huidig juridisch statuut onveranderd gebleven.  De enige aanpassing, bij 

de opmaak van het GRUP (Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan) in 2003, bestaat erin 

dat de zone ten westen en zuidwesten van het parkgebied, die op het gewestplan ingekleurd 

staat als agrarisch gebied, gewijzigd werd in park- en bosgebied met een afgebakend speelbos 

voor dagrecreatie (zie Bestemmingsplan GRUP pag. 24). 

 
 

Gewestplan provinciedomein Wallemote-Wolvenhof 



Terreinstudie Wallemote – Wolvenhof 

 

 

Cursus Natuurgids Izegem, 2006-2007  7 

 

KANSEN EN BEDREIGINGEN 

Ecotoopverlies 

De kasteelparken (Kpk volgens de Biologische Waarderingskaart) staan ingekleurd als 

kwetsbaar gebied (bordeaux).  De halfopen of open bebouwing met beplanting (Ua) en de 

bebouwing in agrarische omgeving (Ur) zijn gemarkeerd als niet kwetsbare zone (beige).  In 

het oosten, zuiden en westen is het kasteelpark enerzijds omringd door soortenarm permanent 

cultuurgrasland (Hp), een overgangszone tussen niet kwetsbaar en weinig kwetsbaar gebied 

(geel), en anderzijds door akkers op lemige bodem (BI), die aangegeven worden als weinig 

kwetsbaar (zalmkleur). 

De situering van de kasteelparken ten opzichte van de omliggende graslanden en akkers in het 

oosten, zuiden en westen biedt enkele opties ter bescherming van dit kwetsbare gebied. 

Een eerste mogelijkheid bestaat in het bestendigen en optimaliseren van de graslanden en 

akkers als bufferzone rond de kasteelparken.  Een tweede mogelijkheid is een 

schaalvergroting van het provinciedomein door de aankoop van de omliggende percelen en de 

omvorming tot bos, hooiland, boomgaard,….  Vooral in het zuiden en westen heeft een 

uitbreiding van een beschermd natuurlandschap kans op slagen. 

 
 

Ecotoopverlies provinciedomein Wallemote-Wolvenhof 

  niet kwetsbaar 
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  weinig kwetsbaar 
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  zeer kwetsbaar  
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Eutrofiëring 

Eutrofiëring komt van het Griekse ‘Eutrofia’ wat ‘goede voeding’ betekent.  Eutrofiëring is de 

toename van voedingsstoffen, waardoor een sterke groei van bepaalde soorten optreedt.  Dit 

heeft tot gevolg dat bepaalde soorten gaan overheersen, waarbij andere soorten worden 

verdrukt.  De biodiversiteit of soortenrijkdom neemt hierdoor af. 

De algenvorming in waterpartijen is hier een duidelijk voorbeeld van. 

Nitraten (stikstof) en fosfaten, die afkomstig zijn van organisch materiaal zoals meststoffen, 

uitwerpselen en bladeren, komen in het water terecht en dienen als voeding voor de 

aanwezige planten.  Door een stijging van de hoeveelheid organisch materiaal wordt er meer 

zuurstof verbruikt.  Alle levensvormen, met uitzondering van sommige bacteriën, zijn 

afhankelijk van zuurstof.  Organismen, die zuurstof nodig hebben om te overleven, zullen 

steeds kleiner in aantal worden, tot ze uiteindelijk verdwenen zijn. 

Algen onderscheiden zich van ander microscopisch aquatisch leven, omdat ze anders 

ademhalen.  Overdag absorberen ze meer koolstofdioxide dan ze uitstoten en ademen ze meer 

zuurstof uit dan ze verbruiken.  Andere micro-organismen ademen zuurstof in en 

koolstofdioxide uit.  's Nachts reageren algen anders.  Dan gedragen ze zich als dood 

organisch materiaal.  De zuurstof, die algen produceren, is belangrijk voor veel andere 

aquatische levensvormen.  Algen verwijderen kan dus zeer nadelig zijn voor de 

levensvatbaarheid van het water. 

Culturele eutrofiëring (overbemesting) veroorzaakt een snelle bloei van algen in het water, 

waardoor andere planten verdwijnen.  Onder donkere omstandigheden en warme 

temperaturen kunnen de algen echter afsterven.  Tijdens het rottingsproces wordt vrijwel alle 

zuurstof uit het water verbruikt, waarbij een rioolachtige lucht vrijkomt en aanzienlijke 

vissterfte kan optreden.  Dit fenomeen wordt ook wel ‘vermesting’ van het water genoemd. 

Een van de meest voorkomende gevolgen van eutrofiëring is de groei van blauwgroene algen 

of cyanobacteriën.  Cyanobacteriën voorzien in hun eigen onderhoud door gasgevulde 

vacuoles, die een licht opwaartse druk creëren.  Door een overwoekering van het 

oppervlaktewater neemt de helderheid af en is er niet genoeg licht meer beschikbaar voor 

andere waterplanten en fytoplankton, waardoor ze tenslotte verdwijnen.  Een sterke toename 

van deze algen heeft een negatief effect op de waterkwaliteit.  Geur- en smaakproblemen 

treden op.  Er kunnen zelfs toxische stoffen worden geproduceerd, waardoor water niet langer 

geschikt is voor consumptie. 

Algensoorten, die oorspronkelijk in het water aanwezig waren, kunnen verdrongen worden 

door soorten, die vóór de eutrofiëring slechts beperkt voorkwamen.  Door de toename van 

voedingsstoffen krijgen deze algen meer kansen.   

In een eutroof systeem dienen de organismen, die erin voorkomen, veel harder hun best te 

doen om te overleven.  Door de concurrentie van andere soorten, chemische of fysische stress 

ligt de soortendiversiteit lager dan in een oligotroof systeem. 
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De belangrijkste effecten van eutrofiëring zijn: 

� afname van de soortendiversiteit en verandering van de dominante soorten; 

� toename van plantaardige en dierlijke biomassa; 

� toename van de troebelheid van water; 

� meer sedimentatie en kortere levensduur van waterpartijen; 

� ontwikkeling van zuurstofarme condities; 

Deze ontwikkelingen hebben op hun beurt een negatieve impact op het gebruik van water 

door de mens, zoals o.a.: 

� drinkwaterbehandeling en -kwaliteit komen in het gedrang; water kan vies smaken en 

ruiken; 

� de recreatieve waarde van het water kan afnemen; 

Wallemote-Wolvenhof staat ingekleurd als een kwetsbaar gebied, terwijl de omgeving als niet 

kwetsbaar is aangeduid.  Dit wijst op een zekere vorm van biodiversiteit in het 

provinciedomein.  Structurele veranderingen, zoals onaangepast beheer of overbemesting, 

kunnen een serieuze negatieve impact hebben op de soortendiversiteit van de kasteelparken.  

De nodige beschermingsmaatregelen en een doordacht beleid zijn dan ook noodzakelijk.  De 

omliggende bebouwing, cultuurgraslanden en akkers worden hoofdzakelijk gebruikt voor 

economische doeleinden.  De soortendiversiteit is hier minimaal, waardoor de kwetsbaarheid 

praktisch onbestaande is. 

Voor de beleidsinstanties ligt hier een enorme uitdaging.  Door de omliggende gebieden op 

een natuurvriendelijke wijze te exploiteren, zal de biodiversiteit toenemen.  Dit kan enerzijds 

gerealiseerd worden door de eigenaars van deze gronden te sensibiliseren en 

samenwerkingsovereenkomsten met hen af te sluiten om hun gronden op een ecologisch 

verantwoorde manier te beheren of in beheer te geven.  Zo kan een bufferfunctie bekomen 

worden voor de kasteelparken.  Een andere mogelijkheid bestaat in het aankopen en/of 

onteigenen van de gronden, waardoor een schaalvergroting van het natuurgebied gerealiseerd 

kan worden. 

Potentieel habitat eekhoorn 

Het zuidelijke gedeelte van de beide kasteelparken is geschikt als potentieel habitat voor de 

eekhoorn.  Eekhoorns komen in onze streken van nature voor in bossen op zandgronden.  Ze 

zijn vooral in oude, hoge bomen te vinden en dit zowel in loof- als naaldbomen.  Hun voedsel 

bestaat voornamelijk uit eikels, beukennoten, hazelnoten en zaden van naaldbomen.  

Aanvullend eten ze ook bast, knoppen, paddenstoelen, insecten, eieren en zelfs jonge vogels. 

De kasteelparken werden begin vorige eeuw aangelegd en bevatten heel wat eiken en beuken, 

die ca. 95 jaar oud zijn.  Op verschillende locaties zijn er ook groepjes coniferen te vinden.  

Hoewel het bosgedeelte eerder beperkt is qua oppervlakte biedt het domein voldoende nest- 

en voedselgelegenheid voor de aanwezige eekhoorns.   
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Potentieel habitat eekhoorn provinciedomein Wallemote-Wolvenhof 

  niet geschikt gebied binnen actieradius 
 

  weinig geschikt gebied 
 

  geschikt gebied 
 

  zeer geschikt gebied 
 

  harde barrière (enkel bebouwing) 

Verdroging 

Een natuurgebied wordt als verdroogd beschouwd als de hoeveelheid beschikbaar grondwater 

van de juiste kwaliteit onvoldoende is om de natuurwaarden te garanderen.  Een aanzienlijk 

aantal inheemse planten is afhankelijk van de (hoge) grondwaterstand en/of van specifieke 

kwelmilieus (opwaartse stroming).  Ook dieren, bijvoorbeeld insecten die voor hun 

voortplanting en voedselvoorziening zijn aangewezen op deze planten, worden bij verlaging 

van de waterstand in hun voortbestaan bedreigd. 

Bij de bestrijding van verdroging wordt soms vervuild water binnengelaten.  Dit water bevat 

vaak mineralen en fosfaten waar de aanwezige planten niet tegen kunnen.  De gebieden die 

het meest getroffen worden door verdroging zijn duingebieden met duinvalleien, natte 

heidegebieden en hoogvenen. 

Oorzaken van verdroging 

Verdroging is vooral het gevolg van het aanpassen van het watersysteem aan de eisen die het 

grondgebruik stelt.  De menselijke activiteiten die verantwoordelijk zijn voor een verlaging 

van de grondwaterstand zijn uiteenlopend. 
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� Het afwateren van de grond (drainage) voor landbouwdoeleinden zorgt voor 60% van de 

verdroging.  Voor de akkerbouw is het vaak handig om een stevige, droge grond te 

hebben.  Landbouwmachines kunnen dan beter ploegen en de kans op verrotting van de 

landbouwgewassen (vb. wortels) is kleiner.  Door het intensifiëren van de landbouw 
zorgt de toegenomen hoeveelheid gewassen bovendien voor meer verdamping. 

� De onttrekking van grondwater voor drinkwater, industriële toepassingen (vb. koelwater 

voor machines) en beregening (besproeien van gewassen) zijn verantwoordelijk voor ca. 

30% van de verdroging. 

 Tijdens droge zomers krijgen natuurgebieden vaak een extra klap, omdat veel boeren 

water uit rivieren halen om hun akkers te besproeien. 

� De ruimtelijke inrichting draagt ca. 10% bij.  Door een toename van verharde 

oppervlaktes (asfalt) kan het regenwater moeilijker in de grond dringen.  Het regenwater 

wordt meestal direct afgevoerd naar rivieren en kanalen, waardoor het grondwaterpeil in 

heel wat regio’s zakt. 

Wallemote-Wolvenhof is een weinig kwetsbaar gebied.  Enerzijds kan dit betekenen dat het 

grondwaterpeil voldoende hoog is.  Anderzijds kan dit erop wijzen dat het domein weinig of 

geen karakteristieke planten van natte en vochtige standplaatsen bevat, die dreigen te 

verdwijnen bij een lage waterstand.   

De specifieke plantengroei, die voorhanden is bij een hoog waterpeil, is afwezig in 

Wallemote-Wolvenhof, waardoor de schadelijke gevolgen van verdroging dan ook minimaal 

zijn. 

 
 

Verdroging provinciedomein Wallemote-Wolvenhof 

  niet kwetsbaar 
 

  - 
 

  weinig kwetsbaar 
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 Verzuring 

Verzuring van bodem of water is een gevolg van de emissie van vervuilende gassen, 

afkomstig van o.a.: 

� industrie (fabrieken): stikstofoxiden (NO en NO2) en zwaveldioxide (SO2); 

� landbouw (mest): ammoniak (NH3); 

� energiesector (elektriciteitscentrales en raffinaderijen): zwaveldioxide (SO2);  

� verkeer en transport: stikstofoxiden (NOx); 

Deze verzurende stoffen komen via de lucht (o.a. in gasvorm en via zure regen) in het water 

of de grond terecht.  Grootschalige luchtverontreiniging wordt verstekt door de uitstoot van 

vluchtige organische stoffen (VOS) en fijn stof.  VOS zijn nevenproducten van o.a. 

oplosmiddelen, verf, lijm, cosmetica,…en veroorzaken smog.  Het verkeer is de belangrijkste 

leverancier van fijn stof. 

Overmatige zuurdepositie kan leiden tot een verandering van de vegetatiesamenstelling, 

verminderde bosvitaliteit en achteruitgang in biodiversiteit.  Verzurende en 

luchtverontreinigende stoffen dringen via de bladeren en wortels de planten en bomen binnen, 

waardoor deze vatbaarder worden voor ziekten, verdroging,….  Zure depositie tast rivieren en 

meren aan, en uiteindelijk de dieren die erin leven of eruit drinken.  Daarnaast dragen de 

stikstofverbindingen bij tot de vermesting van natuurlijke ecosystemen. 

Ook de volksgezondheid wordt bedreigd, doordat het drinkbare water, dat voornamelijk 

gewonnen wordt uit grondwater, verzuurd is. 

Verzuring kan variëren van streek tot streek en is afhankelijk van locale factoren zoals 

bodem- en vegetatietype, de windsterkte bij smogvorming,… 

Korstmossen en luchtverontreiniging 

De toename van het aantal soorten korstmossen op bomen is een goede indicator voor de 

verminderde uitstoot van verzurende stoffen.  Vooral de lagere emissie van zwaveldioxide is 

bevorderlijk voor de soortenrijkdom.  Gasvormig SO2 heeft namelijk een toxische werking op 

korstmossen.   

Hoofdzakelijk de stikstofminnende soorten profiteren hiervan.  Deze komen voor in gebieden 

met intensieve veeteelt, waar veel ammoniak vrijkomt en neerslaat.  NH3 zorgt voor meer 

stikstof in de boomschors en een sterke ontzuring.  Zuurminnende soorten, die van nature veel 

voorkomen op o.a. eiken en berken, verdwijnen hierdoor.   

De uitstoot van ammoniak zorgt op zijn beurt voor verschuivingen in de soortensamenstelling. 

Ammoniak richt heel wat schade aan bij dennen en sparren.  Dit heeft directe gevolgen voor 

de ecosystemen in dergelijke biotopen.  Doordat de bomen en planten aangetast zijn, is er 

onvoldoende voedselcapaciteit voor de aanwezige dieren. 
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Wallemote-Wolvenhof is een kwetsbaar gebied qua verzuring.  In de zuidoostelijke hoek van 

het kasteelpark Wolvenhof, waar de Wolvenhofstraat en de Bosdreef samenkomen, ligt een 

groot pluimveebedrijf, dat de nodige ammoniak produceert.  Zuurminnende korstmossen, die 

graag groeien op o.a. eiken en berken, en de schaarse coniferen worden hierdoor bedreigd.  

De aanwezige ecosystemen en de daarmee verbonden biodiversiteit komen zodoende in het 

gedrang. 

 
 

Verzuring ecosysteem provinciedomein Wallemote-Wolvenhof 

  niet kwetsbaar 
 

  - 
 

  weinig kwetsbaar 
 

  - 
 

  kwetsbaar 
 

  - 
 

  zeer kwetsbaar  

 

pluimveebedrijf 
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Boskartering 

De bewerkte luchtfoto hieronder geeft een beeld van het gedeelte van het kasteelpark 

Wallemote-Wolvenhof dat als bos wordt gemarkeerd.  De bosoppervlakte is vrij beperkt en 

situeert zich ten noorden en noordoosten van het kasteel Wolvenhof, tussen de beide parken 

en ten zuiden van het kasteel Wallemote. 

 
 

Boskartering provinciedomein Wallemote-Wolvenhof 

  bosreferentielaag 

Een inventarisatie door de provinciale dienst leverde het volgende overzicht van 23 soorten 

markante bomen op: 

� Beuk: 41 � Grauwe abeel: 10 � Wintereik: 1 

� Amerikaanse eik: 31 � Acacia: 4 � Zomerlinde: 1 

� Tamme kastanje: 30 � Zomereik: 3 � Krimlinde: 1 

� Plataan: 28 � Notelaar: 3 � Suikeresdoorn: 1 

� Paardekastanje: 26 � Linde: 3 � Japanse esdoorn: 1 

� Es: 18 � Winterlinde: 2 � Treures: 1 

� Noorse esdoorn: 18 � Trompetboom: 2 � Ceder: 1 

� Gewone esdoorn: 11 � Populier: 1  

 

Wolvenhof 

Wallemote 
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GESCHIEDENIS 

Ferrariskaart: 1771 - 1778 

De zone, waar het huidige provinciedomein gelegen is, staat op de Ferrariskaart ingekleurd als 

‘akkers met hagen omgeven’, verbonden door ‘met bomen omzoomde wegen’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ferrariskaart (1771 - 1778) provinciedomein Wallemote-Wolvenhof 

 
   Provinciedomein Wallemote-Wolvenhof 
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Beknopte historiek: 1912 - 2007 

Ontstaan en historiek van de kastelen 

In 1912 werd in opdracht van de familie Vanden Bogaerde gestart met de bouw van de twee 

kastelen.  Het geslacht Vanden Bogaerde was een welvarende familie van 

grootgrondbezitters, die zowel in 1830 (Joseph) als in 1900 (Valère) de burgemeester van de 

stad Izegem leverde.  Jules Vercoutere was aangesteld als architect en een openbare weg, die 

dwars door het domein liep, werd afgekocht van de stad. 

De eerste bewoners in 1913 waren de beide zonen van Valère Vanden Bogaerde.  Gaspard 

resideerde in kasteel ‘Boschmolens’, dat later de naam Wallemote kreeg.  Emile betrok 

kasteel Wolvenhof.  De initialen van Emile zijn nog terug te vinden op de brug over de 

dubbele vijver. 

Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 was de ruwbouw van het kasteel Wallemote 

net afgewerkt.  Beide kastelen werden bezet door de Duitsers, die Wallemote gebruikten als 

badinrichting met ontluizingdienst.  Vandaar de bijnaam ‘luizenkasteel’. 

Tegen het einde van de oorlog waren de beide kastelen zwaar beschadigd.  Het parket van 

kasteel Wolvenhof werd o.a. gebruikt als brandhout.  Gaspard Vanden Bogaerde, die ziek van 

het front was teruggekeerd, stierf in 1920 en liet een vrouw en twee kinderen achter.  In 1925 

hertrouwde de weduwe met beroepsmilitair Charles Vannieuwenhuyse. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de kastelen opnieuw ingenomen door de Duitsers, 

die een verkenningspost installeerden op het dak van kasteel Wallemote.  Ten gevolge van het 

weelderige leven van Charles Vannieuwenhuyse was het gezin verplicht kasteel Wallemote te 

verkopen aan Raymond Werbrouck, eigenaar van borstelfabriek ‘Le Giraf’.  Na de oorlog 

ging hij er wonen met zijn zieke echtgenote. 

Na de dood van mevrouw Werbrouck in 1951 werd het kasteel eigendom van het Sint-

Jozefscollege.  Het kasteel en park werden gebruikt als internaat, sport en ontspanningsruimte, 

locatie voor schoolfeesten,… 

In 1989 werd kasteel Wallemote gehuurd door stad Izegem, die het openstelde voor socio-

culturele evenementen.  In 1997 kocht het stadsbestuur zowel het kasteel als het park aan. 

De Provincie West-Vlaanderen verwierf in 2000 de parken van Wallemote en Wolvenhof als 

provinciedomein.  Stad Izegem werd eigenaar van kasteel Wolvenhof, dat nog tot 2006 door 

de familie Vanden Bogaerde bewoond werd.   

Door het Ministerieel Besluit van 20.11.2001 zijn de beide kastelen en de conciërgewoning in 

de Kokelarestraat  als monument beschermd. 
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Kasteel Wallemote rond 1925 (zuidkant)  Kasteel Wolvenhof rond 1925 (noordkant)

  

  
 

Kasteel Wallemote in 2007 (zuidkant) Kasteel Wolvenhof in 2007 (noordkant) 

Op de bovenstaande foto’s is de evolutie van de aanplantingen rondom de beide kastelen 

duidelijk zichtbaar.  De open ruimte met lage begroeiing in de jaren twintig is in 2007 

uitgegroeid tot een volwassen park met een volwaardige ‘bosrand’.  

Aanleg van de kasteelparken 

Samen met de kastelen werden de parken aangelegd in het begin van de 20
ste 

eeuw.  De 

‘Engelse landschapsstijl’ was bepalend voor het uitzicht van de beide parken.  Kenmerkend 

voor deze stijl zijn de natuurlijke lijnen en vormen van de bosranden en vijvers.  Alles lijkt 

heel natuurlijk, maar niets is minder waar.  De volledige aanleg gebeurde met een welbepaald 

doel.  Zo werd de brug in het park van kasteel Wolvenhof centraal ingeplant, zodat ze het best 

waarneembaar was vanuit het kasteel.  De sierlijke boogvorm van de trappen wordt 

teruggevonden in de vorm van de vijver, de tuin en de brug zelf. 

In het kasteelpark Wallemote komt een andere eigenschap van de ‘Engelse landschapsstijl’ 

voor: de verscheidene ‘Clumps’ of bomengroepen, die per zes of meer bijeen staan.  Eveneens 

kenmerkend zijn de alleenstaande, merkwaardige bomen zoals de apenboom (Araucaria 

araucana), rode beuk (Fagus sylvatica ‘Atrupurpurea’), zwarte walnoot (Juglans nigra),…die 

hier en daar zijn aangeplant. 
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Beheerswerken in het provinciedomein tussen 2000 en 2007 

Van 1994 tot 2005 plantte het provinciebestuur 142 ha nieuw bos aan in West-Vlaanderen.  

Hiervan werden 5 ha aangeplant in het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof.  Dit brengt 

de totale bosoppervlakte van het domein anno 2005 op 23 ha. 

In 2000, het jaar dat de provincie het domein Wallemote-Wolvenhof verwierf, werd de 

afsluiting tussen de beide parken weggehaald en de wandelpaden op elkaar aangesloten.  

Tijdens de daaropvolgende jaren werden ‘gevaarlijke’ bomen geveld, de brug gerenoveerd, 

een ruime parking aangelegd in de Kokelarestraat en een kinderspeeltuin ingericht naast 

kasteel Wallemote. 

Omliggende percelen werden aangekocht en medio januari 2003 werd het eerste 

beplantingsplan goedgekeurd door de Bestendige Deputatie. 

 
 

Provinciedomein Wallemote-Wolvenhof in 2003 

   grens provinciedomein 2003 
 

 2000  jaar, dat de kasteelparken eigendom werden van de Provincie 

De Provincie, Stad Izegem en de leerlingen uit de derde graad van het lager onderwijs startten 

op 16 maart 2004 met de eerste aanplantingfase, waarbij op de nieuw verworven percelen een 

oppervlakte van 42.265 m² (4 ha) werd beplant met 15.817 bomen en struiken. 

2000 

2003 

2003 
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Beplantingsfase 1 (2003 - 2004) provinciedomein Wallemote-Wolvenhof

 Randzones 

 
  Zone 1 
 

  Zone 2 
 

  Zone 3 
 

  Zone 4 
 

  Zone 5 
 

Bosaanplant 

 
1 Zomereik 
 

2 Ruwe Berk 
 

3 Es 
 

4 Boskers 
 

5 Beuk 
 

 
 
6 Haagbeuk 
 

7 Grove den 
 

8 Els 
 

9 Kastanje 
 

10 Gewone esdoorn 
 

 
 
11 Schietwilg 
 

12 Winterlinde 
 

13 Zomerlinde 
 

 

Bij de opmaak van het beplantingsplan houden de provinciale landschapsarchitecten rekening 

met de aanwezige natuurwaarden, landschappelijke zichtlijnen en bliktrekkers in de 

omgeving.  Voor de aanplant wordt vaak samengewerkt met basisscholen en instellingen voor 

gehandicapten. 

Recentelijk wordt heel wat aandacht besteed aan de aanleg van brede struikengordels rond 

bosaanplantingen.  Bosmantels, met rijkelijk bloeiende en besdragende struiken, verhogen de 

ecologische rijkdom van de bosrand aanzienlijk. 

De randbeplanting (fase 1 Wallemote-Wolvenhof) bestaat uit een mix van veldesdoorn, rode 

kornoelje, hazelaar, meidoorn, hulst, liguster, inlandse vogelkers, sleedoorn, vuilboom, 

hondsroos, lijsterbes en Gelderse roos. 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

 3 

4 

1 

5 

1 

3 

 3 

4 

6 

6 

7 
8 

8 

9 

10 

11 

12 

13 



Terreinstudie Wallemote – Wolvenhof 

 

 

Cursus Natuurgids Izegem, 2006-2007  20 

 

Het beleid van de provincie bestaat erin om nieuwe bossen aan te leggen met inheemse 

bomen, vooral zomereik.  Ook de Vlaamse bebossingsubsidies ondersteunen deze visie met 

als voornaamste soorten zomereik, es en beuk. 

Inheemse bossen zorgen voor een grotere biodiversiteit.  Heel wat inheemse kruidachtige 

planten, paddenstoelen, insecten, vogels en zoogdieren zijn immers afhankelijk van deze 

‘streekeigen’ bomen. 

Een uitzondering wordt gemaakt voor speelbossen, waar het recreatieve en ‘speleducatieve’ 

primeren op natuurbeheer en –behoud.  Ook parkbomen en struiken met eetbare vruchten 

hebben er hun plaats. 

Tijdens een tweede aanplantingfase in het najaar van 2004 werden heel wat randzones 

aangelegd: 

� de parking in de Kokelarestraat werd afgezoomd met 350 haagbeuken en 1.300 
sneeuwbessen; er werden eveneens 10 moeraseiken en 1 zwarte walnoot aangeplant; 

� 3 witte paardekastanjes, 3 tamme kastanjes, 1 gewone esdoorn en 1 amberboom vormen 

een bomengroepje net ten zuiden van de parking; 

� 2 witte paardekastanjes, 2 wintereiken en 1 zomereik staan in een kring naast de 
dienstweg naar kasteel Wallemote; 

� 25 hortensia’s fleuren de westelijke muur van kasteel Wallemote op; 

� ten westen van het kasteel Wallemote en noordwaarts van het speelplein groeien nu 200 

witte rododendrons; 

� de zuidelijke randzone van het graasland, dat ten zuiden van kasteel Wolvenhof is 

gelegen, bestaat uit Spaanse aak, hulst, hondsroos, hazelaar, sleedoorn, Gelderse roos en 

eenstijlige meidoorn; 

� het zuidwestelijke gedeelte achter het kasteelpark Wallemote werd voorzien van 100 

zoete kersen en 100 Europese lariksen; de golvende boord is opgebouwd uit Spaanse 

aak, hulst, welriekende jasmijn, hondsroos, veelbloemige roos, hazelaar, sleedoorn, 

Gelderse roos en eenstijlige meidoorn;  op het derde plan, dat opgemaakt werd op 

24.07.2006 staat deze zone evenwel ingekleurd met aanplantingen van zomereik, zoete 

kers en ruwe berk;  

� in het zuidoostelijk aanpalende grasland staan 13 zomereiken, 1 sierappelboom 
‘floribunda’, 1 zoete kers, 1 okkernoot en 1 winterlinde verspreid opgesteld; 

� de bomenweide ten zuiden van de Bosdreef bestaat uit 47 zomereiken en wordt aan de 

zuidkant begrensd met een struikengordel van eenstijlige meidoorn, inlandse vogelkers, 
hazelaar, Gelderse roos, hondsroos, zwarte els en sleedoorn; 

In 2004 werden er tal van werkzaamheden uitgevoerd ter uitbreiding van het wateroppervlak 

en verbetering van de waterkwaliteit.   

De siervijver in Wolvenhof werd uitgebaggerd, waarbij 4.000 m³ slib voor enkele jaren in 

twee tijdelijke wachtbekkens, op het graasland aan de noordkant van de vijver, gestort werd.  

Nadat het slib ontwaterd is, zal het verwerkt worden in een speelheuvel, die zal worden 

opgetrokken in een zone die bestemd is als speelbos.  Het slib werd geanalyseerd en de 

werken hebben de goedkeuring van OVAM. 

Ten zuiden van kasteel Wallemote werd een nieuwe vijver gegraven en de bestaande poel, ten 

zuiden van de Bosdreef, werd uitgebreid met een plas- draszone. 
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In de loop van 2006 werd het provinciedomein uitgebreid met ca. 10.000 m², waarbij de meest 

noordelijke strook, ten westen van de Hollebeekstraat, in het voorjaar van 2006 door 

‘Tuinsappenbedrijf Lombarts Calville’ uit Voormezele werd aangeplant als 

hoogstamboomgaard.  Het gaat hier om een samenwerkingsproject tussen de provincie, die de 

gronden ter beschikking stelt, en Luc Goossens, die de aanplant en verzorging van oude, 

inheemse appelbomen voor zijn rekening neemt in ruil voor een deel van de opbrengst. 

 
 

Provinciedomein Wallemote-Wolvenhof in 2006 

 2000 - 2003 - 2006 jaar, dat de grond eigendom werd van de Provincie 

De derde fase van het bebossingplan werd uitgevoerd in het najaar van 2006 en het voorjaar 

van 2007.  Het perceel met een oppervlakte van 11.690 m² werd onderverdeeld in meerdere 

zones.  Een stuk grond, dat gelegen is ten zuidwesten van de verbinding tussen Bosdreef en 

Hollebeekstraat, werd opgesplitst in twee stroken.   

Het noordelijke deel werd beplant met 31 fruitbomen, waarvan twee soorten kers (5), twee 

pruimensoorten (5), twee perensoorten (5) en zes appelrassen (16).  Wanneer deze 

miniboomgaard volgroeid is, zal het publiek de mogelijkheid krijgen om het fruit te komen 

plukken en proeven. 

In het zuidelijke deel werden schietwilg (240), gewone es (770), zomereik (700), grove den 

(395) en boskers (435) aangeplant. 

De 360 meter lange randzone bevat hazelaar, meidoorn, sleedoorn, vuilboom of sporkehout, 

lijsterbes, hondsroos, hulst, liguster en mispel. 

Ten westen van de eerst aangelegde boomgaard is het bosgedeelte opgebouwd uit (7) zoete 

kers (609 m²) en (8) zomereik (1.505 m²).  

2000 
2003 

2003 

2006 

2006 

2006 

2006 
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Beplantingsfase 3 (2006 - 2007) provinciedomein Wallemote-Wolvenhof 

  struikrandzone 
  

1 boomgaard met fruitbomen     5 grove den 
 

2 schietwilg    6 zoete kers 
 

3 gewone es 7 zoete kers (eerder aangeplant) 
 

4 zomereik 8 zomereik (eerder aangeplant) 

Tweemaal per jaar wordt er gemaaid, zodat de bosrand behouden blijft.  Het graasland wordt 

op een natuurlijke wijze kort gehouden door Ardense Voskopschapen, een oud Belgisch ras. 

Naargelang de noodzaak worden de vijvers uitgebaggerd ter bevordering van de 

waterkwaliteit en biodiversiteit.  Sommige gronden worden periodiek afgegraven met de 

bedoeling de grond te verschralen, zodat plantensoorten, die goed gedijen op dergelijke 

ondergrond de mogelijkheid krijgen er te groeien.  Deze minibiotopen zijn erg geliefd door 

allerhande vlinders, vliegende insecten, vogels,… 

De randen van het domein worden aangelegd met inheemse struiken, zoals meidoorn, 

sleedoorn, hazelaar, lijsterbes, hondsroos, vuilboom, liguster en hulst.  Deze dienen enerzijds 

als een groene buffer en anderzijds als voedselbron, schuil-, slaap- en nestplaats voor diverse 

diersoorten, zoals insecten, vogels en zoogdieren. 

6 

5 4 

3 
2 

1 7 

8 
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TOEKOMSTPERSPECTIEVEN 

GRUP Wallemote in 2003 als opstap naar… 

Op 3 maart 2003 werd de bestaande toestand, de juridische toestand, het bestemmingsplan en 

onteigeningsplan van het GRUP (Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan) ‘Wallemote’ 

definitief goedgekeurd door de Izegemse Gemeenteraad. 

De bestaande toestand toont het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof als een bosrijk 

parkgebied (�), in het zuiden en het westen omgeven door agrarisch gebied, meer bepaald 

bouwland (BL) met hier en daar een stuk weiland (WL). 

 
 

 

Bestaande toestand GRUP Wallemote – Gemeenteraad 03/03/2003 

Het bestemmingsplan geeft een duidelijk beeld over de toekomstperspectieven van het 

provinciedomein. 

� De beide kasteelparken werden behouden als park- en bosgebied, met uitzondering van 

het pluimveebedrijf en de achterliggende gronden (zone ten zuiden van Wolvenhof), die 

gewijzigd werden in landbouwgebied. 
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� Praktisch de volledige oppervlakte tussen de Hollebeekstraat en de Molstraat (zone ten 

zuidwesten en westen van de kasteelparken), werd omgezet van bouwland naar park- en 

bosgebied.  Enkel de meest zuidelijke hoek (kant Oude Iepersestraat) blijft bestaan als 

agrarisch gebied (weiland en bebouwing). 

Binnen deze zone werd een strook voorzien voor dagrecreatie, die afgebakend zal 

worden door een groene bufferzone aan de zijden die palen aan het bosgebied.  Een 
klein gedeelte hiervan dient nog te worden onteigend. 

� Het agrarische gebied (bouwland en weiland) ten zuiden van de beide kasteelparken 

(vanaf de Bosdreef), blijft behouden als landbouwgebied. 

 
 

Bestemming- en onteigeningsplan GRUP Wallemote – Gemeenteraad 03/03/2003 

 
 

 parkgebied, bosgebied 
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Toekomstvisie 

De oppervlakte van de oorspronkelijke kasteelparken, waaruit het provinciaal domein bij de 

aankoop in 2000 bestond (13 ha), is in zeven jaar tijd praktisch verdubbeld (24 ha).  Heel wat 

gronden werden aangekocht en ondertussen beplant. 

De doelstelling van de provincie bestaat in het verder blijven aankopen en mogelijks 

onteigenen van gronden om in de nabije toekomst te komen tot een aaneengesloten, 

geïntegreerd en volwaardig provinciedomein van ca. 30 ha met een verscheidenheid aan 

natuurfuncties. 

� Recreatie: wandelen en joggen (zachte recreatie) in de kasteel- en bosparken;  sport en 
spel in het speelbos (jeugdbewegingen, scholen, groepsactiviteiten, gezinnen); 

� Exploratie en beleving: wandelen en gidsbeurten in de kasteelparken, bosparken en de 

natuurzone; proeven en plukken in de boomgaard; parkarchitectuur en 
landschapsbeleving; 

� Educatie: geleide wandelingen, schoolexcursies (boskoffer, kriebeldiertjes,…), 

infopanelen in het domein; provinciaal bezoekerscentrum in kasteel Wolvenhof; 

� Natuurherstel, -behoud, -beheer en –bescherming: sensibiliseren door het openstellen 

van het domein voor het brede publiek (zie bovenvermelde functies); zorgen dat het 

domein voldoende groot is ter bevordering van de biodiversiteit en zodat bepaalde 

soorten er terug hun verblijf- of nestplaats maken; speelbos met groene buffer er 

omheen als overgangsstrook tussen woon- en natuurzone; gedeelte inrichten als 

afgesloten natuurgebied ter voorkoming van verstoring en plattrappen;  natuurgerichte 

beheerswerken zoals verschralen van de grond, planten van inheemse bomen en 

struiken, afgestorven en omgevallen bomen laten staan of liggen als schuil- en 

nestgelegenheid, rekening houdend met de veiligheid van de bezoekers;… 

Volgende entiteiten kunnen o.a. worden onderscheiden binnen het provinciedomein: 

� parkgebied: kasteelpark met vijvers, bospark; 

� hooiland met poel, dras- en plaszone; 

� boomgaard; 

� speelbos; 

� natuurgebied; 
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Structuurschets provinciedomein Wallemote-Wolvenhof 

 
    bestaand bospark 
 
    bospark 
 
    recreatie 
 

    bestaande recreatie 
 
    woonzone 
 

    eigendom Provincie 2002 
 

    masterplan 
 

Kasteelpark Wallemote-Wolvenhof 

Landschapsarchitect Bossaert heeft een ontwerp opgemaakt, waarbij de functies van het 

kasteelpark (zachte recreatie en natuurbeleving) beter tot hun recht komen. 

De wandelpaden (==) zullen worden aangelegd in lussen, die op elkaar zijn aangesloten.  

Naast wandelaars en joggers zullen deze paden ook toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. 

Een strook bomen ten zuiden van kasteel Wallemote zal worden gerooid, zodat vanuit het 

kasteel een open landschapszicht ontstaat (           ). 

De vijver achter kasteel Wallemote zal worden uitgebreid.  Via twee vlonders (smalle 

bruggen) zullen de voorziene wandelpaden met elkaar worden verbonden. 
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Achter kasteel Wolvenhof zal de huidige weide worden omgevormd tot bloemenweide en 

parterres, geometrisch gearrangeerde bloembedden, bloembakken of omheinde tuingedeelten, 

die vervaardigd worden met verhoogde zijkanten en in verschillende vormen. 

Naast de inheemse bomen en struiken blijven ook de indertijd aangeplante exoten en 

sierplanten (rododendron, hortensia,…) hun plaats behouden binnen de parkarchitectuur.  Op 

de nieuwe verkavelingen, die voorzien worden als bospark, worden enkel inheemse soorten 

aangeplant. 

Kasteel Wallemote zal worden gerenoveerd en voorzien van een cafetaria met terras.  De 

aanpalende speeltuin en het landschapszicht op de achterliggende omgeving versterken de 

beoogde recreatieve uitbouw van het kasteelpark.  Het grotere kasteel Wolvenhof zal na een 

grondige restauratie worden ingericht als provinciaal streek- en bezoekerscentrum, van 

waaruit de gebiedswerking van de provincie zal worden gecoördineerd.  Op de eerste 

verdieping zal de conciërgewoning worden opgetrokken. 

Er wordt gestreefd om dit alles te realiseren binnen de huidige legislatuur (2007 – 2012).  In 

het najaar van 2007 zal er gestart worden met de volgende beheerswerken: 

� afvoeren van het uit de vijver van Wolvenhof gebaggerde slib, dat op hopen gestort 

werd in het noordelijk deel van het aanpalende graasland; 

� verwijderen van de drainage van het vroegere voetbalveld, ten zuiden van kasteel 
Wallemote, zodat het waterpeil van de vijver verhoogd; 

� uitbreiden van de vijver achter kasteel Wallemote; voorzien van vlonders of brugjes als 

verbinding; 

In het kader van een geïntegreerd en harmonisch kasteelpark wordt prioritair aandacht besteed 

aan de toegankelijkheid van het domein.  Bij de realisatie van het ontwerp Bossaert wordt de 

volgende timing vooropgesteld: 

2007 

� aanleg van een wandelpad tussen de parking in de Kokelarestraat en kasteel Wallemote 

(A); 

� twee nieuwe verbindingspaden tussen Wallemote en Wolvenhof (B en C); 

� omvorming van het pad tussen de Wolvenhofstraat en kasteel Wolvenhof tot een 

verharde dienstweg (D); 

2008 

� heraanleg van de buitenronde Wolvenhof (E); 

� realisatie van een rondwandeling tussen vijver en kasteel Wallemote (F); 

� creatie van een verbindingspad aan de noordkant van Wallemote (G); 

� nieuwe doorsteek naar vijver Wolvenhof (H); 

� renovatie van de brug over vijver Wolvenhof (I = 6); 

2009 

� heraanleg van de dienstweg tussen de Kokelarestraat en kasteel Wallemote (J); 

� plaatsing van vlonders over vijver Wallemote en doortrekken verbindingspad (K = 10); 

2010 

� heraanleg van de verharding rond kasteel Wallemote (L); 

� heraanleg van de zone rond kasteel Wolvenhof (M); 

2011 

� realisatie van een parking in de Wolvenhofstraat (N); 
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Toekomstvisie kasteelpark Wallemote-Wolvenhof 

 
1 groene parkeeromgeving 
 

2 ontmoetingsplaats + infoborden 
 

3 extensief gazon 
 

4 graasweide (Ardense Voskopschapen) 
 

5 vijver 
 

6 bestaande brug Wolvenhof (I) 

  7 extensief grasland 
 

   8 parterres, bloemenweide 
 

   9 ondergroei kruiden 
 

   10 houten vlonder (K) 
 

  11 speeltuin 
 

   

Een gedeelte van de achter- en omliggende gronden zullen worden beheerd als natuurgebied, 

waar vooral aan natuur-, milieu- en landschapsbeheer zal worden gedaan. 

Speelbos 

De realisatie van het speelbos is pas mogelijk na de onteigening van een stuk grond van 3.980 

m² (Izegem, afdeling 4, sectie D, nr. 1517). 

Het ontwerp werd opgemaakt met de intentie een zo spectaculair en avontuurlijk mogelijk 

speelbos te verwezenlijken.  Zowel jeugdbewegingen, scholen, gezinnen en groepen dienen er 

aan hun trekken te komen. 
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Speelzone provinciedomein Wallemote-Wolvenhof – overzichtsplan 

� Picknickplaats met tafels en zitjes in natuurlijke materialen (vb. verzaagde 

boomstammen) en voorzien van voldoende vuilnisbakken.  Gras als ondergrond met 
rondom lage beplanting. 

� Speelweide (grasveld) voor groepsspelen. 

� Kampvuurcirkel op gedeeltelijk verharde ondergrond, omgeven door een haag en 

amfitheater in verschillende niveaus. 

� Kruiptunnel doorheen de heuvel, als verbinding tussen de picknickplaats en speelweide. 

� Sneukelbos met eetbare bessen. 

� Vijver en beek, die kunnen worden overgestoken door middel van een veerpont, brugjes, 
stapstenen, balken, touwbruggen,… 

� Ravotheuvels met verschillende hoogtes (1,5 tot 3 meter), waarop een houten fort in 

meerdere delen met uitkijkpost, hang- en loopbrug.  Een voldoende en gevarieerde 
beplanting van de flanken (gras, varens, struiken) zorgen voor voldoende stevigheid. 

� Tunnels doorheen de heuvels d.m.v. rioolbuizen. 
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� Stevige houten muur van 1,5 en 3 meter hoog voor coöperatieve spelen. 

� Klimbomen, die niet te hoog komen, voorzien tussen de andere bomen. 

� Boomhut in een niet te hoge boom en met een houten ladder bereikbaar. 

� Avontuurlijke hindernissenpiste en fit-o-meter in natuurlijke materialen (boomstammen, 

netten en touwen) om te klimmen, klauteren, slingeren,…: indianenbrug, V-brug, vaste 
en hangende evenwichtsbalk, horizontaal en verticaal klimrek, klimnet, bandenbrug,… 

� Rondom het volledige terrein een opgehoogde berm met variërende niveaus, als buffer 

voor enerzijds de woonzone en anderzijds het bospark en natuurgebied.  Op de 

bovenkant is een natuurlijk verharde wegel voorzien voor wandelaars, joggers en 

eventueel fietsers.  De ingangen naar het speelbos lopen doorheen deze berm.  Op de 
bovenkant zorgen houten brugjes voor de verbinding. 

� Het speelbos en speelterrein worden ingezaaid met gras en aangeplant met 

bodembedekkers, struiken en bomen. 

 
 

Speelzone provinciedomein Wallemote-Wolvenhof – schets  
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WAARNEMINGSVERSLAGEN 

 

DatumDatumDatumDatum    zondag 19 november 2006zondag 19 november 2006zondag 19 november 2006zondag 19 november 2006    
UurUurUurUur    9u00 9u00 9u00 9u00 –––– 12u10 12u10 12u10 12u10    
WeerWeerWeerWeer    druilerig weer druilerig weer druilerig weer druilerig weer –––– 8 à 10°C 8 à 10°C 8 à 10°C 8 à 10°C    
GidsGidsGidsGids    Frank VandendriesscheFrank VandendriesscheFrank VandendriesscheFrank Vandendriessche    
ThemaThemaThemaThema    paddepaddepaddepaddestoelenwandelingstoelenwandelingstoelenwandelingstoelenwandeling    
    

 

Zwammen bestaan uit een verborgen (ondergrondse) zwamvlok, die seizoenmatig vruchten 

(paddenstoelen) gaat vormen, die door de verspreiding van sporen instaan voor de 

voortplanting (ontstaan van een nieuwe zwamvlok).  De sporen zijn altijd naar beneden 

gericht, zodat ze uit het vruchtlichaam kunnen vallen.  Zwammen kunnen meer dan 1.000 jaar 

oud worden en een immens grote, ondergrondse zwamvlok vormen.   

Zwammen worden onderverdeeld in drie groepen. 

� Parasieten onttrekken voedingsstoffen aan levende organismen, zoals planten, andere 
zwammen en dieren, en zijn dus schadelijk voor de gastheer. 

� Saprofyten voeden zich met afgestorven organisch materiaal.  Ze functioneren als 

opruimers, die het dode materiaal terug omzetten in voor planten opneembare 

voedingsstoffen, waardoor ze zeer nuttig zijn voor de natuur.  Zo komt het bijvoorbeeld 

dat de strooisellaag in een bos geen meters dik wordt. 

� Symbionten wisselen voedingsstoffen uit met hogere planten.  De plant staat een deel 

van zijn suikers af aan de zwam, terwijl de zwam, met zijn fijn netwerk van 

zwamdraden, een evenredig deel aan water en mineralen uit de bodem oppompt voor de 

plant.  Vooral op voedselarme gronden zijn deze symbionten een zeer belangrijke hulp 

voor planten om aan voedsel te geraken.  Symbionten hebben dan ook een onmiskenbaar 
nut voor de vitaliteit van de inheemse bossen. 

Het voorbije decennium werd een terugval van het aantal symbionten in Vlaanderen 

vastgesteld en een toename van het aantal verzwakte en dode bomen.  Dit gaat gepaard met 

een stijging van het aantal saprofyten en parasieten. 

Water- en luchtverontreiniging spelen hierbij zo goed als zeker een doorslaggevende rol.  

Symbionten zijn dus een graadmeter voor de kwaliteit van het leefmilieu.  

Hogere zwammen worden opgeruimd door lagere zwammen of schimmels (heel fijne 

draadjes). 

De volgende paddenstoelen werden waargenomen tijdens de wandeling. 

� Knolparasolzwam 
De sporen zitten in het vruchtlichaam en de plaatjes worden beschermd door het velum 

(vlies).  Als de parasol zich open spreidt, scheurt het velum en komen de plaatjes en de 

sporen vrij, waarna de sporen verspreid worden door de wind.  Eetbaar. 



Terreinstudie Wallemote – Wolvenhof 

 

 

Cursus Natuurgids Izegem, 2006-2007  32 

 

� Gewoon donsvoetje 

Komt zeer algemeen voor op aarde en houthaksel, dat gebruikt wordt 

om onkruid te beperken.  Heeft een vleeskleurige tot roodbruine 

hoed (1-3 cm breed), die vanuit het centrum witachtig kan 

verbleken.  De plaatjes en sporen zijn geelachtig tot bruinoranje, aan 

de steelvoet zitten witte draadjes (vandaar de naam donsvoetje).   

� Gewone zwavelkop 

Groeit zeer algemeen in groepjes op afgestorven naald- en loofhout 

(hier op de grauwe abeel).  Ze verdringen elkaar voor het zonlicht.  

De zwavelgele tot geelgroene hoed is 2-6 cm breed, éénkleurig of op 

het centrum oranjebruin.  De lamellen zijn eerst geelgroen en bij 

volgroeide exemplaren olijfbruin.  Smaakt zeer bitter en is giftig.  

Veroorzaakt na ½ tot 3 uur diarree en braken. 

� Grote bloedsteelmycena 
Kleine (1-3 cm), klokvormige, vleeskleurige tot purperbruine hoed, 

die bij beschadiging bloedrode vlekken vertoont.  De rand is iets 

gekarteld.  De witachtige tot roze plaatjes staan vrij ver uiteen en 

verkleuren na verloop van tijd donkerder.  Groeit vrij algemeen in 

bundels op dood hout van loofbomen, vooral beuken en eiken. 

� Platte tonderzwam 
Het meerjarige vruchtlichaam heeft meestal een afgeplatte, 

consolevormige hoed (10-40 cm) met een witte groeirand.  De mat 

bruine bovenzijde is vaak bestoven met het eigen roestbruine 

sporenpoeder.  Het vlees is roestbruin met witachtige aderen en 

vlekken.  Bij druk worden de poriën bruin; ze zijn meerlagig bij 

meerjarige exemplaren.  Komt zeer algemeen voor op dood hout van 

loofbomen.  Zowel parasitair als saprotroof.  Veroorzaakt witrot.  

Vroeger werd deze zwam gebruikt als middel om vuur te maken 

(tondel).  Vandaar de naam tonderzwam. 

� Suikermycena 
Piepkleine, dunvlezige hoed, die in vochtige toestand doorschijnend gestreept is.  

Saprotroof.  Komt voor op de grond of op dode plantenresten. 

� Tranende franjehoed 

Jonge exemplaren hebben kristalletjes op de plaatjes (vandaar de naam tranend).  Oker- tot 

kaneelbruine, vezelige hoed (3-10 cm) en chocoladebruine plaatjes, die dicht opeen staan en 

breed aangehecht zijn.  De bruinzwarte sporen verspreiden zich via vloeistof of de pels van 

dieren.  Groeit algemeen in groepjes op voedingrijke bodem aan grazige bosranden, op 

kerkhoven, in graslanden, akkers, parken en tuinen. 

� Paarse korstzwam 

Het vruchtlichaam is geheel of gedeeltelijk korstvormig, met vaak 

afstaande hoedranden (1-3 cm).  De bovenzijde is witachtig en 

viltig-harig.  Het vlees is lila-vleeskleurig tot purperbruin met een 

bleekroze groeirand.  Komt zeer algemeen voor op zowel levend 

(parasitair) als dood (saprotroof) loofhout en opgeslagen 

constructiehout.  Veroorzaakt witrot. 
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� Papilmycena 
Bezit een kleine, grijsbruine, licht gewelfde hoed, waarbij de top papil- of bolvormig is.  De 

rand is wit en krult omhoog.  Heeft witte sporen en een kronkelende steel.  Komt zeer 

algemeen voor op (begraven) takjes en is geurloos. 

� Kogelhoutskoolzwam 
Het bolvormig tot onregelmatig knolvormig vruchtlichaam (2-5 cm) 

is eerst roodbruin en later zwart.  Het vlees met concentrische, 

zwart-grijze zonering is in droge staat houtskoolachtig en valt ten 

slotte in poeder uiteen.  Komt vrij algemeen voor op dode takken en 

stammen van loofbomen op voedselrijke grond, vooral op elzen en 

essen. 

� Echt judasoor 

Het vleeskleurige tot roodbruine vruchtlichaam (3-6 cm) is gewelfd 

als een oorschelp en smal aangehecht.  Groeit algemeen op levend 

en dood loofhout van vooral vlier en esdoorn.  Eetbaar, maar oude 

exemplaren nogal taai.  Het vruchtlichaam krimpt bij vriesweer, 

waarbij het sterk indroogt en zwartachtig kleurt.  Bij vochtig weer 

neemt het terug zijn oorspronkelijke vorm aan: doorschijnend bruin 

tot gelatineus steenrood.  Deze paddenstoel kent medicinale 

toepassingen ter voorkoming van aderverkalking en trombose.  Zou 

beter werken dan aspirine. 

� Nevelzwam 

Grijze tot grijsbruine hoed (5-15 cm), met een kaal of berijpt 

oppervlak; mistig uitzicht.  De witachtige tot crèmekleurige plaatjes 

staan zeer dicht opeen en zijn aflopend.  Heeft een doordringende, 

zoetig meelachtige geur en smaak.  Komt zeer algemeen voor in 

loof- en naaldbossen, vaak in grote groepen en kringen, in dikke 

strooisellagen (strooiselsaprofyt).  Eetbaar na koken en weggooien 

van het kookvocht.  Kan tot indigestie leiden, indien niet afgekookt. 

� Roodbruine schijnridderzwam 

Bleek okerkleurige tot roodbruine hoed (3-8 cm), met trechtervormig 

verdiept centrum.  Het oppervlak is glad en kaal.  De witte tot 

lichtbruine plaatjes staan zeer dicht opeen en lopen duidelijk af op de 

steel.  Witte sporen.  Het mycelium aan de voet staat in bladstrooisel.  

Saprofyt, die algemeen en vaak in rijen en kringen voorkomt op zeer 

voedingrijke bodem in loof- en naaldbossen, maar ook in 

wegbermen, graslanden en op rottend hooi.  Is eetbaar en in geringe 

hoeveelheden bruikbaar om gerechten te kruiden. 

� Stinkparasolzwam 
Geelbruine tot donkerbruine hoedhuid (2-5 cm), die weldra tot het centrum openbreekt in 

concentrisch gerangschikte schubjes op een witte achtergrond.  Een vliezige, openstaande 

ring bevindt zich aan de bovenkant van de steel.  Stinkt naar bovisten (prikkelend metaal- of 

rubberachtig).  Komt algemeen voor op humusrijke, voedselrijke grond in bossen en parken. 
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� Gewoon meniezwammetje 

Opvallend als kleine stipjes op dode takken van vooral beuk en berk.  

Eerst ontstaan er lichtroze vlekjes (ongeslachtelijke sporen of 

conidiën = vegetatieve voortplanting).  Deze vorm wordt 

Tubercularis vulgaris genoemd.  In een tweede fase vormen zich 

donkerrode wratjes (dragen de sporenzakjes), waarbij de 

geslachtelijke sporen één voor één worden weggeschoten.  Zien eruit 

als een kleine framboos: vermiljoenrood van kleur en zacht. 

� Bundelmycena 

 Een kleine plaatjeszwam met een conische tot klokvormige, 

 dunvlezige hoed.  Bij opdrogen wordt een jodoformgeur verspreid 

 en krijgen de hoed en dunne steel een olijfgroene tint.  Deze 

 saprotroof komt algemeen voor op loofhout.  

� Roodporiehoutzwam 
De okerbruine hoed (3-12 cm) met witte groeirand verkleurt 

geleidelijk aan volledig donker-, rood- of kastanjebruin.  De witte 

buisjes (gaatjes) worden geelbruin en verkleuren bruinrood bij druk 

en ouderdom.  Het kurkachtige vlees is bleek geelbruin.  Komt zeer 

algemeen, langwerpig en onregelmatig verspreid voor op dood 

(saprotroof), soms op levend loofhout (zwakteparasiet).  Veroorzaakt 

witrot. 

� Plooivlieswaaiertje 
De okerbruine tot roodbruine hoed (1-2 cm) is waaiervormig en heeft tijdens de groei een 

witte randzone.  Versmalt naar de aanhechtingsplaats zonder eigenlijke steel.  Het oppervlak 

is fijn viltig en droog.  Bezit geen poriën of plaatjes, maar wit- tot geelachtige, ondiepe 

plooien, die onderling sterk aderig verbonden zijn.  Het dunne vlees is taai leerachtig.  De 

laatste jaren vrij algemeen op dood hout van loofbomen. 

� Berkenzwam 
De hoed (10-30 cm) versmalt naar de aanhechting.  De grijswitte tot 

bruine bovenzijde is dof, met een zeer dunne, afbladderende 

hoedhuid.  De witte buisjes hebben fijne, ronde poriën.  Het vlees is 

wit en taai.  Groeit zeer algemeen en het hele jaar door op oude, 

levende en dode berkenstammen (zwakteparasiet).  De jonge 

vruchtlichamen breken als witachtige knollen door de berkenschors 

heen en vormen pas later een buisjeslaag.  Veroorzaakt bruinrot. 

� Slijmzwam 
 Groeit zowel op loofhout als den.  Afstaande console hoedjes. 

� Gewoon elfenbankje 
De hoed (2-6 cm) staat vaak dakpansgewijs boven elkaar of vormt 

rozetten.  De bovenzijde is licht- tot donkerbruin, olijfbruin tot 

blauwzwart, fijn viltig met zijdeglans en een witte groeirand.  Witte 

of crèmekleurige buisjeslaag.  Komt zeer algemeen voor, vooral op 

dood hout van loofbomen.  Wordt gedroogd vaak in 

sierbloemstukjes verwerkt.  Bevat kankerbestrijdende moleculen en 

zou een tumorremmende werking hebben. 
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� Grote stinkzwam 
Het witte vruchtlichaam (10-20 cm hoog) is penisvormig.  De top is 

aanvankelijk bedekt met een kleverige, olijfgroene sporenmassa.  

Het nog ongeopende duivelsei (3-6 cm, bolvormig en wit) ruikt en 

smaakt naar anijs.  Pas na het uitgroeien, dat enkele uren in beslag 

neemt, ontwikkelt zich een krachtige, zoetige aasgeur (stinkt enorm), 

waar insecten (vliegen, aas- en mestkevers) op afkomen, die zorgen 

voor de verspreiding van de sporen.  Komt algemeen voor in loof- en 

naaldbossen, parken en tuinen.  Eetbaar als duivelsei na het 

verwijderen van de geleilaag. 

� Helmmycena 
De hoed (2-6 cm) en steel zijn bleekbruin, grijsbruin of vleeskleurig bruin.  De witachtige 

lamellen krijgen weldra een roze tint (makkelijk herkenbaar) en zijn door dwarsadertjes 

verbonden.  Bij kneuzing wordt een meelachtige geur verspreid.  Komt zeer algemeen voor, 

vaak in grote bundels, op vermolmd hout van loof- en naaldbomen. 

� Grote oranje bekerzwam 

Het ongesteelde vruchtlichaam (5-10 cm) is kom- tot schotelvormig, 

soms met ingebogen rand en vaak aan één kant ingesneden.  De 

binnenkant is dooiergeel tot oranje gekleurd, de buitenkant eerst 

gelijk gekleurd, later lichter en zwak melig-korrelig.  Het vlees is 

broos en wasachtig.  Komt algemeen voor in groepen, vaak rond 

boomvoeten, op voedselrijke, vaak recent gestoorde zand- en 

leembodems, in bossen, parken, gazons, akkers en zandwegen.  Op 

afstand kunnen de vruchtlichamen voor weggegooide 

sinaasappelschillen worden aanzien.  

� Geelwitte russula 

De lichtgele tot okergele hoed (4-8 cm) heeft vaak een olijftint.  Het 

oppervlak is kaal en de rand bij oude exemplaren is soms kort 

geribd.  De lamellen zijn eerst wit, later crèmekleurig.  De steel en 

het vlees zijn aanvankelijk wit, maar verkleuren later iets grijs.  

Eetbare paddenstoel met een neutrale geur en een milde tot licht 

scherpe smaak.  Komt zeer algemeen en vaak massaal voor op 

vooral zure, tamelijk voedselarme, zandige grond in loof- en 

naaldbossen. 

� Gewone krulzoom  
De okerkleurige tot kaneelbruine hoed (4-8 cm) heeft aanvankelijk 

een umbo, maar is later verdiept.  De omgekrulde rand (zoom) is 

gestreept en viltig.  De steel is kaal en iets lichter dan de hoed.  De 

okerkleurige plaatjes krijgen bij druk bruine vlekken en lopen af op 

de steel.  Ruikt en smaakt kruidig-zurig.  Komt zeer algemeen voor 

in loof- en naaldbossen, vooral op zure bodems met een dikke 

strooisellaag.  Symbiont met diverse bomen.  Rauw zeer giftig en 

kan zelfs na afkoken tot hemolyse en nierbeschadiging leiden.   

Sterfgevallen hebben zich vooral bij mensen met orgaanziekten voorgedaan. 
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� Gewone fopzwam 
De vleeskleurige tot oranjebruine hoed (1-5 cm) verbleekt sterk bij opdrogen.  De plaatjes 

zijn vleeskleurig (witroze) en de sporen wit.  De steel is gekleurd als de hoed en kaal of 

overlangs vezelig.  Groeit zeer algemeen in loof- en naaldbossen, parken, tuinen en bermen.  

� Zwavelmelkzwam 
De flets geeloranje hoed (3-6 cm) is donker gezoneerd of waterig gevlekt.  Bij vochtig weer 

is het oppervlak kleverig.  De steel is iets lichter dan de hoed, met een roze inslag.  Het 

oorspronkelijk witte melksap is overvloedig aanwezig, maar verkleurt na contact met de 

lucht snel zwavelgeel (zeer kenmerkend).  Smaakt bitter en zeer scherp.  Komt vrij 

algemeen voor, vooral op zure, voedselarme zandgrond en alleen onder eiken. 

� Gewone botercollybia 
De hoornkleurige tot olijfgrijsbruine hoed (2-6 cm) verbleekt sterk bij opdrogen, waardoor 

meestal tweekleurig.  Het oppervlak is vettig glanzend.  De witte lamellen zijn smal 

aangehecht.  De holle, kale steel is gekleurd als de hoed.  De steelbasis bezit een wit 

myceliumweefsel.  Komt zeer algemeen voor, vooral op zure, zandige grond, in loof- en 

naaldbossen.  Strooiselsaprofyt.  Het is een goede consumptiepaddestoel; de taaie stelen zijn 

onbruikbaar. 

� Kale inktzwam 

De asgrijze tot grijsbruine hoed (4-8 cm) is kaal of in het centrum fijn geschubd.  De 

aanvankelijk grijze lamellen staan zeer dicht opeen.  De steel is 

witachtig en de  sporen zwart (inkt).  Komt zeer algemeen voor in 

bundels of alleenstaand op voedselrijke bodem, vaak op begraven 

hout.  Is eetbaar, maar giftig indien samen met alcohol genuttigd.  

Bevat coprine en heeft een gelijkaardige werking als het 

geneesmiddel Antabus.  Veroorzaakt in combinatie met alcohol 

tijdelijk een rood gezicht, warmteaanvallen, duizelingen en soms 

ademnood. 

� Sombere honingzwam 

De vleeskleurige of geelbruine hoed (3-10 cm) is bezet met donkere, 

afwisbare, vlezige schubjes.  De overlangs vezelige steel is iets 

lichter, in het onderste deel vaak geelachtig, met bovenaan een vrij 

dikke, witte ring, waarvan de rand gewoonlijk donkerbruin is.  De 

witte lamellen worden weldra vleeskleurig.  Komt zeer algemeen en 

meestal in bundels voor op levend en dood hout van loof- en 

naaldbomen, vooral op zandgrond, ook op boomwortels.  Geurt en 

smaakt zwammig, maar na langer doorkauwen ontstaat een 

onaangenaam wrange tot zeepachtige smaak.  De hoed is eetbaar na 

koken (kookvocht weggooien) en braden.  De stelen zijn taai en niet 

eetbaar.  Bij onvoldoende verhitting kan tijdelijk last optreden aan 

maag en darmen.  Zou een enorm laxerende werking hebben.  De 

gifstoffen zijn in water oplosbaar en niet hittebestendig.  Is meestal 

parasitair en veroorzaakt witrot.  Ryzomorfen (bundels 

schimmeldraden) of het mycelium (zwamvlokken) vormen een 

paddestoelachtige zwelling en infecteren de boom, wat leidt tot het 

afsterven ervan. 
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� Klontjestrilzwam 
Het vruchtlichaam is gelobd tot hersenvormig, zacht, gelatineus.  Na 

indrogen sterk verschrompeld en kraakbeenachtig.  Is een vrij 

algemene saprofyt op  dode loofhouttakken en is vaak verslijmend.  

Veroorzaakt witrot. 

� Draadsteelmycena 

De kleine, grijsbruine hoed is halfbol- tot klokvormig en heeft een 

bedampte, nevelachtige schijn in vochtige omstandigheden (zie 

foto).  De holle, flinterdunne steel is makkelijk breekbaar.  

Verspreidt bij opdrogen een jodoformgeur.  Komt zeer algemeen 

voor in bossen en graslanden. 

� Getande boomkorst 
 Groeit altijd op eik. 

� Prachtvlamhoed 
De oranjegele tot oranjebruine hoed (5-15 cm) is zeer vlezig.  De 

lamellen staan dicht opeen.  De compacte steel is gekleurd als de 

hoed een heeft een vliezige ring.  Ruikt radijsachtig en smaakt bitter.  

Komt algemeen voor, alleenstaand of in bundels, op hout en wortels 

van loofbomen, vaak aan de voet van levende bomen (parasitisch). 

� Melksteelmycena 

De rand van de grijsbruine hoed (1-2 cm) is meestal lichter en soms 

helemaal wit.  De lamellen zijn wit of grijswit.  De gladde, kale steel 

is gekleurd als de hoed en scheidt bij het afbreken een wit melksap 

af.  Ruikt en smaakt zacht radijsachtig.  Komt zeer algemeen voor in 

groepen op de grond, op bladstrooisel en kleine takjes in schrale 

graslanden, loof- en naaldbossen.  Bij zeer nat weer scheiden hoed 

en lamellen kleine melksapdruppeltjes af.  Bij oude exemplaren is 

geen melksap meer voorhanden.  Een geheel witte vorm is te zien op de foto (variant 

candida) en komt vrij algemeen voor.    

� Veldridderzwam – Genus Melanoleuca 

De droge of iets kleverige hoed heeft een glanzende schijn.  De 

lamellen zijn wit tot bleek okerkleurig en bochtig aangehecht tot 

aflopend.  Het sporenpoeder is wit tot geelachtig.  De dikke steel 

heeft geen ring.  Is terrestrisch en saprotroof.  

� Echte kopergroenzwam 
De donker- of blauwgroene hoed (3-8 cm) verbleekt bij oude 

exemplaren naar mosterdgeel.  Het oppervlak is slijmig met 

vergankelijke, witte vlokjes.  De plaatjes zijn eerst purpergrijs, bij 

rijpheid donker violetbruin met witte, vlokkige snede.  De steel is 

gekleurd als de hoed en heeft een smalle, vliezige ring.  Daaronder is 

de steel viltig geschubd.  Komt algemeen voor op de grond of op 

dood hout in loof- en naaldbossen.  Is eetbaar na verwijdering van de 

hoedhuid. 
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� Sierlijke franjehoed 
De beige tot honingbruine hoed (1-3 cm) is zeer hygrofaan, wat wil 

zeggen dat het paddestoelweefsel van kleur verandert bij verlies of 

absorptie van water, waardoor de hoed transparanter wordt als hij nat 

is en ondoorzichtig als hij droog is.  De hoed is zeer dunvlezig en 

bijna wit opdrogend met soms een roze tint.  De plaatjes evolueren 

van licht- naar donkergrijs en hebben meestal een roodachtige snede 

(loep).  De witachtige steel is enkel aan de basis iets vezelig.  Komt zeer algemeen voor, 

alleenstaand of in groepen, op voedselrijke bodems in loofbossen en gemengde bossen, 

parken en tuinen, op de grond op stukjes hout, vaak massaal op houtsnippers. 

� Witte bultzwam 
De roomwitte tot grijswitte hoed (5-15 cm) is vaak door algen 

groengekleurd, waaier- tot consolevormig en bij de aanhechting vaak 

bultig verdikt.  Het oppervlak is fijn fluwelig, de buisjes witachtig en 

de poriën langwerpig.  Het witte vlees wordt vanaf de rand 

geleidelijk dikker.  Komt algemeen voor, alleenstaand of in dichte 

groepen, op dode stammen en stronken van loofbomen, vooral 

beuken.     

� Gewone oesterzwam 
De grijsbruine tot staalgrijze hoed (5-20 cm) is glad, heeft geen 

velum en verbleekt na verloop van tijd.  De lamellen zijn iets 

aflopend en hebben dwarsverbindingen.  De witachtige steel is vaak 

zeer kort.  Komt algemeen voor op levende en dode stammen van 

loofbomen, vooral beuken, populieren en wilgen, vaak tot bundels 

vergroeid, als oesters in een oesterbank (naam).  Verschijnt meestal 

na de eerste nachtvorst.  Wordt veel gekweekt en is een uitstekende 

consumptiepaddestoel (oude exemplaren zijn taai).  Door de 

aanwezigheid van lovastatine bezit deze paddestoel een 

cholesterolregulerende werking, zodat er niet teveel en ook niet te 

weinig is. 

� Oranje druppelzwam 
Het geeloranje vruchtlichaam (tot 4 mm) is schijfvormig tot gelobd.  

Komt zeer algemeen voor op loof- en naaldhout, ook op bewerkt 

hout, zoals raamkozijnen. 

� Schubbige bundelzwam 
De strogele tot geelbruine hoed (4-8 cm) is bezet met donkerder, 

afstaande schubben.  Het oppervlak is droog.  De lamellen zijn 

olijfgeel, later roestbruin; de sporen donkerbruin.  De steel is onder 

de rafelige ring afstaand geschubd.  Het lichtgele vlees is in de 

steelbasis bruin.  Komt algemeen voor in bundels en groeit parasitair 

op wortels en de stamvoet van oude loofbomen, in bossen, parken en 

boomgaarden.  Brengt veel schade toe aan fruitbomen.  Is eetbaar, 

indien goed voorgekookt.  De geur is sterk kruidig. 
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� Kaneelkleurige melkzwam 
De vleeskleurigbruine tot licht roodbruine hoed (3-8 cm) is vaag gezoneerd en waterig 

gevlekt, eerst gewelfd en later met een verdiept centrum.  Het oppervlak is droog en mat, de 

lamellen vleeskleurig roze tot kaneelbruin.  De steel is gekleurd als de hoed, maar aan de 

basis soms donkerder.  Het soms wat waterige melksap is wit tot iets geelachtig.  Komt zeer 

algemeen voor in loof- en gemengde bossen, maar uitsluitend onder eiken.  De mild 

smakende paddenstoel is eetbaar, indien gebraden.  De onaangename, weeïg zoete, 

wantsachtige geur verdwijnt bij bereiding. 

� Geweizwam 
Het vruchtlichaam is 2-4 cm hoog.  Onderaan cilindrisch of afgeplat, 

viltig en zwart; bovenaan geweiachtig vertakt, meestal witachtig 

bestoven met conidiën (ongeslachtelijke sporen of klonen); soms 

minder vertakt, geheel zwart en ruw door perithecia (geslachtelijke 

sporen, die zich aan de binnenkant bevinden).  Rijpe perithecia 

worden meestal in het voorjaar gevormd.  Komt zeer algemeen voor 

op dood hout, vooral stronken, maar ook takken en houtsnippers van 

loofbomen. 

 

DatumDatumDatumDatum    zondag 11zondag 11zondag 11zondag 11    maart 2007maart 2007maart 2007maart 2007    
UurUurUurUur    14u15 14u15 14u15 14u15 –––– 16 16 16 16u55u55u55u55    
WeerWeerWeerWeer    stralende zon; wolkenloze, staalblauwe hemel; zacht lentebriesje; ca. 15°Cstralende zon; wolkenloze, staalblauwe hemel; zacht lentebriesje; ca. 15°Cstralende zon; wolkenloze, staalblauwe hemel; zacht lentebriesje; ca. 15°Cstralende zon; wolkenloze, staalblauwe hemel; zacht lentebriesje; ca. 15°C    
ThemaThemaThemaThema    eerste verkenningeerste verkenningeerste verkenningeerste verkenning    
    

    

Een aangename kakofonie van geluiden verwelkomt me: het ritselen van de bladeren aan de 

bomen en stuiken; een concert van vogelgeluiden, waaronder het gezang van het 

winterkoninkje, tjiftjaf en het gekrijs van kraaien (de andere vogelgeluiden kan ik niet 

thuiswijzen); het geblaat van schapen,…  

Bomen en struiken staan in bloei, o.a. knoppen aan de takken van de beuk (Fagus sylvatica), 

groene blaadjes aan de struiken; madeliefjes in het gras,… 

Zwerfvuil is heel beperkt, maar ligt hier en daar toch op de grond. 

Na nog geen vijf minuten kom ik tot het besef dat ik (praktisch) geen enkele plant (bloem, 

boom,…) kan benoemen.  Het zal nodig zijn om veldgidsen en determinatiekaarten aan te 

kopen en terug te keren. 

Deze verkennende wandeling zal zich dus hoofdzakelijk beperken tot het opsnuiven van de 

sfeer, het maken van een eerste inschatting van het gebied en het nemen van een aantal foto’s 

van de meest in het oog springende ‘natuurelementen’.  Uit mijn eerste notities blijkt duidelijk 

dat mijn kennis van de natuur onbestaande is en mijn waarnemingen gelimiteerd zijn tot 

opvallende kleuren (rode bessen, gele bloemen, struiken in bloei) en grote (bewegende) 

eenheden (schapen en lama).  De verscheidenheid aan natuur is zo overweldigend dat 

doelgericht observeren uiterst moeilijk is en ik letterlijk door de bomen het bos niet meer zie. 
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Er is immers zoveel om op te letten: bomen, struiken, kruiden en bloemen, vogels, insecten, 

amfibieën,…  Bovendien ben ik niet in staat om van al wat ik waarneem (zie, hoor, ruik, voel) 

ook maar iets bij naam te noemen.  Het hieronder opgemaakte verslag van mijn eerste, op 

mezelf aangewezen observaties in de natuur is het resultaat van het omschrijven van 

elementaire zaken die ik ken, en het benoemen van de gemaakte foto’s, na het nodige 

opzoekwerk thuis (via Internet en boeken). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rododendron met ontluikende knop Rode bessen van de broodboom  

Beide groenblijvende struikplanten worden pas gedetermineerd na het nodige opzoekwerk. 

De gevolgen van de diverse stormen tijdens de afgelopen twee maanden zijn duidelijk te zien 

in het bosgedeelte van het kasteelpark Wolvenhof.  De rukwinden hebben een pak bomen 

ontworteld.  Heel wat afgebroken takken zijn blijven hangen in de boomkruinen of liggen 

verspreid op de bodem.  De overvloedige neerslag heeft gezorgd voor een zompige 

ondergrond en drassige paden.  Laarzen komen nu goed van pas. 

Eén ram, zeven ooien en tien lammeren grazen in het weiland naast de vijver.  Uit navraag bij 

Patrick Vandevoorde, conciërge van kasteel Wallemote, blijkt dat het Ardense Voskoppen 

zijn, een oud Belgisch schapenras. 

 

De bedrijvigheid in het struikgewas en de boomkruinen is groot.  Houtduiven fladderen op 

tussen het gebladerte, merels foerageren in het struweel, staartmezen kwetteren erop los en 

een vlucht kauwen zwermt uit boven de boomtoppen.   

Verschillende biotopen, zoals bos, vijver, grasland,… vloeien in elkaar over.  De kronkelende 

bosrand zorgt voor heel wat windluwe pleisterplaatsen voor vlinders en andere vliegende 

insecten.  Een dagpauwoog fladdert boven het gras… 
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Vijver Wolvenhof 

Acht Canadese ganzen gaan te water, terwijl ze luid 

trompettend mijn aanwezigheid misprijzen (‘orlúút-

orluut’).  Een waterhoen en een vijftal meerkoeten 

lijken zich mijn komst heel wat minder aan te 

trekken.  Het waterhoen loopt op zijn groene poten 

met lange tenen ongestoord heen en weer langs de 

oever door het drassige gedeelte van het graasland, 

terwijl hij ondertussen onophoudelijk met zijn snavel 

tussen het gras aan het speuren is.  Het geluid dat hij 

produceert, doet me denken aan het overspringen van 

elektriciteit op een afspanning (‘klik’-‘klik’). De 

meerkoeten zwemmen met licht knikkende kop tussen de oppervlaktewaterplanten op zoek 

naar voedsel.  Eén vrouwtje en drie mannetjes wilde eenden bevinden zich op de vijver tussen 

twee witte exemplaren.  Enkele meerkoeten komen te 

dicht bij elkaar in de buurt, waardoor ze in de clinch 

gaan.  Ze springen, wild met hun vleugels slaand, op 

uit het water, terwijl ze met hun poten krachtig tegen 

elkaars borst stampen.  Dit aanhoudend gekickboks 

eindigt uiteindelijk in een korte, maar felle 

achtervolging, waarbij de meerkoeten met lange 

passen en veel gespetter over het water lopen.  De 

Canadese ganzen zijn eveneens geagiteerd en laten dit 

duidelijk horen met hun luidruchtige en aanhoudend 

geroep.  

Zuidkant kasteelpark Wolvenhof 

Ondanks een warme zondagnamiddag in het voorjaar ligt het domein er vredig bij. 

Het frisse, groene gras van het graasland staat in fel 

contrast met de dorre, bruine bosondergrond, die 

bezaaid ligt met verdroogde bladeren en 

vruchtenomhulsels van beuk, tamme kastanje en 

plataan. 

Op verscheidene plaatsen in het bladloze bos staan de 

eerste tuilen narcissen, ook wel paaslelies genoemd,  

te pronken in het zonlicht.  De bodem van de 

boszoom is bedekt met een groen tapijt van laag bij 

de grond liggende, hartvormige bladen, waartussen de 

alleenstaande, felgele bloemen van het speenkruid 

komen priemen. 

Twee zwermen kauwen cirkelen, als compacte donderwolken, boven het domein. 
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Een drietal kleine, violetkleurige bloempjes staan er wat verloren bij.  Na determinatie blijkt 

dat het viooltjes zijn: vijf paarse kroonblaadjes, die samenkomen in een goudkleurig hartje, en 

vanuit het centrum fijn, wit geaderd uitlopen.  Het verwante driekleurig viooltje heeft een 

huidzuiverende werking door de eliminatie van toxinen via het zweet. 

Ook aan de rand van het graasland, in het gelommerte van een 

majestueuze, alleenstaande beuk, is het gele speenkruid overvloedig 

aanwezig als bodembedekker.  De blaadjes werken bloedzuiverend 

terwijl de wortelknolletjes vroeger gebruikt werden ter behandeling van 

speen, vandaar de naam. 

Bomen op naam brengen, wanneer ze geen bladeren of vruchten dragen, is moeilijk.  Toch 

lukt het me bij de volgende soorten: zwarte berk (via het naambordje aan de voet van de 

boom), notelaar, beuk en paardekastanje (door de vruchtomhulsels, zoals bolsters en 

beukennootjes, die onderaan de boom te vinden zijn). 

Verschillende bomen aan de bosrand, tussen de twee kasteelparken, 

staan volop in bloei.  Zonder veldgids ben ik niet in staat de soorten te 

bepalen.  Een solitaire sleedoorn aan de zuidwestkant van kasteel 

Wolvenhof geurt lekker zoetig naar de nectar van de witte bloesems.  

Ook vliegende insecten worden erdoor aangetrokken.  Op de struik 

gonst het van bedrijvige bijen en een tweetal hommels. 

Een spinnetje zoekt zijn weg in een doolhof van grassprieten, die bepareld zijn met minuscule 

waterdruppeltjes en besprenkeld met de afgedwarrelde kroonblaadjes van de 

sleedoornbloesems.  Een paarse dovenetel doorbreekt dit groenwitte kleurenpallet. 

In het aanpalende weiland staat een lama met 

rasta-allures me verdwaasd aan te staren.  Wat 

verderop ligt een oude waterput er wat 

onopvallend bij, overwoekerd door een kluwen 

van verstrengelde takken, die nog uit hun 

winterslaap dienen te ontwaken.   

Een pad leidt me doorheen het achterliggende bosgedeelte, waarvan de bodem bedekt is met 

varens, richting kasteelpark Wallemote.  Naast het pad houdt een immer groene hulst er de 

wacht. 
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Mijn aandacht wordt getrokken 

door een wat verscholen poel aan 

de rand van het domein, waaruit 

zachte ‘i’-‘i’ geluiden komen.  

Het krioelt er van de padden en 

bruine kikkers, die roerloos aan of 

net onder het wateroppervlak 

vertoeven.  De grotere wijfjes 

worden meestal stevig omklemd 

door de heel wat kleinere 

mannetjes en vormen zo dubbel- 

of zelfs tripeldekkers.  Op een 

paar vierkante meter vertoeven er 

tientallen.  Tussen al dit 

‘geliefkoos’ drijven er kralenkettingen (lange, geleiachtige draden met zwarte bolletjes), 

paddensnoeren genoemd, die onder water aan de planten bevestigd zijn. 

Kasteelpark en vijver Wallemote 

De recente bosaanplanting (het vroegere voetbalveld) is bezaaid met brandnetels en de 

verdorde exemplaren van het voorgaande jaar. 

Meerdere houtduiven vliegen op van tussen de bomen in het oude parkgedeelte.  Op de 

achtergrond koert een Turkse tortel. 

In de recent uitgegraven vijver ten zuiden van kasteel Wallemote is het opmerkelijk rustig.  

Hier geen parende padden.  Op enkele watervlooien en een schaatsenrijder na doet het water 

‘doods’ aan.   

Het wateroppervlak ligt ongeveer anderhalve meter dieper dan de oever.  Aan de ene kant 

verloopt dit via een bijna verticale berm, die bedekt is met o.a. gras, 

madeliefjes en klein hoefblad.  In deze langwerpige kom staat een 

bundel riet met zijn stengels in het water.  Aan de andere zijde verloopt 

de hellingsgraad heel geleidelijk, met een drassige ondergrond tot 

gevolg.  Net onder het wateroppervlak groeit een verscheidenheid aan 

niet nader te omschrijven waterplanten.  Een groot gedeelte van de 

vijver is bedekt met geelgroenachtige algen.  Zou dit verschijnsel 

misschien iets te maken kunnen hebben met de lage activiteitsgraad in het water? 

Naast de vijver ‘dansen’ piepkleine, vliegende insecten op anderhalve tot twee meter boven 

de grond.  Wat verderop, aan de rand van het struweel, ligt een 

boomstam met spechtengat tegen de vlakte.  Onder de schors van 

enkele rotte boomstronken krioelt het van de pissebedden en andere, 

nog kleinere insecten.  Dergelijke omgevallen, ontwortelde, 

afgestorven of rotte bomen hebben voor allerhande dieren een niet te 

onderschatten natuurwaarde als voedselbron, schuil- of 

nestgelegenheid.  

Paardebloemen, zowel in bloei (gele bloem) als in zaad (pluizen), staan overvloedig in het 

gazon. 
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DatumDatumDatumDatum    zondag 18zondag 18zondag 18zondag 18    maart 2007maart 2007maart 2007maart 2007    
UurUurUurUur    9u05 9u05 9u05 9u05 –––– 10u1 10u1 10u1 10u15555    
WeerWeerWeerWeer    zwaarbewolktzwaarbewolktzwaarbewolktzwaarbewolkt; ; ; ; windvlagen; druilerig met op het einde van de wandeling een windvlagen; druilerig met op het einde van de wandeling een windvlagen; druilerig met op het einde van de wandeling een windvlagen; druilerig met op het einde van de wandeling een     
    korte, maar felle hagelbui; ca. 5°Ckorte, maar felle hagelbui; ca. 5°Ckorte, maar felle hagelbui; ca. 5°Ckorte, maar felle hagelbui; ca. 5°C    
ThemaThemaThemaThema    veveveverkenning metrkenning metrkenning metrkenning met    GeertGeertGeertGeert    SteelantSteelantSteelantSteelant, medecursist, medecursist, medecursist, medecursist en bestuurslid  en bestuurslid  en bestuurslid  en bestuurslid De BuizerdDe BuizerdDe BuizerdDe Buizerd        
    

 

Het domein ligt er verlaten bij.  Tijdens de volledige duur van de wandeling zijn er geen 

mensen te bespeuren.  Dit in tegenstelling met de drukke ‘vogelactiviteiten’.  Vogels vliegen 

constant op en af, en kwetteren tegen elkaar op alsof ze allemaal gelijktijdig deelnemen aan 

een zangwedstrijd. 

Vogelobservaties 

visueel 

� twee gaaien vliegen voorbij en strijken neer in een bosje; 

auditief 

� tjiftjaf zingt onafgebroken zijn naam;  

� de winterkoning is als een aflopende wekker, met luid, metalig klinkende, trillende 

geluiden; 

visueel en auditief  

� een merel hipt met twee poten tegelijk of doet enkele stappen om daarna enkele 

seconden doodstil te staan op zoek naar wormen in het gras; fluit helder en luid korte, 

trage strofes met een melodieuze, zoete toon;  de alarmroep bestaat uit een reeks 

metalige ‘plie-plie-plie-plie-plie-…’ klanken, die bij het opvliegen in crescendo gaan;  

� twee groene spechten in een golvende vlucht ‘kjuu-kjuu-kjuuk’ roepend; vanuit het 
bos luid lachend ‘kluuh-kluuh-kluu-kluu-…’;  

� kauwen roepen vrij kort en scherp ‘kja’ of ‘kjak’;  

� een zwarte kraai passeert in een slappe vlucht, met ondiepe slagen en roept hard 

rollend en krassend zijn eigen naam ‘krra krra kraa’;  

� de roodborst is makkelijk te herkennen aan zijn oranjerode gezicht, kin, keel en borst; 

zijn zang is als een klaterend watervalletje, dat begint met hoge, ijle, langgerekte 

noten, waarna de strofe daalt in toonhoogte en versnelt met parelende klanken met 
wisselend tempo en volume (melancholisch deuntje met veel ‘sisklanken);  

� Turkse tortels zijn makkelijk herkenbaar aan de smalle, zwarte dwarsband aan de 

zijkant van de hals;  drielettergrepig, meermaals herhaald gekoer ‘oe-OE-oe’, waarbij 
de tweede lettergreep langgerekt en benadrukt is;  

� houtduiven vliegen luid klappend op van tussen het gebladerte;  kenmerkend is de 

grote, witte vlek op de zijkant van de hals, en tijdens het vliegen de brede, witte band 

op de bovenvleugel; de golvende baltsvlucht wordt getypeerd door een korte, steile 

klim en enkele klappende vleugelslagen, gevolgd door een dalende glijvlucht met 

stijve vleugels en gespreide staart (vroeger ook wel ‘valduif’ genoemd); 

vijflettergrepig gekoer ‘KOE-koe-koe-koe…roe’, drie tot vijf maal herhaald zonder 
pauze;  
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� een ekster komt in rechte lijn aangefladderd, waarna hij parmantig en licht waggelend 

door het gras loopt; hipt af en toe op twee poten en maakt daarbij grote sprongen;  een 
tweede ekster wordt begroet ‘tsja-kaa’, waarna een soort van conversatie ontstaat; 

� Canadese ganzen dobberen op de vijver, terwijl ze nasale, hakkende geluiden maken;  

� een waterhoen loopt naar de vijver, de staart omhoog en onophoudelijk knikkende 

bewegingen makend, en zwemt met rukkende kopbewegingen weg;  roept kort en 

krachtig ‘kjuurk’; bij onraad is dit een scherp ‘ki-kek’; 

 

                  tjiftjaf                           winterkoning                   groene specht                                  houtduif                         

Vijvers en poelen 

In de poel ten zuiden van kasteel Wolvenhof is het opmerkelijk rustiger dan de week ervoor.  

Een salamander zwemt met snelle, kronkelende bewegingen vliegensvlug naar de bodem.  In 

tegenstelling met de paddenoverrompeling de week voordien, wordt nu geen enkele pad 

waargenomen.  Het aantal paddensnoeren daarentegen is exponentieel toegenomen.  Ze zien 

er ook anders uit.  De langgerekte slierten met opgezwollen, bruinzwarte parels liggen 

ingedikt in een grijsdoorschijnende, geleiachtige massa en klitten in hoopjes aaneen. 

De poel, die gelegen is ten zuiden van de Bosdreef en uitdeint in nat grasland, vertoont geen 

dierlijke activiteit.  Geert verwijdert een ‘soort vetplantjes’, die langs de oever in het water 

staan.  Deze exoten horen hier niet thuis en zouden de streekeigen watervegetatie weldra 

overwoekeren.  Waarschijnlijk werden ze achtergelaten door een of andere vijver- of 

aquariumliefhebber, die zijn waterplanten kwijt wou. 

Een konijn springt op en slalomt weg tussen de nieuwe bosaanplanting ten zuiden van kasteel 

Wallemote.  Hierbij wordt de witte onderzijde van de staart zichtbaar. 

Verschillende waterplanten worden waargenomen in de vijver achter kasteel Wallemote: 

� algen bedekken een stuk van het wateroppervlak; 

� waterranonkel komt voor in basen- en stikstofrijke wateren; de stengel zweeft in het 

water, de ondergedoken bladen zijn meermalen driedelig of gevorkt, met slappe, 
draaddunne slippen; 

� watermunt staat op basenrijke, stikstofhoudende, natte bodems; heeft een kantige 

stengel en eironde, gezaagde, kruisgewijs tegenoverstaande bladen; bevat vluchtige 
oliën en looistoffen en heeft een kenmerkende muntgeur bij kneuzing; 

�  waterpest is een exoot, die snel groeit; voorziet het water van meer zuurstof; 

Op de oever staat er klein hoefblad en kale jonker (distelsoort).  In de tuin van de aanpalende 

conciërgewoning in de Kokelarestraat groeit o.a. aronskelk en dotterbloem. 



Terreinstudie Wallemote – Wolvenhof 

 

 

Cursus Natuurgids Izegem, 2006-2007  46 

 

 

DatumDatumDatumDatum    zondag 25zondag 25zondag 25zondag 25    maart 2007maart 2007maart 2007maart 2007    
UurUurUurUur    9u45 9u45 9u45 9u45 –––– 12u00 (afgelopen nacht werd het zomeruur ingesteld; 2u00 werd  12u00 (afgelopen nacht werd het zomeruur ingesteld; 2u00 werd  12u00 (afgelopen nacht werd het zomeruur ingesteld; 2u00 werd  12u00 (afgelopen nacht werd het zomeruur ingesteld; 2u00 werd     
    3u00)3u00)3u00)3u00)    
WeerWeerWeerWeer    zalige lentezon; wolkenloze hemel; frisse bries; zalige lentezon; wolkenloze hemel; frisse bries; zalige lentezon; wolkenloze hemel; frisse bries; zalige lentezon; wolkenloze hemel; frisse bries; ca. 9°C; tegen ’s middags ca. 9°C; tegen ’s middags ca. 9°C; tegen ’s middags ca. 9°C; tegen ’s middags     
    opkomende bewolking en wind, die toegenomen is in krachtopkomende bewolking en wind, die toegenomen is in krachtopkomende bewolking en wind, die toegenomen is in krachtopkomende bewolking en wind, die toegenomen is in kracht        
ThemaThemaThemaThema    vvvvogels kijken met vogels kijken met vogels kijken met vogels kijken met verrekijkererrekijkererrekijkererrekijker        
    

 

De dag voordien een degelijke verrekijker gekocht, waardoor het determineren van vogels een 

stuk gedetailleerder en vlotter zal verlopen. 

Net zoals tijdens de voorgaande bezoeken zijn de vogels druk in de weer.  Vanuit het struweel 

en de boomkruinen weerklinkt een bonte mengeling van gefluit, getjirp en gekoer.  Vooral de 

Turkse tortel en de tjiftjaf doen flink hun best.  Er wordt ook druk heen en weer gefladderd 

door o.a. merels, lijsters, spreeuwen,…en houtduiven, die heel wat decibels produceren, 

wanneer ze opstijgen vanuit het gebladerte.   

Een eekhoorn steekt het grasveld aan de noordkant van kasteel Wallemote over en verdwijnt 

tussen de bomen. 

Op het eerste zicht is de natuur niet veel veranderd in vergelijking met de afgelopen twee 

weken.  De ontwikkeling van de knoppen en blaadjes aan de struiken en bomen lijkt te zijn 

stilgestaan, wat mogelijks te wijten is aan de koude weersomstandigheden. 

Een zwerm spreeuwen strijkt neer op het parkgazon.  Met schokkende, energieke bewegingen 

lopen ze door het gras op zoek naar voedsel.  Bij het opstijgen laten ze hun typische ‘tsjuurrr’ 

horen. 

Aan de ‘bosrand’ staan er enkele tuiltjes hondsdraf.  Dit kleine plantje 

met blauwviolette bloemblaadjes en nier- of hartvormige, stomp 

getande bladen staat dikwijls in de nabijheid van brandnetels.  

Hondsdraf schijnt een verzachtend effect te hebben op de jeuk, die 

veroorzaakt wordt door brandnetels.  Thee van een drietal blaadjes 

wordt gedronken als middel tegen verkoudheden.  De plant heeft ook 

een nierzuiverende werking. 

Op het bladerdek tussen de bomen liggen afgeknotte takken op een 

hoop gestapeld.  Dergelijke takkenbossen zijn een ideale nest- of 

schuilplaats voor allerhande dieren (kleine zoogdieren, vogels, 

amfibieën, insecten,…), tenminste als dit materiaal blijft liggen.  Het 

beleid is er echter meer en meer op gericht om ‘houtafval’ niet meer af 

te voeren ten voordele van het ‘esthetische, maar kunstmatige uitzicht’.  

Natuurlijke afbraakprocessen en recyclage ter plaatse bieden, naast 

schuil- en nestgelegenheid, nog heel wat andere voordelen, zoals de 

groei van paddenstoelen, die het dode materiaal omzetten tot voedingsbestanddelen voor de 

andere nog levende planten. 
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Een pimpelmees zit op een elektriciteitsdraad aan de noordkant van 

kasteel Wallemote.  De zwarte oogstreep loopt doorheen het witte 

kopje en doet denken aan een zorromasker.  Eveneens kenmerkend 

zijn de grijsblauwe ‘kuif’, geelgroene borst en helder blauwe 

vleugelpennen.  Uit zijn gevarieerde repertoire laat hij geregeld de 

volgende, heldere roep horen ‘sisisuudu’ of ‘sisisi’.      

Een koolmees en een witte kwikstaart vliegen af en aan, en landen in de hoger gelegen delen 

van de bomen.    

De koolmees is makkelijk te herkennen aan de glanzend zwarte kop, die een cirkel vormt rond 

de witte wangen en uitmondt in een zwarte middenstreep (plastron) op 

de gele borst.  Waar de sissende ‘s’ typerend is voor de pimpelpees, 

komt de expressiever ‘t’ steeds terug in de roepjes van de koolmees, 

zoals ‘ti TUUi’, ‘TIE-ta TIE-ta TIE-ta’ of ‘tie-tie-TA tie-tie-TA tie-tie-

TA’.   

Een witte kwikstaart valt op door zijn lange, smalle, zwartwitte staart, 

die constant op en neer beweegt.  De keel, kin, kruin en het 

achterhoofd zijn gitzwart, het voorhoofd en de wangen zijn wit en de 

mantel is grijs met witte vleugelstrepen.  De roep is monter en 

makkelijk te herkennen als ‘tsli-WITT’ of ‘zi-ze-LITT’. 

In de onderste regionen van de bomen halen twee pimpelmezen acrobatentoeren uit door, 

ondersteboven hangend aan de uiteinden van de twijgen, te pikken in de knoppen.  Vanuit de 

dichte ondergroei zingt de piepkleine winterkoning, met zijn korte, ‘immer’ verticaal 

opgerichte staart, zijn luide, explosieve en trillende lied met overwegend ‘svi’, ‘zuu’, ‘zirrr’ 

en ‘zerrr’ klanken. 

Een statige naaldboom (Araucaria Araucana volgens het naambordje; 

slangenden volgens de veldgids) pronkt met zijn lange, onbegroeide, 

gladde stam en een kruin van brede, stekelige naalden.  De naam 

slangenden dankt hij aan de vorm van de takken. 

In de onderste helft van een tamme kastanje worden vijf spechtengaten waargenomen.   

Hogerop in de bomen roept een tjiftjaf telkenmale zijn naam.  Dit vogeltje determineren op 

zijn zang is niet zo moeilijk, hem lokaliseren tussen het gebladerte is een ander paar mouwen.  

Tot nu toe is het me nog niet gelukt.   

Een grote bonte mannetjesspecht (na determinatie met veldgids) kruipt langs een boomstam 

omhoog.  Af en toe laat hij een reeks korte, scherpe ‘kiek’ geluiden horen.  Typerend zijn de 

dieprode anaalstreek, witachtige buik, grote, witte, ovale schoudervlekken én zwarte kruin en 

snorstreep.  Het mannetje heeft als enige een rode achterhoofdvlek.  

Vanuit het bosgedeelte aan de andere kant van het grasveld weerklinkt de luide lach (‘kluuh-

kluuh-kluu-kluu-…) van de groene specht. 
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Een rijk gevarieerde strooisel- en kruidlaag bepalen het uitzicht van de 

bosondergroei.  Op een paar vierkante meters groeien citroenmelisse, 

kleefkruid, speenkruid en enkele vlierscheuten broederlijk naast 

elkaar.  Een sierlijke hulst en een rododendronstruik, waaraan de 

prachtgekleurde bloemen nog ontbreken, maken het plaatje compleet.  

Opmerkelijk bij de lichtviolette hondsviooltjes zijn de groenachtig 

witte sporen.  De eerste vliegen beginnen met hun schuchtere 

verkenningstochten. 

Een frisgroen moskussen staat, gedeeltelijk verscholen onder enkele 

afgevallen bladeren, te pronken aan de voet van een boom.  Een andere 

variëteit heeft zich verankerd aan een omgevallen, wegrottende stronk.  

Mossen zijn primitieve plantjes, die (regen)water en mineralen 

rechtstreeks via hun blaadjes opnemen.  Een 

moskussen bezit dan ook een grote 

luchtvochtigheid.  De wortels dienen enkel voor 

de vasthechting.  De voortplanting gebeurt via 

sporen, die gevormd worden in een bruin, dun gesteeld sporendoosjes, 

dat in de winter of het vroege voorjaar boven het groene mosplantjes 

uitgroeit. 

Een niet nader bepaald vliegend insect zit onbeweeglijk op dezelfde stronk.  Een gerimpelde 

korstzwam (genus Stereum) heeft zich verankerd aan de zijkant. 

De bosaanplant, die in 2000 verwezenlijkt werd op het vroegere voetbalveld, is overwoekerd 

door brandnetels, vlierscheuten en ridderzuring.  Aan de bosrand van het kasteelpark 

Wolvenhof staat een spar.  De naalden van sparren staan enkelvoudig ingeplant op de 

stengel, terwijl bij dennen de naalden steeds in bundels zitten van 2, 3 of 5. 

In de aanpalende poel zijn geen padden en kikkers meer te bespeuren.  

Naast de reeds overvloedig aanwezige paddensnoeren, wordt ook 

kikkerdril opgemerkt.  Deze legsels zijn afkomstig van de bruine 

kikker, die paart in maart-april en zijn eitjes afzet op planten in ondiep 

water.  Het geleiachtige omhulsel zwelt op in het water, waarbij de 

legsels van tientallen kikkers samendrijven tot enorme eimassa’s of 

kikkerdril. 

De sleedoorn, die zuidwestelijk van kasteel Wolvenhof groeit, is bijna uitgebloeid.  De witte 

bloemen verschijnen vroeg in het voorjaar (begin maart) en staan alleen, maar dicht opeen op 

korte loten.  Pas nadien worden de ovale, gezaagde bladeren gevormd.  De doornen zijn lang 

en de steenvruchten (sleeën) blauwzwart.  De vruchten zijn rijk aan looistoffen en smaken dan 

ook erg wrang.  Van de bladeren wordt thee gemaakt, die een diuretische en mild laxerende 

werking heeft. 

In tegenstelling tot de sleedoorn ontstaan bij de meidoorn eerst de blaadjes, die ondiep gelobd 

(tweestijlige) of diep 5-7 spletig (éénstijlige) zijn.  De witte bloemtrossen ontluiken pas later 

in mei (vandaar de naam meidoorn).  De struik heeft korte doornen en rode bessen, die erg 

gegeerd zijn door tal van vogels.  Deze vlezige vruchten zijn zeer rijk aan vitamine C en 

worden o.a. verwerkt tot gelei.  Zowel de bloemen als de bladeren worden gebruikt als 

geneeskrachtige thee. 
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De naambordjes, die her en der aan de boomvoeten staan opgesteld, wijzen me op het 

voorkomen van een zwarte walnoot (Juglans nigra) en een gewone esdoorn (Acer 

pseudoplatanus). 

Een mannelijke wilde eend pronkt op de kasteelvijver van Wolvenhof met zijn prachtig 

verenkleed: een glanzend groene kop, afgeboord door een smalle witte halsband, paarsbruine 

borst, lichtgrijze romp, donkerblauwe spiegel met opvallende, witte randen (die goed 

zichtbaar zijn tijdens de vlucht) en zwarte, opkrullende staartveren.  Tijdens de nazomer treedt 

bij de mannetjes eenden een gelijktijdige rui op van alle slagpennen, waardoor ze drie à vier 

weken niet kunnen vliegen.  Dit ‘eclipskleed’ lijkt sterk op het verenkleed van de vrouwtjes. 

Wilde eenden behoren tot de grondeleenden, die hun voedsel vaak onder water zoeken en 

waarbij het achterlichaam dan rechtop uit het water steekt (‘grondelen’).  Wanneer ze 

opvliegen vanuit het water gebeurt dit moeiteloos en zonder aanloop. 

Bij duikeenden verloopt het opvliegen heel wat moeizamer.  Door hun iets kortere vleugels is 

een aanloop vereist.  Duikeenden grondelen zelden.  Ze zoeken duikend onder water naar 

voedsel.  Andere kenmerkende verschillen zijn de in het water aflopende achtersteven en de 

vleugels die geen spiegel, maar wel vaak een lichte streep bevatten.  
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DatumDatumDatumDatum    maandag 9 april 2007maandag 9 april 2007maandag 9 april 2007maandag 9 april 2007    
UurUurUurUur    9u00 9u00 9u00 9u00 –––– 12u10 12u10 12u10 12u10    
WeerWeerWeerWeer    wolkenloze hemel; schuchter zonnetjewolkenloze hemel; schuchter zonnetjewolkenloze hemel; schuchter zonnetjewolkenloze hemel; schuchter zonnetje geeft eerste warmte af geeft eerste warmte af geeft eerste warmte af geeft eerste warmte af; fris briesje; 8 ; fris briesje; 8 ; fris briesje; 8 ; fris briesje; 8 ––––        
    10°C 10°C 10°C 10°C     
ThemaThemaThemaThema    ddddeterminatie van planten met behulp van veldgidseneterminatie van planten met behulp van veldgidseneterminatie van planten met behulp van veldgidseneterminatie van planten met behulp van veldgidsen        
 

 

Wegens een paaseierenraap is er op de parking een constante toestroom van wagens.  Ouders 

trekken met hun enthousiaste kroost richting kasteel Wallemote, waar ‘vrolijke’ 

kinderdeuntjes uit de boxen galmen.  Vandaag zullen de observaties zich dus beperken tot het 

kasteelpark Wolvenhof.   

Tijdens het weekend heb ik me een halve boekenkast (veld)gidsen aangekocht.  Het enige wat 

me nog ontbreekt, is een rijkelijk geïllustreerde Flora.  Beladen met verrekijker en 

naslagwerken denk ik klaar te zijn voor het ‘determineren van de natuur’.  Al snel blijkt dit 

toch niet zo eenvoudig te zijn. 

Fluitenkruid is een schermbloemige zonder omwindsel, die opgebouwd is uit deelschermen 

met 4-8 smalle, puntige omwindselblaadjes en witte bloempjes.  De bladeren zijn glanzend en 

dubbel- tot drievoudig veervormig samengesteld.  Deze plant komt zeer algemeen voor, 

vooral op bemeste graslanden, bosranden en wegbermen.  Het is een indicator voor 

stikstofrijke gronden. 

Het op naam brengen van een tweede plantje dien ik na verwoede 

pogingen schuldig te blijven.  Ik besluit enkele foto’s te nemen en de 

kenmerken zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven.  Na wat 

opzoekwerk op Internet lukt het me het plantje ‘dat laag bij de grond 

groeit, met vijf kleine, gele kroonblaadjes, een gele, bolvormige knop, 

met bruine spikkeltjes, en diepgroene, lobvormige blaadjes’ te 

determineren als ‘schijnaardbei of Potentilla indica’, een lid van de 

rozenfamilie. 

Zelfde scenario bij plantje nummer drie.  De eigen notities duiden op ‘een lange, smalle 

stengel, ‘lancetvormige’ blaadjes, met rode knop in de bovenkant van de oksel, vijf kleine, 

gele kroonblaadjes, met achterliggend geschrankt vijf puntige, groene 

kelkblaadjes, een groen hartje met gele stuifmeeldraden eromheen, 

waarbij de bloem een diameter heeft van ca. 1 cm.  Na veel wikken en 

wegen houd ik het op ‘gewoon nagelkruid of Geum urbanum’, 

eveneens lid van de rozenfamilie.  De geraadpleegde Flora beschrijft 

nagelkruid als volgt: ‘bloemen in een losse, armbloemige pluim, 1-1,8 

cm in diameter, stijl aan de vrucht haakvormig, de vruchtjes daardoor 

klittend, stengel wijdvertakt, afwisselend grote en kleine, geveerde 

(i.p.v. ‘lancetvormige’) blaadjes.  Een zeer dubieuze determinatie: zeer 

gelijkend volgens de illustratie, maar minder herkenbaar volgens de tekstuele omschrijving.  

Vooral de omschrijving van de bladen doet me twijfelen.  Bij navraag aan de gidsen tijdens de 

volgende wandeling wordt de benaming van de plant als ‘gewoon nagelkruid’ evenwel 

bevestigd. 
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Het gebruik van de veldgids ‘bomen en struiken’ leidt tot het op naam brengen van de gewone 

esdoorn, gewone vlier, plataan, beuk, zomereik, robinia, witte paardekastanje, okkernoot, 

zwarte walnoot en pontische rododendron. 

Een grote bonte specht (met rode vlek op het achterhoofd en onder de staart) klimt via een 

boomstam omhoog.  Een aalscholver trekt over het kasteelpark.  Ook eksters, kraaien en 

kauwen vliegen heen en weer. 

Van een aantal courante planten lukt het me om ze op zicht te benoemen: kleefkruid, 

smeerwortel, muur, hondsdraf (in bloei), ridderzuring, citroenmelisse, robertskruid (in bloei), 

speenkruid (in bloei), klein hoefblad, lavendel, hortensia (Hydrangea na determinatie), 

sleedoorn en paarse dovenetel (in bloei). 

� Gewone smeerwortel (Symphytum officinale L.) behoort tot de ruwbladigenfamilie.  De 

klokvormige bloemen hangen in een korte, knikkende tros en zijn purperkleurig, violet 

of gelig wit.  De bladen zijn smal lancetvormig, behaard en rimpelig; de onderste tot 25 

cm lang en 5 cm breed, van onderen grof geaderd.  Gedijt vooral op vochtige plaatsen.  

De bloei begint al eind april en duurt tot september. 

 De naam smeerwortel duidt op de aloude toepassing bij het helen van botbreuken.  De 

botanische naam Symphytum komt van het Griekse ‘symphyein’ en betekent 

samengroeien.  Bereidingen met gewone smeerwortel stimuleren de genezing van 

verrekkingen, kneuzingen, verstuikingen en botbreuken.  Dit gebeurt door middel van 

verschillende mechanismen.  De inhoudstof choline remt de vorming van oedeem 

(ontzwellend) en stimuleert de doorbloeding van beschadigd weefsel.  Allantoïne 

stimuleert de celgroei en dus de vorming van nieuw weefsel.  De looistoffen werken 

antimicrobieel of ontstekingsremmend.  Enkel de uitwendige toepassing (zalf of 

kompressen) van wortel en blad op een onbeschadigde huid wordt geadviseerd met een 

beperking van 4 tot 6 weken per jaar.  Inwendig of langdurig gebruik kan leverschade 

veroorzaken en het ontstaan van kanker in de hand werken. 

� Ridderzuring is lid van de duizendknoopfamilie.  Net als bij krulzuring werd de wortel 

vroeger als laxeermiddel gebruikt.  De vruchten bevatten veel looistoffen en dienden 

juist om diarree te stoppen. 

� Citroenmelisse (Melissa officinalis) maakt deel uit van de lipbloemenfamilie en heeft 

een heerlijk citroenfris aroma (van de etherische olie die ze bevat).  De bladeren zijn 

eivormig met een diameter van ca. 1,5-6 cm.  De kleine, witte 

lipbloemen zitten in schijnkransen in de oksels van de bovenste 

loofbladeren.  De bloeiperiode loopt van juni tot augustus.  Het 

oogsten van de bladeren is aangewezen vóór de bloeitijd in juni, 

want zodra citroenmelisse bloeit, verandert zowel de geur als de 

smaak van de plant in negatieve zin. 

 De loofbladeren worden medicinaal gebruikt in de vorm van thee, zalf of tinctuur 

(etherische olie).  Ze hebben een kalmerend, ontspannend effect en een krampwerende 

werking op het maagdarmkanaal.  Inwendige toepassing wordt aangeraden bij spanning, 

rusteloosheid en prikkelbaarheid, evenals bij spijsverteringsstoornissen en 

inslaapproblemen als gevolg van nervositeit.  Uitwendig wordt citroenmelisse gebruikt 

ter behandeling van herpesblaasjes (koortsuitslag op de lippen).  Vooral de preventieve 

bescherming bij sterk zonlicht, bijvoorbeeld in de bergen of aan het strand, is beproefd 

gebleken.  Dit komt door de antivirale werking van de looistoffen. 
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� Klein hoefblad (Tussilago farfara) behoort tot de 

composietenfamilie.  Alleenstaande bloemkorfjes (1,5-3,5 cm) 

met mannelijke buisbloemen in het midden en vrouwelijke 

lintbloemen aan de rand.  De stengel beschikt over roodachtige, 

viltige schubbladen.  Klein hoefblad is één van de allereerste 

voorjaarsbloeiers.  De goudgele bloemen verschijnen vóór de 

bladeren, vaak al in februari.  Pas na de bloeitijd verschijnen de 

lang gesteelde, rondachtig-hartvormige, getande, van onderen witte en viltig behaarde 

bladeren.  

 De werkzame stoffen in de bladeren worden ingezet als hoestmiddel.  De aanwezige 

slijmstoffen zorgen voor een beschermlaag in de keelholte, waardoor de prikkelbaarheid 

vermindert.  Een langdurige behandeling wordt afgeraden wegens de aanwezigheid van 

kleine hoeveelheden pyrrolizidine-alkaloïden, die in hoge doses leverbeschadigingen 

kunnen veroorzaken en het ontstaan van kanker in de hand werken.  In het begin van de 

20
e
 eeuw werden de bladeren gerookt als surrogaat voor tabak. 

� Lavendel (Lavandula angustifolia) is familie van de lipbloemigen en komt van het 

Latijnse ‘lavare’ (wassen), dat verwijst naar het gebruik van deze welriekende plant als 

badtoevoeging.  De bloemen worden eveneens gebruikt onder de vorm van thee, 

gedroogde bloemenzakjes of bloesemolie voor massage.  De bloemen bevatten o.a. 

looistoffen en etherische oliën.  Ze zijn door hun ontspannende en kalmerende werking 

vooral geschikt bij rusteloosheid, nervositeit en inslaapstoornissen, evenals bij maag- en 

darmklachten. 

Bij kleine veldkers (kruisbloemenfamilie) staan de kleine (3-4 mm), 

witte bloempjes in korte, armbloemige trossen.  De langgerekte 

stengel is bochtig.  Het plantje, dat zijn zaden met kracht wegslingert, 

komt algemeen voor op basen- en stikstofrijke bodems en dan vooral 

in wegbermen, tuinen en stukgetrapt grasland.  De plant schijnt lekker 

te zijn als salade. 

Op de vijver zwemmen een twaalftal Canadese ganzen en enkele wilde eenden met hun 

kuikens.  Een kleinere eend met lichtbruin bovenkleed trekt mijn aandacht.  De buik is 

verticaal kronkelend, wit en bruin gestreept.    De witte achtersteven gaat aan de bovenkant 

over in donkerbruin, dat wordt afgelijnd door een zwarte rand.  De kruin en het achterhoofd 

zijn donkerbruin, de keel wit.  Een witte streep loopt boven het oog schuin naar achteren.  

Ondanks de waarnemingen met de verrekijker en het noteren van zoveel mogelijk kenmerken, 

kan ik de soort niet terugvinden in de vogelgids.  Het benoemen van ongekende, eerder 

onopvallende soorten, vrouwtjes of juveniele exemplaren, is bijlange zo eenvoudig niet, zelfs 

met hulpmiddelen als verrekijker en veldgidsen.  

Een diversiteit aan vliegende insecten is druk in de weer rond de kartelende bosrand tussen de 

beide kasteelparken.  Ze fladderen rond, zetten zich neer op grasstengels of bladeren, zuigen 

nectar uit de bloemen of hangen ter plaatse in de lucht.  De volgende soorten kan ik benoemen 

met behulp van een insecten- en dierengids. 
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� Een bont zandoogje neemt een zonnebad op een grasstengel.  Ik tel er vier in totaal.  De 

donkerbruine vleugels zijn aan de rand bezet met bandvormig 

gerangschikte, bleekgele vlekken.  Op de voorvleugel is één 

witte oogvlek te zien, op de achtervleugel drie à vier.  De 

achtervleugel is puntig getand.  Deze vlinder vliegt langzaam en 

zit vaak te zonnen op boswegen en bladeren.  Ze komen van april 

tot september voor in beschaduwde bossen.  De rupsen 

ontwikkelen zich op verschillende grassen, waarbij de tweede 

generatie overwintert. 

� Twee akkerhommels zuigen met hun lange, spitse snavel nectar op.  Ze zijn herkenbaar 

aan hun rossig behaarde bovenrug en een ruig behaard achterlijf, dat varieert van zwart, 

grijsgeel tot roodbruin. 

� Een koolwitje fladdert dartel op en af.   

� Een bessenzweefvlieg zit bewegingsloos op het blad van een 

struik.  De grote roodbruine ogen zijn door een smalle, 

geelachtige kruin gescheiden.  Het borststuk is olijfkleurig 

behaard en afgezoomd met een halfcirkelvormig, geel schild.  

Het achterlijf is getekend met afwisselend gele en zwarte 

doorlopende banden, waarvan de voorste gele in het midden 

onderbroken is.  Hun larven verorberen dagelijks tot ongeveer 

150 bladluizen en zijn daarom zeer waardevol bij de biologische 

bestrijding van bladluizen. 

Een roodborstje, onderaan in het struweel, en een tjiftjaf, hoog in de boomkruin, zingen elk 

hun lied.  Ondertussen is het etenstijd, en er is nog zoveel te zien, te horen en te ruiken.  De 

meeste waarnemingen kan ik nog steeds niet plaatsen bij gebrek aan kennis, een overvloed 

aan prikkels, mijn beperkte observatietechnieken, de onkunde om met veldgidsen te werken 

en het ontbreken van enkele deftige naslagwerken (o.a. flora, insecten,…). 

 

DatumDatumDatumDatum    zaterdag 14 april 2007zaterdag 14 april 2007zaterdag 14 april 2007zaterdag 14 april 2007    
UurUurUurUur    15u10 15u10 15u10 15u10 –––– 18u00 18u00 18u00 18u00    
WeerWeerWeerWeer    broeierig heet; wolkenloze hemel; zwoele bries; ca. 24°Cbroeierig heet; wolkenloze hemel; zwoele bries; ca. 24°Cbroeierig heet; wolkenloze hemel; zwoele bries; ca. 24°Cbroeierig heet; wolkenloze hemel; zwoele bries; ca. 24°C    
ThemaThemaThemaThema    ggggeleide wandeling door provinciemedewerkerseleide wandeling door provinciemedewerkerseleide wandeling door provinciemedewerkerseleide wandeling door provinciemedewerkers    
 

 

Op vraag van Geert Steelant (medecursist) zullen Wim Marichal en Pieter Vandevoorde van 

de provinciale dienst Planning Domeinen en Groene Assen een gidsbeurt verzorgen.  Geert 

Steelant, Kathleen Demeulenaere, ikzelf (allen cursisten en lid van Natuurwerkgroep De 

Buizerd), Wim Verbeke (cursist) en Luc Vanderbeke (lid Natuurwerkgroep De Buizerd en 

vogelkenner) zijn de gelukkigen. 
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Het is een drukte van jewelste rond kasteelpark Wallemote.  De KSA organiseert er een Spel 

zonder Grenzen, waarbij heel wat decibels worden geproduceerd door een joelende bende 

deelnemers en de begeleidende, oppeppende muziek.  De rondleiding zal zich dus 

hoofdzakelijk toespitsen op het kasteelpark Wolvenhof.  Van de oorspronkelijk ervaren herrie 

hebben we tijdens de wandeling vreemd genoeg weinig last.  Het bosgedeelte tussen de beide 

parken heeft blijkbaar een goede buffercapaciteit, waardoor het lawaai voor een groot stuk 

wegdeemstert. 

Pieter overhandigt enkele plannetjes en geeft toelichting bij het ontwerp van 

landschapsarchitect Bossaert, die de toekomstvisie van het provinciedomein heeft 

uitgetekend. 

� Rond de kastelen zullen wandelpaden worden aangelegd in lussen, die op elkaar zijn 

aangesloten.  De paden dienen eveneens toegankelijk te zijn voor rolstoelgebruikers.  De 

aanleg van de kasteelparken is gericht op zachte recreatie, zoals wandelen en joggen. 

� Centraal vanuit kasteel Wallemote zal een open landschapszicht gecreëerd worden op de 

achterliggende gronden in het zuiden.  Een aantal bomen dient hiervoor te worden 

gerooid, zodat een open corridor ontstaat.  Ten behoeve van het landschapszicht zal op 

het einde van de akkerlanden nog een natuurlijk scherm worden aangeplant, waardoor 

de achterliggende fabriek aan het oog wordt onttrokken. 

� Kasteel Wolvenhof zou ingericht worden als administratieve ruimte voor de 

gebiedswerking van de provincie.  Een streekbezoekerscentrum en informatiepunt 

kunnen hieraan gekoppeld worden. 

� De zone ten zuiden van de kasteelparken is ingekleurd als natuurgebied, waar prioritair 

aandacht zal worden besteed aan natuurbeheer, -ontwikkeling en -beleving. 

� Ten westen van de parken is een speelbos voorzien.  Hiervoor dient wel nog een stuk 

grond te worden aangekocht.  

Het provinciaal domein, dat oorspronkelijk bestond uit de beide kasteelparken, was 13 ha 

groot.  Met de aankoop van enkele, omliggende percelen bedraagt de oppervlakte van het 

provinciedomein momenteel 24 ha.  De doestelling bestaat in een verdere uitbouw tot 30 ha. 

De kasteelparken zouden binnen de huidige legislatuur dienen te worden verfraaid volgens het 

plan Bossaert.  In september 2007 wordt de vijver achter kasteel Wallemote vergroot en 

uitgediept.  Een brug zal het pad aan weerszijden van de vijver met elkaar verbinden.  

Eveneens in september zal de opgehoopte aarde in het graasland, ten noorden van de vijver 

van kasteel Wolvenhof, worden afgevoerd.  In dit weiland graast de Ardense Voskop, een oud 

Belgisch schapenras.  Normaal worden er per hectare een achttal dieren voorzien, die door 

begrazing instaan voor het natuurlijk onderhoud van het terrein.   

De oorspronkelijke kasteelparken blijven hun parkfunctie behouden, waarbij ook ruimte 

voorzien is voor de indertijd aangeplante exoten.  De nieuwe aanplantingen, zoals de 

natuurzone ten zuiden, en het speelbos en de boomgaard ten westen van de kasteelparken, 

gebeuren enkel nog met inheemse soorten. 

De volgende waarnemingen worden gedaan. 
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Kasteelpark Wolvenhof – noordkant 

� Het Drents of Amerikaans krentenboompje bloeit in mei.  De witte, stervormige bloemen 

staan in trossen bijeen.  De bladeren zijn gezaagd en eirond met een spitse top.  Bij het 

ontvouwen in april zijn ze roze van kleur.  De ronde, zoete vrucht (1 cm) is eerst rood, 

maar wordt bij rijpheid in juni donkerpaars.  Ze zijn ideaal om jam van te maken. 

� De rode schijnvrucht van de bosaardbei is heel lekker en rijk aan natuurlijke suikers, 

vitamine C en minerale stoffen.  De bladeren bevatten looistoffen.  De inhoudsstoffen 

zouden een antioxiderende werking hebben, het hart kalmeren en beschermen tegen 

aderverkalking. 

� Aalbes of rode bes (Ribes rubrum) bloeit in april-mei en heeft vijflobbige, hartvormige 

bladeren.  Eind juni zijn de bessen rijp.  Ze zijn zurig en worden vers gegeten of tot jam 

verwerkt.  Wegens hun lage suikergehalte zijn ze geschikt voor diabetici.  In cultuur 

wordt een vorm met witte bessen gekweekt. 

 De voortplanting gebeurt hoofdzakelijk door vogels, vooral merels, lijsters en 

spreeuwen, die de zaden verspreiden via de uitwerpselen. 

� Sneeuwbes bezit gladde, ovale bladeren met gegolfde bladrand, die in paren tegenover 

elkaar staan.  De roze, klokvormige bloemen bloeien van juni tot september en trekken 

bijen aan.  De struik dankt zijn naam aan het feit dat de ronde, witte bessen soms de hele 

winter, ook als er sneeuw ligt, aan de takken blijven.  Ze zijn niet giftig, maar worden 

niet echt gesmaakt door mens en dier.  Fazanten eten ze soms als er geen ander voedsel 

meer beschikbaar is.  Deze ondoordringbare struik biedt geschikte dekking voor 

bodembewonende vogels. 

� Boerenjasmijn (Philadelphus microphyllus) begint in mei te bloeien.  De (room)witte 

bloemen geuren heerlijk zoet.  De plant is giftig voor katten. 

� Stekelvaren (Dryopteris assimilis) heeft een relatief lange steel met grote, 

rechtopstaande, drievoudig geveerde varenbladeren.  Komt voor in kreupelhout. 

� Rode kornoelje dankt zijn naam aan de bloedrode takken en de rode kleur van de 

bladeren in de herfst.  De kruisgewijs tegenoverstaande, ovale bladeren hebben een 

spitse top en 3 à 4 paar boogvormig naar de top lopende zijnerven.  De groenachtig witte 

bloemen, die in trossen staan, verschijnen na de bladeren in juni.  Hun onaangename 

geur lokt vliegen en kevers.  De ronde, blauwzwarte bessen groeien in trossen.  Ze zijn 

rijp in augustus of september.  De steenvrucht smaakt bitter en is daarom niet echt 

eetbaar.  Vroeger werd er lampenolie van gemaakt. 

� Nagelkruid en citroenmelisse. 

� Grove den wordt ook wel vliegden genoemd, omdat de zaailingen overal opschieten uit 

het gevleugelde zaad dat door de wind wordt verspreid.  Het is een pioniersplant, die 

groeit op allerlei open, schrale plaatsen.  Vroeger was de grove den een belangrijke 

leverancier van terpentijnolie, hars en teer.  Het hout wordt grenenhout genoemd.  Het is 

sterk, en toch zacht en gemakkelijk te bewerken.  De hele stam diende ook als 

scheepsmast.  De gepaarde naalden zijn ca. 6 cm lang en blauwgroen van kleur.  De 

mannelijke bloemen hebben de vorm van gele katjes, de vrouwelijke van purperrode 

kegeltjes.  De schors is warmrood en bevat diepe groeven.  De oorspronkelijk volle 

vorm van de boom verandert, doordat de volgroeide boom (tot 35 meter) de onderste 

takken verliest en een platte kroon krijgt. 
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 Dennennaaldolie wordt verwerkt tot zalf, die de doorbloeding bevordert.  Het wordt ook 

toegepast als aromatherapeutisch middel bij luchtweginfecties, zoals verkoudheid, 

keelontsteking en bronchitis.  Terpentijnolie, die veel krachtiger is en daarom enkel in 

onverdunde vorm wordt gebruikt, is aangewezen bij chronische bronchitis.  

Terpentijnolie is de etherische olie uit het hars, dat gewonnen wordt door de stam in te 

kerven.  

� Gecultiveerde gele dovenetel is lid van de lipbloemenfamilie en bloeit in mei-juni.  De 

gele bloemen staan per 6 à 10 in schijnkransen in de bovenste bladoksel.  De bovenlip is 

helmvormig, de onderlip driedelig met bruinrode tekening.  De stengel is vierkantig, de 

bladeren zijn tegenoverstaand.  De gecultiveerde soorten zijn herkenbaar aan de wit 

gevlekte bladeren.  De vlekken komen tot stand doordat de opperhuid loslaat van het 

diepere bladweefsel.  Het luchtlaagje, dat ertussen zit, reflecteert het licht. 

� Een eindje van het pad, verscholen achter de struikrand, staan er bundels tongvaren op 

de overwoekerde trappen van wat ooit een prieeltje is geweest.  Deze ruïne is het 

uitgelezen habitat van deze varensoort.  Tongvaren gedijt als bodembedekkende plant 

vooral op schaduwrijke, vochtige, stikstof- en kalkhoudende, stenige plaatsen.  Vochtige 

muren of rotspartijen in bossen zijn geliefkoosde standplaatsen. 

Tongvaren is familie van de streepvaren.  De bladeren, die 

evolueren van lichtgroen naar glanzend donkergroen, zijn tong- 

of lancetvormig en hebben licht golvende, gave randen.  Ze 

kunnen 60 cm lang worden en vormen bundels.  De steel is 

purperzwart en heeft bruine schubben.  De lijnvormige 

sporenhoopjes staan loodrecht op de hoofdnerf.  De sporen zijn 

rijp tussen juli en september. 

� Wilde kamperfoelie is een in West-Europa algemeen voorkomende klimplant.  De 

houtige, roodkleurende stengel is windend als een slingerplant.  De spits-eironde, gave 

bladeren zijn tegenoverstaand.  De roomwitte, tweelippige bloemen vormen trossen op 

het einde van de stengel en verspreiden vooral ’s avonds een overweldigende, zoete 

geur.  De bloeiperiode loopt van juni tot september, waarna dubbele, niet vergroeide, 

rode bessen gevormd worden, die giftig zijn. 

� Italiaanse aronskelk of drakenwortel is een giftige plant, die in mei en juni bloeit.  

Onderaan de knotsvormige bloeikolf, die omgeven is door een groenwit, vaak rood 

omrand schutblad, zitten de vrouwelijke bloemen met daarboven de mannelijke.  De 

bloemen zijn groenwit van kleur.  Tijdens de zomer en het najaar ontstaan de vruchtaren 

die bezet zijn met vuurrode, 1 cm grote bessen.  De pijlvormige bladeren verschijnen in 

het najaar en zijn (geel)wit geaderd.  Komt vooral voor op vochtige, voedzame en 

beschaduwde plaatsen, zoals langs beekjes in bossen. 

 De voortplanting gebeurt als volgt.  De bloeikolf verspreidt een aasgeur, waar mugjes en 

vliegjes op afkomen.  Via het gladde schutblad glijden ze in de ketel, waar ze gevangen 

blijven tot de bloemen bestoven zijn.  Nadien verwelkt het schutblad en komen de 

insecten terug vrij.  

� Wilde akelei. 
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� Dagkoekoeksbloem (anjerfamilie) is tweehuizig, wat betekent dat de plant ofwel 

mannelijke ofwel vrouwelijke bloemen draagt.  De vijf rozerode kroonbladeren zijn diep 

ingesneden en komen samen rond een wit bijkroontje.  De kelkbladeren zijn buisvormig 

vergroeid.  De smalle, eironde bladeren zijn tegenoverstaand en, net als de stengel, fel 

behaard.  Vochtige, stikstof- en basenrijke ondergrond is gewenst.  De bestuiving 

gebeurt door vlinders en hommels.  De plant bloeit vanaf april tot september. 

 Bij echte koekoeksbloem zijn de kroonbladeren op drie plaatsen en nog dieper 

ingesneden, waardoor vier waaiervormige slippen gevormd worden.  De 

tegenoverstaande bladeren zijn smal lancetvormig en onbehaard. 

 Avondkoekoeksbloem lijkt op dagkoekoeksbloem, maar dan met witte bloemblaadjes en 

op iets minder natte gronden voorkomend.  De bloemen gaan pas in de avond open en 

scheiden dan een sterke geur af.  De bestuiving gebeurt door nachtvlinders. 

� Een zwartkop wordt opgemerkt door zijn roep, die lijkt op twee keitjes, die tegen elkaar 

worden geslagen (teck).  Bij onraad wordt dit herhaald in lange reeksen ‘teck-teck-teck-

…’.  De zang begint met onzeker gebrabbel, dat overgaat in heldere, melancholische 

fluittonen.  De bovenzijde van het verenkleed is vuilgrijs, de onderkant licht olijfgrijs.  

Het mannetje heeft een kleine zwarte kap (zwartkop), die bij het vrouwtje en het jong 

roodbruin gekleurd is. 

� Een grote bonte specht laat zich horen ‘tsjik’, ‘tsjik’. 

� Sperwer, bosuil en wielewaal zijn vertrouwde gasten in het parkdomein.   

De bosuil broedt in bossen en parken, met een voorkeur voor oude loofbomen, zoals 

eiken met grote holten.  Het is een nachtroofvogel die hoofdzakelijk muizen en insecten 

vangt op de grond, na een duikvlucht vanuit een uitkijkpunt.  Typerend zijn de brede, 

afgeronde vleugels en de grote, ronde kop.  Het is een middelgrote, compacte uil met 

zwarte iris en twee dunne, witte voorhoofdstrepen.  De meest gehoorde roep is een 

herhaald ‘kewICK’ of een klaaglijk ‘HOEOEuh….hoe, hoe’hoe’hoe’HOEOEuh’.   

De wielewaal is een zomergast (april-september), die zich hoog in het gebladerte van 

loofbossen ophoudt en zich voedt met insecten en bessen.  Het volwassen mannetje is 

fel geel gekleurd met zwarte vleugels, staart en teugel, en een roodachtige snavel.  Bij 

het vrouwtje, mannetje tijdens de eerste zomer en juveniel zijn de bovendelen groen, de 

onderzijde deels vuilwit met fijne donkere strepen, grijze teugel en olijfgroene tertials.  

De roep varieert van een krijsend ‘schrèè’, tot ‘gigigigigi’ en een ‘duudeljo’-achtige 

zang, die eindigt of klinkt als ‘fioeh’. 

 

 

       Zwartkop          Grote bonte specht                    Sperwer                               Bosuil                               Wielewaal                    
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Kasteelpark Wolvenhof – centrale, dubbele vijver 

� Boterbloemen behoren tot de ranonkelfamilie en komen in een grote variëteit voor.  

Kruipende boterbloem is te herkennen aan de gegroefde steel en de drietallig ingesneden 

bladeren, waarvan het middelste gesteeld is.  Dit in tegenstelling met de scherpe 

boterbloem die een ronde stengel en spitsere, handvormige (5-7 delige) bladeren heeft.  

Boterbloemen bevatten een brandend, scherp gif en worden door het vee gemeden, 

waardoor het in de wei in opvallende eilandjes blijft staan.  Het sap kan ontstekingen 

teweeg brengen op de huid. 

� Gele lis (Iris pseudacorus) kent als standplaats waterkanten, sloten en broekbossen. 

� Draadalgen zijn draadvormige wieren, die bovenop het water drijven en zich 

vasthechten aan andere planten.  De aanwezigheid van draadalgen duidt op een goede 

waterkwaliteit.  Wanneer deze wieren beginnen te woekeren, dreigen ze de andere 

waterplanten te verstikken.  Bij droog en warm weer vormen ze een slijmerige, rottende 

massa (flab), die de vijver vervuilt.  Ze zijn het onkruid van de vijver. 

 Draadalgen houden van nitraat, helder water, zonlicht en warmte.  Als de onderwater-, 

drijf- en moerasplanten in de vijver goed groeien, nemen de draagalgen automatisch af 

wegens een verminderde hoeveelheid nitraat.  Zolang het nitraatgehalte (voedselaanbod) 

de behoeften van de waterplanten overstijgt, blijven draadalgen groeien.  Overbemesting 

is hiervan de voornaamste oorzaak. 

� Waterpest bevindt zich onder water, in de schaduw van de draadalgen. 

� Oeverzegge (cypergrassenfamilie) bloeit in mannelijke en vrouwelijke aren.  De 

urnvormige, gesloten omhulsels van de vrouwelijke bloem zijn quasi rond en glanzend 

olijfgroen.  De plant valt op door zijn brede, gootvormige bladeren en de gele bloeiwijze 

in mei-juni (geel stuifmeel dat in hopen aan de bloeiaar hangt).  Oeverzegge komt voor 

aan waterkanten en in moerassen. 

 Zegge is een grasachtige plant, die goed herkenbaar is aan de driehoekige stengel. 

� Gekroesd fonteinkruid is een ondergedoken waterplant.  De lichtgroene bladen zijn lang, 

smal, glanzend, kroezig gegolfd en omvatten half de stengel.  De bladrand is bezet met 

scherpe tandjes.  De groenige bloemen bloeien in aren zonder kelk- en kroonbladeren en 

komen boven het water uit.  De bestuiving gebeurt door de wind.  De verspreiding vindt 

plaats via het water en door vogels.  In de herfst worden overwinteringknoppen 

gevormd, die de moederplant loslaten en naar de bodem zinken.  In het voorjaar stijgen 

ze weer naar de oppervlakte, waar ze zich ontwikkelen tot nieuwe planten. 

 Komt voor in ondiep, stilstaand of traag stomend water en heeft een belangrijke functie 

als kinderkamer voor visbroed. 

� Grote kattenstaart komt vrij algemeen voor op matig stikstofhoudende grond en 

verdraagt overstroming. 

� Zwanebloem is een moerasplant met roze bloempjes, die in een scherm bovenaan de 

ronde stengel staan.  De zes fushiakleurige stampers lijken op een sierlijke zwanenhals.  

De smalle, grasachtige bladeren zijn gootvormig.  De bestuiving gebeurt door 

graafwespen of door zelfbestuiving.  Ze komen voor langs stilstaande of traag 

stromende waterpartijen en sloten, met een stikstofrijke bodem. 
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Waterplanten verbeteren de waterkwaliteit van de vijver.  Ze maken zuurstof aan, beperken 

het nitraatgehalte en bevorderen de helderheid.  Bovendien trekken ze libellen aan.  Bepaalde 

soorten zetten hun eieren af op waterplanten, waarop of waartussen de larven zich 

ontwikkelen. 

Zuurstofplanten, zoals waterpest en gekroesd fonteinkruid, halen grote hoeveelheden 

voedingsstoffen uit het water en zorgen daarbij voor voedselarm water, waarin algen weinig 

gelegenheid krijgen om te woekeren.  Bovendien geven ze zuurstof af aan het water, 

waardoor de gezonde, natuurlijke afbraakprocessen van afvalmateriaal worden gefaciliteerd.  

Zo wordt rotting in de verschillende bodemlagen van de vijver voorkomen. 

Alle groene planten maken zuurstof aan.  In het donker (’s nachts) produceren ze echter CO2. 

� Een oranjetipje fladdert boven het grasland.  De witte vleugels met gelijkmatig donkere 

voorvleugelpunten (nogal vaak geelgroen-wit gebandeerd), hebben bij het mannetje een 

aansluitend fel oranje zone.  De onderzijde van de achtervleugels is bespot met 

geelgroene vlekken.  Oranjetipjes vertoeven van april tot juni vooral op graslanden, 

akkers en bosweggetjes.  De eitjes worden afgezet aan de onderkant van de bladeren van 

veldkers (Cardamine pratensis; de Latijnse naam van het oranjetipje is Anthocaris 

cardamines) en andere kruisbloemigen.  Na ca. twee weken komen de rupsen uit, die vijf 

weken later verpoppen, waarna de pop overwintert. 

� Een meerkoet zit op haar nest, dat op het water ligt en vervaardigd is uit rietstengels.  Op 

de vijver peddelt een andere meerkoet rond, gevolgd door haar jongen, die opvallen 

door hun rossige kopjes en hun bedelende roep ‘UUH-lif’. 

 Meerkoeten behoren tot de familie van de rallen.  Ze hebben een roetgrijs lichaam en 

zwarte kop met witte snavel en wit voorhoofd.  Ze hebben krachtige poten met lange, 

gelobde tenen.  Hun duik, die doet denken aan een kurk dat wordt ondergeduwd, gebeurt 

met een kleine sprong, waarna ze snel weer boven komen.  Opvliegen vanuit het water 

gebeurt met een lange aanloop en veel gespetter.  De meest gehoorde, luide roepen, zijn 

een explosief, herhaald ‘koet’ en een kort, scherp ‘piets’. 

� Broedgevallen van dodaars werden al vastgesteld op de vijver.  Dodaars is lid van de 

futenfamilie.  Dit zijn gespecialiseerde, extreem aan duiken aangepaste watervogels met 

een gestroomlijnd lichaam en ver naar achter geplaatste poten, waardoor ze onbeholpen 

op het land bewegen.  De tenen zijn gelobd en hun vleugels klein.  Hun vlucht is bijna 

altijd laag over het water.  Ze leven op ondiepe, vegetatierijke binnenwateren en hun 

voedsel bestaat voornamelijk uit vissen, waterinsecten en amfibieën.  Hun drijvende nest 

bestaat uit plantaardig materiaal.  

Dodaars wordt gekenmerkt door een gedrongen lichaam, met een 

vrij korte hals en opvallend ‘poederdons’ op het achtereinde.  

Typerend voor het zomerkleed van de volwassen vogel zijn de 

kastanjebruine oorstreek en voorhals, en de opvallend gele of 

witte mondhoek.  Tijdens de winter varieert de kleur tussen bruin 

en bleek geelbruin.  Het voorhoofd, de kruin en bovendek zijn 

steeds donker naar zwart gekleurd.  Het geroep klinkt als het gehinnik van een paard 

‘biebiebiebiebiebie’.  De aanwezigheid van dodaars duidt op een goede waterkwaliteit 

en een voldoende rustige omgeving. 

� Aan de rand van het graasland staat een appelboom in prachtig witte bloesems. 
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Kasteelpark Wolvenhof – zuidkant 

Om de bosrand te behouden wordt er tweemaal per jaar gemaaid. 

� Gewone salomonszegel, lid van de lelieachtigen, vertoeft graag 

in de ondergroei van schaduwrijke bossen.  De brede, 

langwerpige, steelloze bladeren staan onpaar geschrankt op de 

ronde, voorovergebogen stengel.  In de bladoksels hangen 

bundels van 2 tot 5 kleine, witte, klokvormige bloemen, met een 

groenachtig topje.  Door de nauwe opening van de klokjes 

kunnen alleen insecten met een lange zuigsnuit tot bij de honing. 

 Na de bloei in mei en juni verschijnen de giftige, zeer zoet 

smakende, blauwzwarte bessen, die rijp zijn vanaf half augustus 

tot half september. 

� Een alleenstaande sleedoorn met pruimpjes.  Wat verder nog een sneeuwbesstruik. 

� Lelietje-van-dalen (lelieachtigen), meiklokje in de volksmond, of Convallaria majalis, 

waarbij ‘majalis’ letterlijk ‘van de maand mei’ betekent.  Aan de voet van de stengel 

staan (meestal) twee parallelnervige, breed lancetvormige bladeren.  De witte, ronde, 

klokvormige bloempjes hangen naar één kant gekeerd in een overhangende tros.  

Tijdens de bloei in mei en juni verspreiden ze een aangename geur.  De rode bessen 

bevatten twee blauwe zaden.  

 De plant bevat hartwerkzame glycosiden, die de contractiekracht van de hartspier 

versterkt, waardoor de hartslag vertraagt.  Zodoende werkt de hartspier efficiënter 

zonder dat ze meer energie verbruikt.  Wordt toegepast bij lichte hartinsufficiëntie. 

 Kauwen op de plant kan zware vergiftigingen veroorzaken.  Vroeger werden de 

gedroogde bloemen toegevoegd aan snuiftabak. 

� Bosandoorn (lipbloemenfamilie) heeft gesteelde, tegenoverstaande, gekartelde bladeren, 

die lijken op de bladeren van brandnetels.  De 30 tot 120 cm hoge stengel is vierkant en 

ruw behaard.  De donker wijnrode bloemen staan meestal per zes in schijnkransen in de 

bovenste bladoksels.  De bovenlip is helmvormig, de onderlip is versierd met een witte 

tekening.  De bloeiperiode spreidt zich van juni tot september, waarna de vrucht 

gevormd wordt, die bestaat uit vier nootjes.  Bosandoorn groeit graag op schaduwrijke 

plaatsen met vochtige, voedingsrijke grond (bossen, waterkanten).  Bij kneuzing wordt 

een onaangename geur afgescheiden. 

Kasteelpark Wallemote – vijver ten zuiden van het kasteel 

� Blaartrekkende boterbloem heeft net als alle ranonkelachtigen vijf kroonbladeren.  De 

lichtgele bloemen bloeien van mei tot augustus in een grote pluim.  De vruchthoofdjes 

zijn langwerpig cilindrisch.  De bladeren zijn gesteeld driedelig.  Zijn favoriete 

standplaats is op vochtige, stikstofrijke grond, langs stilstaande of traag stromende 

wateren, in slootjes en poeltjes.   

 De blaartrekkende boterbloem staat bekend als de giftigste, inheemse boterbloem.  Het 

sap uit de bladeren en stengels kan op de huid ernstige ontstekingen en blaren 

teweegbrengen.  In de Middeleeuwen zou de plant gebruikt geweest zijn door bedelaars 

om meelijwekkende zweren mee te maken. 
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� Watermunt komt vaak in grote aantallen voor in waterkanten, sloten en drassige 

hooilanden.  

� Liggend hertshooi heeft een draaddunne, liggende stengel.  De steelloze, ovale, 

tegenoverstaande bladeren komen over de volledige lengte van de stengel voor en 

hebben op de rand zwarte klieren, met soms doorschijnende puntjes.  De zijnerven lopen 

afbuigend naar de top.  De bloemen bloeien van juni tot en met september, vormen een 

bijscherm aan de stengeltop en bestaan uit vijf lichtgele kroonblaadjes, die op de rand 

bezet zijn met zwarte puntklieren.  De vijf onderliggende, groene kelkbladeren zijn 

zwart gespikkeld.  De meeldraden staan per 15 à 20 in bundels. 

 Als standplaats verkiest de plant zonnige, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke 

grond.  Liggend hertshooi komt vrij algemeen voor in akkers, afgravingen, 

bouwterreinen, zandwegen, gazons,… 

 De bloemen bevatten de rode verfstof hypericine, die bij het vee vergiftigingen kan 

teweeg brengen als ze ervan eten. 

� Ereprijs komt in enorm veel variëteiten voor.  Typerend zijn de kleine (0,3-1,2 cm), 

blauwe bloempjes met een wit hartje en donkerder aderen.  De vier kroonblaadjes zijn 

vergroeid, waarbij het onderste het kleinste is, terwijl de drie andere ronder en bijna 

even groot zijn.  Elke bloem heeft slechts twee meeldraden. 

 Veel ereprijssoorten vormen bloemige trossen.  De andere soorten dragen alleenstaande 

bloemen. 

� Waterranonkel (aangeplant) bloeit van mei tot augustus.  De 0,5-2 cm grote bloemen 

hebben vijf witte kroonbladeren, die staan ingeplant rond een geel hart en waarvan de 

randen elkaar bedekken.  De bladeren kunnen voorkomen in drie vormen.  De 

ondergedoken bladeren zijn meermalen twee of driedelig in draaddunne slippen vertakt.  

De drijvende bladeren zijn drie tot zevendelig niervormig.  Er kunnen ook 

overgangsbladeren voorkomen, waarvan de lobben in draadvormige slippen eindigen.  

De in het water zwevende stengel kan tot 2 meter lang zijn. 

 Waterranonkel komt voor in niet te diep, stilstaand of traag stromend, voedselrijk water.  

De bladeren, die het wateroppervlak bedekken, bieden een schuilplaats aan vissen en 

kikkers, die er graag hun eitjes op afzetten.   

� Pinksterbloem verkiest vochtige of natte, lemige grond. 

� Dotterbloem (ranonkelfamilie) bloeit van maart tot mei met tot 4 cm grote, goudgele, 

vettig glanzende kroonbladeren, die aan de buitenkant vaak een groenachtige schijn 

hebben.  De kelkbladeren ontbreken.  De plant kan tot 60 cm hoog worden en heeft een 

holle stengel.  De grondbladeren zijn gesteeld, de stengelbladeren zittend.  Alle bladeren 

zijn niervormig en glanzend.  Dotterbloem komt vrij algemeen voor op natte hooilanden, 

langs sloten en waterkanten. 

 De zaden drijven en kunnen via het water ver verspreid worden.  De bloemen scheiden 

aan de flanken van het vruchtbeginsel rijkelijk honing af en worden dan ook druk 

bezocht door o.a. vliegen en vliesvleugelen, die zorgen voor de bestuiving.  De licht 

giftige plant wordt vermeden door het vee. 

� Kale jonker en pitrus. 
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Het water in de vijver staat zeer laag.  Het waterpeil komt overeen met het niveau van de 

drainagebuizen van het vroegere voetbalveld, waarlangs het water wegstroomt.  De 

verzonken, vochtige oevers die zo ontstaan, vormen een minibiotoop (soort hooiland) met 

specifiek aan deze ondergrond aangepaste, natuurlijke begroeiing. 

� Gewone brunel of bijenkorf is lid van de lipbloemenfamilie.  De blauwpaarse bloemen 

(0,8-1,5 cm) hebben een rode zweem.  Ze verschijnen van mei tot oktober, vormen 2-6 

bloemige, dicht op elkaar staande schijnkransen aan de stengeltop en zijn verenigd tot 

een korte schijnaar, die sterk lijkt op een miniatuurbijenkorf.  De schutbladeren in de 

schijnaar zijn bruinviolet, met lang gewimperde randen.  De kelk is vijftandig.  Het 

bovenste bladpaar zit direct onder de bloeiwijze.  De bloemkelk is gesloten bij droog 

weer en openstaand bij regen.  De bladeren zijn langwerpig tot eirond en meestal 

gaafrandig.  De vrucht bevat vier nootjes.  De lichtbehaarde plant (10-25 cm) heeft een 

onderaan liggend, kruipende stengel.   

Komt algemeen voor en geeft de voorkeur aan iets vochtige, matig voedselrijke 

zandleem bodems.  Vroeger werd er een gorgeldrankje tegen keelontsteking van 

getrokken. 

� Moerasrolklaver verkiest een natte ondergrond. 

In september 2007 zullen beheerswerken uitgevoerd worden met een kraan, waarbij het de 

bedoeling is om de oude afvoerbuizen te verwijderen, de vijver uit te baggeren en ondertussen 

te vergroten.  Nadien zal het water tot aan de oeverrand komen te staan.  In een latere fase 

zullen een tweetal vlonders geplaatst worden, zodat de nieuw aan te leggen paden met elkaar 

verbonden worden. 

� Een sperwer vliegt over. 

� Een alpenwatersalamander verschuilt zich tussen de 

onderwaterplanten.  Kenmerkend zijn de oranjekleurige buik en 

de zwart gespikkelde band tussen buik en rug, die doorloopt op 

de poten en de onderkop.  Het vrouwtje is iets groter (tot 11 cm) 

en heeft een grijsbruin gemarmerde rug.  Het mannetje (tot 8 cm) is donkerder gekleurd 

(blauwzwart gemarmerd) en draagt tijdens de paartijd een lage rugkam met zwart-gele 

banden.  

 Komt vooral op het land voor op koele plekken, zoals in vochtige bossen verscholen 

onder mos en loof.  Tijdens het voorjaar zijn ze in de paarwateren te vinden, waar de 

eitjes van maart tot mei afzonderlijk worden afgezet op de waterplanten.  Voedt zich 

met watervlooien, muggenlarven en kleine wormen. 

� Groene kikkers kwaken vanuit de vijver. 

Kasteelpark Wallemote – zuidkant 

In de toekomst zal een corridor worden voorzien, zodat er vanaf de zuidkant van kasteel 

Wallemote een landschapszicht ontstaat op de achterliggende natuurwaarden.  Het vroegere 

voetbalveld werd aangelegd als boszone en dit met inheemse boom- en struiksoorten. 
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� Vogelmuur (anjerfamilie) dankt zijn naam aan het feit dat zangvogels en kippen er 

verzot op zijn.  Het plantje bevat heel wat mineralen, zoals ijzer, calcium, magnesium, 

kalium, en is rijk aan vitamine C.  Het werkt spijsverteringsbevorderend en werd in de 

volksgeneeskunde ingezet als slijmoplossend middel bij vastzittende hoest.  Vogelmuur 

smaakt neutraal tot fijn gekruid en kan verwerkt worden in o.a. sla, soepen, dressings en 

stampotten. 

 Het is een onkruid dat welig tiert in moestuintjes, die regelmatig compost krijgen, en 

vrijwel het hele jaar bloeit, behalve bij vorst.  Vogelmuur komt zeer algemeen voor op 

stikstofrijke grond in tuinen, akkers en onkruidruigten. 

 De bladeren zijn gesteeld, tegenoverstaand en breed eirond met een spitse top.  De 

stengel is bezet met één haarlijst.  De vijf piepkleine, witte kroonblaadjes zijn zeer diep 

ingesneden, waardoor het lijkt alsof er tien zijn.  De vijf groene kelkblaadjes zijn sterk 

behaard en komen tussen de kroonblaadjes te voorschijn.  Uit het vruchtbeginsel puilen 

drie witte stijlen. 

� De massa’s dorre stengels tussen de bomen zijn verdroogde brandnetels.  Grote 

brandnetel wordt gebruikt in een resem geneeskrachtige toepassingen.  De wortels 

beïnvloeden de hormonale huishouding en hebben een ontstekingsremmende werking 

op prostaatziekten, nier- en blaasaandoeningen.  De bladeren worden gebruikt om de 

doorbloeding van de hoofdhuid te verbeteren en zo de haargroei te bevorderen.  Het 

gebruik van brandnetelthee bevordert de uitscheiding van lichaamsvloeistoffen 

(zuiverend en leverontgiftend), wat een positief effect heeft op de stofwisseling en de 

behandeling van reumatische klachten.  Thee uit de zaden van grote brandnetel wordt als 

tonifiërend middel toegepast bij ouderen en patiënten, die verzwakt zijn wegens een 

langdurige ziekte. 

 De wetenschappelijke naam (urtica) is afgeleid van het Latijnse ‘urere’ wat branden 

betekent.  Bij aanraking wordt het onschadelijke netelgif (voornamelijk mierenzuur) 

afgegeven, wat een branderig gevoel veroorzaakt op de huid.  Vooraleer katoen werd 

ingevoerd was brandnetel de belangrijkste vezelplant in Europa. 

 De plant wordt 50 tot 150 cm hoog en heeft langwerpige, grofgetande bladeren.  De hele 

plant is bedekt met brandharen, met uitzondering van jonge blaadjes en loten tussen 

maart en mei.  De bloeitijd is van mei tot juli. 

� Fluitenkruid groeit overvloedig in de omgeving. 

Plas- draszone en hooiland naast de poel ten zuiden van de Bosdreef 

� Margriet stelt weinig eisen aan de bodem als deze maar aan de droge kant is. 

� Gewoon barbarakruid (kruisbloemenfamilie) heeft zijn naam te danken aan het feit dat 

de plant op 4 december (de feestdag van Sinte Barbara) nog groen is en kan geoogst 

worden voor wintersalades.  De kleine, gele bloemen bloeien van april tot juni in iets 

schermvormige trossen.  De vruchten zijn hauwen met een spitse snavel.  De onderste 

bladeren zijn veerspletig met een groot topblaadje.  De bovenste zijn veerspletig tot 

ongedeeld.  Groeit vooral op vochtige, voedselrijke grond langs wegen, dijken, 

waterkanten en in sloten. 

� Knoopkruid bevat looistoffen, maar kent geen medicinale toepassingen. 
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� Peen, ook wel wilde peen genoemd (schermbloemenfamilie), is de stamvorm van de 

gekweekte peen of wortel.  De tijdens het eerste jaar nog eetbare penwortel is bleek 

(weinig caroteen), vertakt en minder vlezig, maar krachtig van smaak.  Hij bevat pro-

vitamine A en diverse B-vitaminen.  Zou een gunstige werking hebben bij diabetes 

mellitus, wegens de nivellering van de bloedsuikerspiegel. 

 Deze tweejarige plant gebruikt, in het tweede jaar na de winter, de opgeslagen 

voedingsstoffen uit de wortel voor de verdere groei en bloei.  De stengel is fel behaard 

en de bladeren zijn 2-3 maal veerdelig.  Van mei tot september bloeien de witte 

bloempjes in schermen, met centraal in het scherm meestal één dieppurperen bloempje.  

Het scherm wordt gevormd door 15 à 30 stralen.  De omwindsels zijn 7-13 bladig met 3-

delige of geveerde slippen; de omwindseltjes zijn 7-10 bladig met lijnvormige tot 

veerdelige slippen.  De plant wordt 30 tot 90 cm hoog en groeit vooral op matig 

stikstofrijke, lemige bodem in hooi- en graslanden en wegbermen. 

� Gele ganzebloem. 

� Gewoon duizendblad of Achillea millefolium (composietenfamilie) dankt haar 

soortnaam aan de dubbel veerdelige bladeren, waardoor het lijkt alsof de plant uit wel 

duizend kleine blaadjes bestaat (het Latijnse ‘mille’ betekent ‘duizend’ en ‘folium’ 

‘blad’).  De geslachtsnaam is afgeleid van Achilles, die duizendblad meevoerde tijdens 

zijn veldslagen om de wonden van zijn soldaten mee te behandelen. 

 De witte (soms roze) bloemkorfjes bloeien van juni tot en met oktober in dichte, 

schermvormige pluimen.  De 2 tot 9 witgele buisbloempjes vormen het hart, dat 

omringd is met (meestal) vijf witte lintbloempjes.  De ondergrondse wortelstokken 

zorgen voor de vegetatieve verspreiding.  De plant (15-60 cm) komt algemeen voor op 

matig voedselrijke, niet te natte, lemige grond in halfdroge graslanden en wegbermen. 

 Dit oude geneeskruid bevat vluchtige oliën, waardoor het een aromatische geur 

verspreid. 

 Het inwendige gebruik van de bloemen en het kruid stimuleren de galstroom en zijn 

eetlustwekkend, spijsverteringsbevorderend, winddrijvend en mild krampstillend.  Als 

badtoevoeging verlicht het menstruatiekramp in de onderbuik.  Door de bloedstelpende 

en ontstekingsremmende werking werd het vroeger toegepast bij de wondbehandeling. 

 Vóór de ontdekking van hop werd duizendblad gebruikt bij de bierbereiding.  In de 17
e
 

eeuw was het een populaire groente.  De jonge, zoetbittere bladeren werden als spinazie 

klaargemaakt of verwerkt in soep.  Tijdens de Middeleeuwen werd de plant een 

beschermende kracht tegen de duivel en spoken toegeschreven.  Om te voorkomen dat 

deze het huis binnenkwamen, werd duizendblad onder de dorpel gelegd. 

� Klein kruiskruid (composietenfamilie) bloeit het ganse jaar door.  De gele bloemkorfjes 

vormen een vaak knikkende pluim en bestaan enkel uit buisbloemen.  De 

stengelomvattende bladen zijn gelobd tot veerspletig en van onderen spinnenwebachtig 

behaard.  Na de bloei wordt het witte vruchtpluis verspreid door de wind.  De botanische 

naam Senecio vulgaris komt van het Latijnse ‘senex’ wat ‘grijsaard’ betekent. 

 Komt zeer algemeen voor als onkruid op stikstofrijke, iets vochtige bodems in tuinen, 

ruigten en landbouwakkers.  Dit oude geneeskruid wordt beter gemeden wegens de 

aanwezigheid van stoffen die leverschade en kanker kunnen veroorzaken.  Vanwege zijn 

naam werd het vroeger aangewend als afweerkruid tegen heksen en werd het in de wieg 

gelegd om de baby te beschermen. 

� Grote vossenstaart is rijkelijk vertegenwoordigd. 
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� Veld- en ridderzuring behoren tot de duizendknoopfamilie.  Zuring bevat oxaalzuur.  

Wanneer ze in grote hoeveelheden gegeten worden door herkauwers geven ze 

aanleiding tot vergiftigingsverschijnselen.  De plant dient o.a. als voedselbron voor de 

zuringwants. 

Ridderzuring (0,5-1,2m) is eenhuizig.  De groenkleurige bloempjes bloeien van juni tot 

augustus in kluwens langs de aarvormige pluimtakken.  Enkel de onderste kluwens 

hebben een schutblad.  De binnenste bloemdekbladen bezitten een knobbel en een 

uitsteeksel aan de rand.  De tot 20 cm lange en 8 cm brede grondbladen hebben een 

hartvormige voet.  De bladsteel kan tot 30 cm lang worden.  De bovenste bladen zijn 

vaak smal, lijnvormig.  Komt algemeen voor op uitgesproken stikstofrijke bodems in 

ruigten, weiden, natte akkers en slootkanten.  Het is een oud geneeskruid, waarbij de 

wortel werd gebruikt als laxeermiddel en de vruchten om diarree te stoppen. 

Veldzuring (0,3-1m) is tweehuizig, wat wil zeggen dat de 

mannelijke en vrouwelijke bloemen op verschillende planten 

voorkomen.  De onopvallende,  roodkleurige bloempjes bloeien 

van mei tot augustus in een pluim.  Het vruchtdek heeft geen 

knobbels en tanden, zoals vele andere zuringsoorten wel hebben.  

De onderste bladen zijn gesteeld en langwerpig spiesvormig met 

omlaag gerichte voetslippen.  De bovensten zijn zittend en 

stengelomvattend.  Komt zeer algemeen voor op matig 

stikstofrijke, iets vochtige, lemige bodems in hooilanden, 

waterkanten, bermen en ruigten.  Op zonnige plaatsen zijn veel 

delen van de plant rood aangelopen.  De plant bevat veel 

vitamine C.  De bladeren zijn bekend als ‘zurkel’ en worden als 

salade of rauwkost gegeten.  Ze reinigen de aders, waardoor ze preventief werken tegen 

arteriosclerose.  Een ander bestanddeel van de plant is oxaalzuur (vandaar de zure 

smaak), dat in grote hoeveelheden schadelijk is.  Het onttrekt calcium aan de botten, 

waardoor osteoporose in de hand wordt gewerkt.  Ook voor nierlijders is het af te raden.  

Door de aanwezigheid van oxaalzuur wordt veldzuring ook door het vee gemeden.  Net 

zoals hondsdraf en weegbree staat veldzuring vaak in de buurt van brandnetels, waarbij 

de plant een verzachtend effect heeft op een door brandnetels geïrriteerde huid.  Voor 

vuurvlinders is het een belangrijke voedselbron. 

� Ringelwikke (vlinderbloemenfamilie) heeft, net als alle andere wikkesoorten, ranken 

waarmee ze langs naburige planten omhoogklimmen.  De vruchten zijn peulen, waarvan 

de zaden vaak gebruikt worden in vogelvoer.  Wikke heeft stikstofbindende 

eigenschappen, door de bacteriën, die in knolletjes op de wortels leven.  Ze verrijken de 

bodem en zijn daardoor zeer geschikt als bodemverbeteraar en plantaardige compost. 

 Ringelwikke wordt 20 tot 60 cm hoog en bloeit van mei tot september.  De minuscule, 

bleekblauwe bloempjes bloeien per 3 à 5 hangend aan één zijde van de stengel in 

okselstandige trossen.  De evengeveerd samengestelde bladeren monden uit in een 

toprank.  De lijnvormige blaadjes hebben een getande top.  Zelfbestuiving komt veel 

voor.  De plant groeit algemeen in akkers, open graslanden en bermen. 
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� Zevenblad (schermbloemenfamilie) bloeit van mei tot en met juli in witte schermen met 

12-18 stralen.  De omwindsels en omwindseltjes ontbreken.  De stengel is kaal, gegroefd 

en hol.  De langwerpig-eironde, gezaagde bladeren zijn bovenaan drietallig en onderaan 

tweetallig.  De bladstengel is via een brede schede bevestigd aan de steel. 

 Is zeer algemeen voorkomend op voedselrijke grond aan bosranden, struwelen, in tuinen 

en parken, en langs waterkanten.  Als oud geneeskruid aangewend bij reumatische 

klachten en jicht.  De werkzame stoffen zijn nauwelijks onderzocht. 

� Judaspenning (kruisbloemenfamilie) wordt 50 tot 80 cm hoog en bloeit van april tot juli 

met paarse, mauve of witkleurige bloemen in iets schermvormende trossen.  De 

hauwtjes zijn bijna rond.  De 3-6 cm grote, groene vruchten zijn plat en ellipsvormig.  

Ze blijven lang aan de plant hangen en verkleuren tot doorschijnend goudkleurig.  De 

naam judaspenning is te danken aan deze ronde zaaddozen, die doen denken aan 

penningen, waarmee Judas Iskariot werd vergoed toen hij Jezus verraadde.  De 

onregelmatig getande bladeren zijn smal eirond-hartvormig. 

 Wilde judaspenning heeft langwerpige vruchten en is afkomstig uit de bergwouden van 

Zuid-Oost-Europa.  Als sierplant is ze verwilderd tot de hierboven beschreven vorm. Ze 

groeit veelal langs bosranden, heggen en bermen, en trekt vlinders aan. 

� Bosrietzanger laat zijn lied horen vanuit het struweel.  De zang 

wordt gekenmerkt door een stroom snorrende, opgewonden 

noten op hoge toon en in zeer snel tempo.  Lange frasen met 

snelle, droge trillers ‘prri-prri-prruu-prri-…’ en ‘ti-ZAIH, ti-

ZAIH’ komen in een wisselend tempo en in crescendo voor. 

 Lijkt enorm veel op kleine karekiet, maar heeft een iets kortere 

snavel en iets rondere kopvorm.  De lichte wenkbrauwstreep is 

onduidelijkere, terwijl de lichte oogring iets meer opvalt.  De 

licht grijsbruine kruin en mantel met vage groene tint loopt over 

in een vuilwitte, gelig getinte onderzijde.  Deze trekvogel broedt van april tot september 

in weelderige, bij voorkeur vochtige kruidvegetatie, zoals moerasspirea, brandnetels en 

fluitenkruid; vaak langs sloten, soms aan de rand van rietvelden, die vermengd zijn met 

kruiden. 

� Groenling vliegt over.  Deze vinkachtige broedt in bosranden, terrein met struikgewas en 

boomgroepen, parken en tuinen, en nestelt daarbij zowel in bomen, struiken als klimop.  

Foerageert dikwijls op rozenbottels. 

De dikke, conische snavel is licht roze of ivoorkleurig.  Typerend 

zijn de gele randen van de handpennen, die gele vleugelbanen 

vormen, en de geelgroen getinte borst en buik.  De bovendelen 

zijn grijsgroen, de oorstreek grijsachtig en het vleugelveld 

lichtgrijs.  In de vlucht vallen de gele handpennen en gele 

staartzijden op.  Het vrouwtje is doffer en valer gekleurd met 

meer grijstinten.  De roep is een kort, krachtig ‘juupp’, dat meestal snel herhaald wordt 

en overgaat in ‘juup-uup-uup’.  Roept ook een luid, stijgend ‘juIET’.  De zang varieert 

van een aanhoudend ‘dsjruuuuuuuuuuuuh’, dat herhaald wordt met lange tussenposen, 

tot een kwetterend ‘juupp-juupp-juupp juurrrrrrrr tuj-tuj-tuj-tuj-tuj juIET tsjipp-tsjipp-

tsjipp-tsjipp-tsjipp duurduurduurduur juurrrrrrrr…’. 
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Hooiland tussen kasteelpark Wallemote en Bosdreef 

De aangeplante struikrand bestaat uit rode kornoelje, sleedoorn, meidoorn, hulst en hazelaar. 

Gewone vogelkers (prunus padus) wordt ook waargenomen.  De geslachtsnaam ‘prunus’ 

betekent pruim.  De soortnaam ‘padus’ is het oude Latijnse woord voor de Italiaanse rivier Po.  

De boom heeft zijn botanische naam te danken aan het feit dat hij in groten getale aan de 

rivieroever van de Po voorkwam. 

Deze inheemse boom groeit algemeen op voedselrijke, vochthoudende zand- en leemgrond in 

open terrein, heggen en bosranden.  De lichtgroene, leerachtige, ovale bladeren met spitse top 

zijn fijn gezaagd.  De witte bloemen bloeien in mei in lange trossen en verspreiden een weeë 

amandelgeur.  De zwarte, bittere bessen worden alleen door vogels gegeten, vandaar de 

Nederlandse naam ‘vogelkers’.  Ze bevatten een harde, ovale pit.  De wrange smaak is te 

wijten aan het hoge gehalte aan looizuur of tannine.  Desondanks worden de kersen gebruikt 

als smaakmaker bij de fabricage van brandewijn en wijn.  De afschilferende schors is bezet 

met poriën.  In de Middeleeuwen diende het aftreksel als opwekkend middel en pijnstiller bij 

maagpijn.  Stukjes schors werden aan de buitenkant van de deur en in drinkwater gehangen 

als bescherming tegen de pest. 

 

DatumDatumDatumDatum    vrijdag 27 april 2007vrijdag 27 april 2007vrijdag 27 april 2007vrijdag 27 april 2007    
UurUurUurUur    17u35 17u35 17u35 17u35 –––– 19u15 19u15 19u15 19u15    
WeerWeerWeerWeer    zonnig; open hemel; zwoel briesje; ca. 20°Czonnig; open hemel; zwoel briesje; ca. 20°Czonnig; open hemel; zwoel briesje; ca. 20°Czonnig; open hemel; zwoel briesje; ca. 20°C    
ThemaThemaThemaThema    Wolvenhof tijdens de vooravondWolvenhof tijdens de vooravondWolvenhof tijdens de vooravondWolvenhof tijdens de vooravond        
 

 

Het kasteelpark heeft een volle, groene aanblik door de bomen en struiken die dik bezet zijn 

met sappige bladeren.  Kleuraccenten worden gelegd door de fris bloeiende bloemen en 

struiken.  Een vrouwtjesmerel huppelt op het pad in de noordwestelijke hoek van Wolvenhof.  

Op één van de paaltjes, die deel uit maken van de omheining tussen het parkgedeelte en het 

graasland, zit een grote lijster statig de omgeving in ogenschouw te nemen. 

Grote lijster broedt in open bebost gebied, parken, boomgaarden, grote 

tuinen, struikgewas en groepen coniferen.  Deze waakzame, nogal 

schuwe lijster is in vergelijking met de zanglijster bleker, groter en 

langwerpiger van vorm met een langere staart.  Kenmerkend zijn de 

lichtere, bruingrijze oorstreek en zijhals, de ronde, bruinzwarte 

vlekken op de vaalwitte borst en buik, de grijzere vleugels met lichtere 

zomen en de witte ondervleugel tijdens de vlucht.  De roep is een 

droog ‘zer’r’r’r’r’r’; de heldere, luide, warme zang doet denken aan 

die van de merel en geschiedt vanuit een hoge post.       

Heel wat kruidachtige planten, zoals fluitenkruid, schijnaardbei, bosaardbei, boterbloem en 

vogelmuur, staan te pronken met hun kleurenpracht. 
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� Robertskruid (Geranium of ooievaarsbekfamilie) is genaamd 

naar de heilige Ruprecht, aartsbisschop van Salzburg, die reeds 

in de 7
e
 eeuw dit kruid als geneesmiddel aanbeval.  De vijf roze 

tot lichtpurperen kroonblaadjes zijn wit gestreept en omgekeerd 

eirond.  De bloempjes staan gepaard in de bladoksels en bloeien 

van april tot en met oktober.  De gesteelde, veerspletige, 

behaarde bladeren staan drie- tot vijftallig en volledig gescheiden 

op de behaarde, bruinrode stengel.  Ook de bladeren kunnen 

roodachtig verkleuren. 

 De plant groeit algemeen op stikstofrijke grond in bossen en op stenige hellingen, muren 

en daken.  Ze bevat vluchtige olie, die een onaangename geur veroorzaakt, looistoffen 

en bitterstof. 

� Grote muur (anjerfamilie) bloeit van april tot en met juni in meervoudig gevorkte, 6-15 

bloemige bijschermen.  De vijf witte bloemblaadjes zijn tot op de helft ingesneden.  De 

tegenoverstaande bladeren zijn lancetvormig met een ronde bladvoet en spitse bladtop. 

 Komt vrij algemeen voor op een matig stikstofrijke leem- en zandgrond in loofbossen, 

gemengde bossen en struwelen.  Hoe zuurder de bodem, hoe meer licht de plant nodig 

heeft. 

� Mannetjesvaren wordt tot 120 cm hoog.  De donkergroene bladeren staan in rozetten op 

een gedrongen wortelstok, die stoffen bevat ter bestrijding van lintwormen.  De 

bladsteel is kort en bedekt met bleekbruine schubben.  De bladschijf is dubbel 

veervormig samengesteld.  De topjes zijn afgerond, gezaagd of gekarteld, maar zonder 

stekelpunt.  De sporenhoopjes hebben een niervormig dekvliesje en staan aan de 

onderkant van het blad in twee rijen langs de hoofdnerf.  In het voorjaar staan bovenaan 

de geschubde, okerkleurige stengels de opvallend ingerolde blaadjes.  Deze 

‘bisschopstafjes’ komen ook voor bij andere varens.  Ze groeien algemeen in voedsel- 

en schaduwrijke, matig vochtige bossen.     

Fijnspar heeft lichtgroene, korte en stekelige naalden, die afzonderlijk rondom de takken 

zitten.  De gele mannelijke bloemen hangen in trossen, de roze vrouwelijke zijn 

rechtopstaand.  Ze ontluiken in mei en vormen kegels in de herfst.  De rijpe, hangende, bruine 

kegels zijn lang en sigaarvormig, met ronde schubben.  De schors is lichtbruin en glad, maar 

vertoont na verloop van tijd barsten.  De vorm van de boom is kegelvormig, waarbij de 

hogere takken opstijgen en de lagere horizontaal staan of zelfs hangen.    Doordat de fijnspar 

veel schaduw verdraagt, kan hij in dichte bestanden worden aangeplant, waardoor de bossen 

per ha een grote houtopbrengst hebben.  Fijnspar is afkomstig uit Noord- en Midden-Europa 

en is gesteld op een vochtig en koud klimaat.  In de bergen groeit hij dan ook tot op grote 

hoogte.  Deze groenblijvende naaldboom werd heel veel aangeplant in cultuurbossen, 

enerzijds als kerstboom en anderzijds vanwege het hout.  Kerstbomen worden vrijwel altijd 

dennenbomen genoemd, maar in werkelijkheid zijn het fijnsparren. 

Sparrennaaldenolie bevordert de doorbloeding bij ontstekingen van bindweefsel en bij 

verstuikingen.  De toepassing wordt geadviseerd bij aandoeningen van de luchtwegen 

(inhalatie) en reumatische klachten (badtoevoeging). 
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De pontische rododendron pronkt met zijn prachtige, lilakleurige bloemen, die per 10-15 in 

trossen staan en bloeien van april tot en met juni.  Deze groenblijvende struik heeft glanzende, 

verspreid staande, gaafrandige, lancetvormige bladeren met afgeronde voet. 

Deze sierheester werd meer dan twee eeuwen geleden vanuit 

Klein-Azië ingevoerd en vooral in bossen aangeplant als 

dekking voor het wild.  Hij past zich aan alle grondsoorten en 

omstandigheden aan en houdt het zelfs uit in de schaduw van 

bossen.  Hoewel de struik bijzonder gesteld is op de zon, 

wordt hij toch het best aangeplant op een beschutte plaats, 

buiten het bereik van de al te felle stralen van de vroege 

ochtendzon.  De bloemen beschadigen namelijk gemakkelijk 

als ze te snel ontdooien na nachtvorst.   

Een atalanta en een bont zandoogje fladderen boven het graspad, dat doorheen het 

bosgedeelte naar de vijver leidt. 

Atalanta heeft een zwarte grondkleur met een schuine oranjerode band op de voorvleugels en 

een oranjerode zoomband op de achtervleugels.  Het puntige deel van de voorvleugels 

vertoont witte en blauwachtige vlekken.  De onderzijde van de achtervleugels is bruinzwart 

gemarmerd, de onderzijde van de voorvleugels lijkt op de bovenkant.  Ze vertoeven in open 

gebieden zoals tuinen, parken, boomgaarden en bij bosranden, en zijn vooral op overrijpe 

vruchten en bloedende bomen te vinden.  Deze trekvlinder vliegt in twee generaties van april 

tot oktober.  De eerste generatie komt in mei van over de Alpen naar hier.  De eiafzetting 

vindt plaats op brandnetels, waarna de tweede generatie terug naar het Zuiden vliegt.  Tijdens 

deze trek komen ze meestal om. 

Een konijn huppelt verder weg in het struikgewas.  Konijnen hebben meestal een bruingrijze 

pels, die in de nek een roestkleurige tint vertoont.  De onderzijde is grijswit.  De korte staat is 

bovenaan zwart en aan de onderzijde wit.  Deze witte onderzijde wordt zichtbaar tijdens het 

rennen en dient als alarmsignaal.  Als er gevaar dreigt, alarmeren ze elkaar ook door met een 

achterpoot op de grond te roffelen.  Konijnen komen bij ons vooral langs de randen van 

akkers en bossen voor.  Ze zijn hoofdzakelijk in de schemering en ’s nachts actief, waarbij ze 

zich te goed doen aan planten, wortels, schors, vruchten en paddenstoelen.  Overdag zitten ze 

meestal in hun pijpen en knabbelen ze op de zachte uitwerpselen, die rijk zijn aan vitaminen 

en eiwitten.  De donkere, stevige keutels van de tweede vertering worden bovengronds 

gedeponeerd.  Ze verwijderen zich zelden meer dan 100 meter van hun hol.  De directe 

omgeving van hun wrang of ondergrondse kamer is dan ook kaal gegeten, waardoor ze 

eventuele predatoren snel opmerken en bovendien hun pels droog houden.  Konijnen zijn 

sociale dieren, die in kolonies in uitgestrekte gangenstelsels met kamers (wrangen) leven.  

Tijdens de paartijd, die duurt van januari tot augustus, heeft de moer een drietal worpen van 

gemiddeld vijf jongen.  Na vier maanden zijn de jongen al geslachtrijp.  Deze snelle 

vermeerdering wordt gecompenseerd door enorme verliezen door kou, vocht, ziekte en een 

groot aantal roofvijanden.  Meer dan driekwart van de konijnen leeft korter dan een jaar.  De 

aanwezigheid van konijnen zorgt voor een gevarieerd landschap van bosjes en open, met gras 

begroeide en bloemrijke gedeelten.  Dicht begroeide struikgewassen en braambossen worden 

vermeden doordat ze de uitlopers en groeitoppen afknabbelen.  De oudere struiken laten ze 

ongemoeid en gebruiken ze als dekking tegen roofvijanden zoals buizerds en vossen. 
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Hun constante gegraas houdt het gras kort, waardoor lage en kruipende planten, zoals wikke- 

en klaversoorten, kunnen ontwikkelen.  Deze planten trekken allerlei insecten aan zoals 

vlinders, die zich voeden met de nectar uit de bloemen en hun eitjes leggen op de bladeren, 

die later als voedsel dienen voor hun rupsen.  Ook mieren vertoeven het liefst op een kort 

gazon.  Al deze insecten trekken op hun beurt weer talloze insectenetende vogelsoorten aan. 

In tegenstelling met konijnen, die nestblijvers zijn, kunnen de jongen van hazen van bij de 

geboorte zien en zijn het nestvlieders.  Ze baren en rusten in ondiepe kuilen of legers.  Hazen 

leven solitair in open terrein en vluchten bij gevaar met een maximale snelheid van 65 km per 

uur, waarbij de staart omlaag wordt gehouden, zodat de witte onderkant niet te zien is.  

Karakteristiek zijn de lange, zwartgepunte oren en de grote, geelbruine ogen.  De haas is een 

schuw, oplettend dier, met uitstekend ontwikkelde zintuigen.   

Aan de rand van de omheining met het graasland staan pinksterbloemen in bloei.   

Een langpootmug zit op een grasstengel.  Het lange lichaam is net als de smalle vleugels 

grijsbruin.  De uitzonderlijk lange poten zijn als meerdelige naalden.  

Langpootmuggen komen van april tot oktober voor op graslanden, 

akkers en in vochtige bossen.  Deze onhandige vlieger is vooral ’s 

nachts actief en wordt aangetrokken door licht.  Wegens hun 

gedegenereerde monddelen eten de volwassen dieren niet en zuigen ze 

ook geen bloed bij mensen.  Ze leven maar enkele dagen, waarin ze 

paren en hun eitjes afzetten in de grond.  De larven voeden zich met 

humus en deels met plantenwortels.  Per jaar komen er één à twee 

generaties voor.  

Een mannetje oranjetipje en een groot koolwitje houden zich op langs de windluwe, 

gekartelde bosrand.   

Het groot koolwitje heeft witte vleugels, waarbij de punten van de voorvleugels tot over het 

midden van de buitenrand zwart zijn.  Deze vleugelpunten zijn aan de onderzijde lichtgeel.  

De vrouwtjes hebben bovendien twee zwarte stippen.  De onderzijde van de achtervleugels is 

geelachtig met grijze spikkels.  Van april tot oktober komen ze wijdverspreid voor in tuinen, 

graslanden, op akkers en langs bosranden.  De eitjes worden in groepen afgezet aan de 

onderkant van de bladeren van koolsoorten.  Na 4-10 dagen komen geelgroene, zwartgestipte 

rupsen uit.  Een viertal weken later verpoppen ze, waarbij de 2
e
 of 3

e
 generatie overwintert.    

De rupsen kunnen geparasiteerd worden door de sluipwesp Apanteles glomeratus, die haar 

eitjes in de rups legt.  De larven eten de rups van binnenuit op.  Een ander, minuscuul 

sluipwespje herkent een geurstof, die de mannetjes van het koolwitje op de zojuist bevruchte 

vrouwtjes achterlaten.  Dit sluipwespje lift op de vrouwtjesvlinder mee en zet haar eitjes af in 

de pas gelegde eitjes van het koolwitje.  Na ca. tien dagen komen in plaats van vlinderrupsen, 

sluipwespen uit de eitjes gekropen.  Een dergelijke, biologische bestrijding van rupsen kan 

een zinvol alternatief bieden voor het gebruik van pesticiden. 

Zowel in de lucht als op de grond krioelt het van de insecten.  Vliegen, muggen, vlinders, 

spinnen,…zijn alom tegenwoordig. 
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Wollige sneeuwbal paradeert met zijn prachtige, witte bloemkroppen 

(sneeuwballen) tijdens de maanden april tot en met juni.  De 

tegenoverstaande, ovale bladeren zijn regelmatig getand en viltwittig 

behaard aan de onderzijde.  Deze wollige beharing, vandaar het eerste 

deel van de naam, beperkt het vochtverlies aan droge bodems.  De 

ovale bessen staan in dichte trossen en verkleuren van groen over rood 

naar glanzend zwart, wanneer ze rijp zijn.  Ze smaken scherp zurig, maar worden graag gelust 

door vogels, die het platte zaadje verspreiden via hun uitwerpselen.  In het verleden werd uit 

de bessen inkt gemaakt.  De jonge, oranjebruine twijgen werden wegens hun enorme 

buigzaamheid gebruikt om takkenbossen bijeen te binden.  Deze sierheester is te vinden langs 

bosranden, in heggen, plantsoenen en parken. 

Een oud, verlaten nest zit verscholen in de vermolmde stronk van een afgeknapte, 

opengescheurde maar nog steeds bloeiende appelboom. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sering, in de volksmond jasmijn, bloeit hier zowel met zijn paarse als witte, welriekende 

bloempluimen.  Deze sterk zoetgeurende, vier kroonbladerige bloemen trekken van 

halverwege het voorjaar tot aan het begin van de zomer massa’s insecten aan.  De kruisgewijs 

tegenoverstaande, gaafrandige bladeren zijn driehoekig van vorm met een afgeronde voet.  De 

lichtbruine bast schilfert makkelijk af.   

Een konijn zit in het gras aan de vijver te genieten van de zonnestralen. 

Een Canadees ganzenpaar houdt zijn kroost nauwlettend in het oog.  Ze hebben gebroed op 

de vijver en zijn absoluut niet schuw.  De volwassen exemplaren hebben een glanzend zwarte 

kop en hals, onderbroken door een helder witte kinband.  De borst is vaalwit tot gelig 

gekleurd.  De lichtbeige veertoppen op de bovenzijde en flanken vormen regelmatige strepen 

op het grijsbruine lichaam.  De zes kuikens beschikken over een donzig gele onderkant, borst 

en voorkant van de kop.  De boven- en zijkant evenals de bovenkant van de kop zijn vaal 

bruin gekleurd. 

Aan een boomvoet naast het bospad staat gewone salomonszegel in bloei, waarbij de 

roomwitte klokjes per twee in de bladoksels hangen. 
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DatumDatumDatumDatum    maandag 30 april 2007maandag 30 april 2007maandag 30 april 2007maandag 30 april 2007    
UurUurUurUur    8u40 8u40 8u40 8u40 –––– 11u25 11u25 11u25 11u25    
WeerWeerWeerWeer    wolkenloze hemel; zonnig; frisse wind ritselt in de toppen van de bomen en wolkenloze hemel; zonnig; frisse wind ritselt in de toppen van de bomen en wolkenloze hemel; zonnig; frisse wind ritselt in de toppen van de bomen en wolkenloze hemel; zonnig; frisse wind ritselt in de toppen van de bomen en     
    het struikgewas; ca. 13het struikgewas; ca. 13het struikgewas; ca. 13het struikgewas; ca. 13°C ’s morgens, oplopend tot 20°C tegen de middag°C ’s morgens, oplopend tot 20°C tegen de middag°C ’s morgens, oplopend tot 20°C tegen de middag°C ’s morgens, oplopend tot 20°C tegen de middag    
ThemaThemaThemaThema    grassen en grassen en grassen en grassen en iiiinsectennsectennsectennsecten        
 

 

Tussen de bosrand en de vijver van kasteelpark 

Wolvenhof bloeien grasachtigen dicht opeen, 

waardoor er een 70-tal centimeter boven de grond 

als het ware een vaalgroene nevel met witbruine 

slierten hangt.  Het is alsof de grote vossenstaart 

en de gestreepte witbol met elkaar wedijveren om 

zo dicht mogelijk bij de zon te komen.  Deze licht 

wiegende zweem wordt aan één zijde omzoomd 

door de goudgele fonkelingen van zonnebadende 

boterbloemen.  De bruinpurperen kruin van een 

fel vertakte rode beuk overspant een stukje van dit 

hooiland.     

� Grote vossenstaart (grassenfamilie) wordt 30 tot 100 cm hoog en heeft een 1 cm dikke 

en tot 10 cm lange aarpluim.  De kleur evolueert van grijsachtig 

groen over groenig geel tot okerbruin purperachtig.  De aarpluim 

bloeit van boven naar beneden en dit van april tot juli.  Soms 

wordt een tweede bloei vastgesteld van augustus tot oktober  De 

gladde, rechtopstaande bloeistengel (halm) is aan de voet soms 

geknikt.  De groene, gladde bladeren zijn tot 1 cm breed en 

bovenaan ruw.  Het is één van de vroegst bloeiende grassoorten, 

die zeer geschikt is als voedergras.  Grote vossenstaart komt 

vooral voor op voedingsrijke, vochtige bodems in graslanden, 

langs bermen en oevers. 

� Gestreepte witbol is een fluweelachtig behaarde, in dichte pluimen groeiende, wilde 

grassoort, die meestal paarsrode strepen vertoond.  Zowel het 

blad als de stengel zijn grijsgroen en zacht behaard.  Elk blad 

heeft een lengte van maximaal 20 cm en is fijngepunt.  

Gestreepte witbol wordt 30 tot 90 cm hoog en bloeit algemeen 

van mei tot september op vochtige, matig voedselrijke grond in 

graslanden, langs struwelen en bossen.  De aanvankelijk 

lancetvormige bloeiwijze floreert in losse pluimen.  De kleur 

varieert van witachtig, grijsgroen tot purper. 

Aan de andere, minder begroeide kant van het graspad gedijen veldzuring en kropaar naast 

boterbloem, bescheiden aandoende brandnetel en minder ‘streberige’ grote vossenstaart en 

gestreepte witbol. 



Terreinstudie Wallemote – Wolvenhof 

 

 

Cursus Natuurgids Izegem, 2006-2007     73 

 

� Kropaar (50-120 cm) is een pollenvormende grassoort, die 

voorkomt op voedselrijke bodem in graslanden, wegbermen en 

lichte bossen.  Groeit in het wild, maar wordt soms ingezaaid als 

voedergras, hoewel lang gras minder smakelijk is voor het vee en 

minder voederwaarde heeft dan bijvoorbeeld Engels raaigras.  

Het kaliumgehalte daarentegen is vrij hoog.  Kropaar dient als 

waardplant voor heel wat vlinders, zoals meerdere soorten 

dikkopjes en argusvlinders. 

 De onderste pluimtakken zijn lang en staan wijd open, de 

bovenste zijn kort en staan dicht op elkaar.  Van eind april tot 

juni bloeien de dichtbehaarde, grijsgroene aartjes, die vaak violet aanlopen, in een 

eenzijdige, weinig vertakte pluim. 

Welriekende jasmijn of boerenjasmijn is een geliefde sierstruik door zijn opvallend roomwitte, 

zwaar geurende bloemen.  Wegens de uitzonderlijke zomerse 

temperaturen tijdens de maand april staan de eerste bloemen al eind 

april in bloei in plaats van begin juni.  De per twee tegenoverstaande, 

kort gesteelde, behaarde bladeren zijn ovaal met een spitse top.  De 

bladrand is bezet met weinig en ver uitstaande tanden. 

In Zuid-Europa, waar de struik vandaan komt, wordt hij vanouds 

beschouwd als een symbool van bedrog.  Dit in tegenstelling met de 

geslachtsnaam ‘Philadelphus’, wat ‘broederliefde’ betekent. 

Stinkende gouwe, ‘siljadwoine’ in de volksmond, behoort tot de papaverachtigen.  Van april 

tot oktober bloeien de kleine bloemen met vier gele kroonblaadjes, die vroeg afvallen, in 2-6 

bloemige schermen op lange, behaarde stelen in de bovenste bladoksels.  De veerspletig tot 

veerdelig, lobbig gekartelde bladeren zijn van onderen blauwgroen berijpt.  De langwerpige 

doosvruchten (hauwen) staan meestal recht omhoog en bevatten zwarte zaden, die versleept 

worden door mieren omwille van hun vettige, witte zaadsluier (mierenbroodjes).  De plant 

komt algemeen voor op stikstofrijke, leemhoudende grond in ruigten, bermen, bos- en 

struweelranden, en langs muren. 

Het geeloranje, bijtende melksap schijnt te helpen tegen wratten, hoewel de werking meer op 

zelfsuggestie blijkt te berusten dan op de aanwezigheid van werkzame stoffen.  Het sap 

stimuleert de galproductie, waardoor buikkrampen, een opgeblazen gevoel, winderigheid en 

een slechte vertering van vetten effectief worden aangepakt.  Daarnaast werden 

ontstekingsremmende en antibacteriële eigenschappen vastgesteld, evenals een stimulerend 

effect op het immuunsysteem en de slaap.  Bij gebruik gedurende meer dan vier weken is 

medisch advies aangewezen, omdat het extract kan leiden tot een stijging van de 

leveractiviteit.  Het oog mag niet in contact komen met het bijtende sap. 

De bosbodem is hier en daar bedekt met klaver en varens.  Langs de kronkelende bosrand, 

naast het noordoostelijk gelegen graasland ter hoogte van de vijver van kasteelpark 

Wolvenhof, neemt een gehakkelde aurelia, met uitgespreide vleugels gezeten op een 

brandnetelblad, een zonnebad.  Een bont zandoogje komt gezapig aangevlogen en is van 

hetzelfde gedacht. 
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De gehakkelde aurelia (Polygonia c-album) heeft opvallend getande 

vleugelranden, die vooral aan de achterrand van de voorvleugels sterk 

geboden zijn.  De bovenzijde is oranjebruin met zwarte vlekken, de 

onderzijde varieert in kleur, maar wordt op de achtervleugel 

gekenmerkt door een duidelijke, witte vlek in de vorm van een C (zie 

Latijnse naam).  Deze vlinder komt vooral voor in open plekken in het 

bos, langs bosranden en in tuinen, waarbij hij vooral nectarrijke 

bloemen bezoekt.  Ook het sap van rottend fruit staat op het menu.  Van april tot oktober 

vliegen ze in twee generaties, waarbij de tweede generatie, die vanaf augustus verschijnt, 

overwintert als vlinder, vermomd als een dor blaadje in de strooisellaag.  In rust, met de 

vleugels opgevouwen, is hij bijzonder goed gecamoufleerd. 

Het vrouwtje zet in het voorjaar haar eitjes afzonderlijk af op brandnetels, iepen, hazelaars, 

hop en andere planten.  De bruinzwarte rups heeft roodgele doornen, een zwarte kop en een 

gedeeltelijk witte rug. 

De voluptueuze, lilakleurige bloemtrossen van een blauweregen 

(Wisteria – vlinderbloemenfamilie) hullen de oude waterput ten 

zuidwesten van kasteel Wolvenhof in een violetkleurige waas.  De 

takken zijn beladen met helrode, ovale bessen.  Deze winterharde, 

sterk groeiende klimplant bloeit volop tussen april en juli.  Gebruikt 

als sierheester in pergola’s en langs muren smukt blauweregen tuinen 

en parken op.  Met zijn takken in de volle zon en zijn wortels in 

redelijk vochtige, voedselrijke grond floreert hij op zijn best.   

Tussen de beide kasteelparken is de bosrand 

overvloedig besprenkeld met de exuberant 

fushiakleurige bloemtrossen van de pontische 

rododendron.   

De weelderige bovengroei van bomen en 

struiken laat slechts diffuse zonnestralen 

doordringen tot op de schraal begroeide 

bosbodem. 

De gekartelde bosrand, ten westen van de vijver van kasteelpark Wolvenhof, ligt te baden in 

een behaaglijk ochtendzonnetje.  De op het eerste zicht rustig ogende kruidlaag en 

struikengordel worden druk bezocht door een resem vliegende insecten.  Hyperactieve 

libellen schichten door het luchtruim om dan plots ‘onbeweeglijk’ stil te blijven hangen en er 

dan opnieuw vandoor te flitsen.  Vlinders fladderen kronkelend van het ene blad naar een 

andere bloem.  Bijen en vliegen plakken op de bladeren van bomen, struiken en kruiden.  Een 

bessenzweefvlieg hangt geluidloos in de lucht, waarna ze zich op een blad zet. 
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Groene vleesvlieg wordt gekarakteriseerd door het metaalachtig 

glanzend groene, zwart behaarde lijf en de grote, roodbruine ogen.  Het 

borststuk is lang-schildvormig en de vleugels staan deltavormig naar 

achteren.  Ze komen overal en zeer algemeen voor in de vrije natuur en 

de menselijke omgeving.  Het zijn zon- en warmteminnende 

bloembezoekers, die zich zowel voeden met nectar en suikerhoudende 

sappen, als met het slijm van schimmels.  Hun eitjes zetten ze af in uitwerpselen, kadavers en 

open wonden.  De larven (maden) ontwikkelen zich binnen een week en werden vroeger 

ingezet bij de behandeling van wonden.  Vliegenmaden worden tot ca. 12 mm groot, zijn 

bleek, pootloos en hebben een rond en puntvormig lichaamseinde.  Ze bewegen zich voort 

door zich afwisselend samen te trekken en te strekken.  Door het uitscheiden van een 

enzymachtige vloeistof wordt vast voedsel, zoals vlees, aas en fecaliën, vlak voor de mond 

vloeibaar gemaakt.  De kleine, bruine tonnetjes die in de grond zitten, zijn de poppen. 

Snuitvlieg behoort tot de familie van de zweefvliegen en heeft een 

opvallend rond, oranjebruin achterlijf, met drie dunne, donkere 

dwarsstrepen.  Het zwartgrijze borststuk met donkere lengtestrepen 

wordt afgeboord met een bruin half maantje aan de onderkant en twee 

grote, ovale, roodbruine ogen aan de bovenkant.   In tegenstelling tot de 

meeste vliegen worden de vleugels in rust helemaal over elkaar op de 

rug gevouwen.  Het meest kenmerkend, en vandaar ook zijn naam, is de 

opvallend lange, kegelvormig gepunte snuit.  Dit uitsteeksel dient om nog dieper in de bloem 

door te dringen en zo gemakkelijk nectar op te zuigen.  De eigenlijke zuigsnuit is 

opgevouwen, veel langer en niet zichtbaar.  Deze zweefvliegen komen zeer algemeen voor en 

leggen hun eitjes vooral in mest van koeien. 

Blinde bij behoort tot de zweefvliegen, maar wordt zo genoemd omdat deze soort qua uiterlijk 

erg veel op een bij lijkt, maar niet kan steken.  Een andere gelijkenis is het zoemende geluid 

tijdens de vlucht, terwijl veel andere zweefvliegen bijna niet te horen zijn.  Het verschil is 

vooral merkbaar tijdens het vliegen.  Bijen maken een vrij vloeiende beweging, terwijl de 

blinde bij van positie naar positie kan schieten en regelmatig stil blijft hangen in de lucht.  

Anderzijds ontbreken de kleine spoelsprieten bij de blinde bij en zijn de ogen typisch 

vliegachtig.  Heel wat onschuldige zweefvliegen trekken met hun geel-zwarte signaalkleuren 

heel sterk op wespen, bijen of hommels.  Deze nabootsing, mimicry genoemd, wijst andere 

dieren op gevaar en zorgt zo voor bescherming tegen mogelijke predatoren. 

Het geeldonkerbruine achterlijf wordt getypeerd door een 

aambeeldvormige tekening op het eerste segment.  Het lichaam is 

rondom dicht behaard en de grote, zwarte ogen bezitten elk een 

lichtere vlek.  Van april tot oktober vliegen ze in een landelijke 

omgeving, vooral in de buurt van boerderijen.  Het zijn 

bloembezoekers, die zich voeden met nectar.  Het vrouwtje legt haar 

eitjes in natte mest, gierputten en gistende composthopen.  De larven 

lijken op vliegenmaden met een zeer lange staart, ‘rattenstaartlarven’ 

genaamd.  Deze staart is eigenlijk een adembuis, die het lichaam in lengte overtreft en de 

ondergedompelde larve als een snorkel van verse zuurstof voorziet.  Ze eten modder en 

overwinteren in de grond. 
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Pyjamazweefvlieg wordt gekenmerkt door een gele basiskleur met een 

complexe, maar regelmatige, zwarte strepentekening dwars op het 

achterlijf.  Deze bestaat uit drie zwarte banden met daaronder een vaak 

onderbroken, dunnere en Λ-vormige streep.  De bovenste band is 

meestal zandlopervormig versmolten met de streep erboven.  Het 

glanzend zwartbruine borststuk is verticaal gestreept en begrensd met 

een olijfkleurige uitstulping.  De tasters zijn roodgeel. 

Ze vliegen van maart tot oktober en voeden zich met nectar en 

stuifmeel van vooral schermbloemigen.  De larven overleven op 

bladluizen, die zich aan de onderkant van bladeren bevinden.  Ze 

kennen aldus danig biologische toepassingen in de tuinbouw als 

verdelgers van bladluizen. 

Gewone rode bladloper laat zich vrij gemakkelijk fotograferen, dit in 

tegenstelling met de volgende vermelding op een internetsite ‘als je op 

een blad van een tuinplant een vlieg zenuwachtig ziet rondlopen is het 

meestal de Xylota segnis; ze zitten nauwelijks stil en voor een 

fotograaf is dit lastig’.  Deze ca. 12 mm grote zweefvlieg vertoont niet 

het typische zweefgedrag.  Ze nemen graag een zonnebad op een blad 

of speuren de bladeren af op zoek naar voedsel, vandaar de naam 

bladloper.  Ze leven van pollenkorrels, die via verstuiving op de 

bladeren terecht komen. 

Karakteristiek zijn de zwarte uiteinden, zowel de voeten als de dijen, op de geelkleurige 

poten.  De bovenbillen van de achterpoten zijn opvallend dikker en glanzend blauwzwart 

gekleurd.  De grote, zwarte ogen hebben elk een lichtere, glanzende vlek.  Het goudkleurige 

borststuk valt het meest op bij het vrouwtje. 

De zweefvliegfamilie kent meer dan 300 soorten in de Benelux en behoort tot de vaste 

bezoekers van de bloemen en bladeren van planten.  Ze vallen op door hun typisch snelle, 

schichtige vlucht en het regelmatig ‘stilhangen’ in de lucht.  De meeste zijn erg kleurrijk en 

een aantal behoort tot de grootste vliegen in ons land.  Om met zekerheid te kunnen zeggen of 

je met een zweefvlieg te maken hebt, dien je te letten op de aders in de vleugels.  

Zweefvliegen bezitten geen ader op de onderste vleugelrand, noch komen er op toe.  

Bovendien is er een ‘zwevende’ ader merkbaar, die niet eindigt op de rand of in een andere 

ader.  In tegenstelling met bijen, wespen en hommels hebben vliegen geen vier, maar twee 

vleugels.  De vleugel van een bij is samengesteld, waarbij de voor- en achtervleugel in elkaar 

haken tijdens de vlucht.  Zweefvliegen zijn met één paar vleugels sneller en wendbaarder dan 

de meeste bijen.  De mannetjes en vrouwtjes trekken heel goed op elkaar qua tekening en 

grootte.  Het onderscheid is merkbaar aan de ogen.  Mannetjes hebben veel grotere ogen, die 

elkaar in het midden raken of bijna raken.  De ogen van de vrouwtjes zijn veel kleiner en 

staan ook veel verder uit elkaar.  Vliegensoorten hebben rondere ogen, terwijl bijen, wespen 

en hommels over langwerpige ogen beschikken.  De larven ontwikkelen zich op diverse 

manieren.  Sommige leven in heel erg vervuild water en hebben daarom een lange adembuis 

aan het achterlijf.  Andere jagen op bladluizen, terwijl nog anderen in knollen van wortels en 

planten leven. 
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Het lantaarntje is een 30 mm lange libel of juffer.  Het achterlijf van het mannetje is bovenaan 

zwart en onderaan geelachtig, met achteraan een felblauw segment.  De kleur van het 

vrouwtjes is zeer variabel, van rozeviolet tot olijfbruin.  Het felblauwe borststuk heeft een 

brede zwarte middenstreep en meestal twee smallere zijstrepen.  De zwarte kop bevat twee 

felblauwe vlekken naast de eveneens felblauwe ogen.  Op de achterbovenhoek van de 

vleugels zit een zwart-witte vlek.  Ze komen van mei tot september algemeen voor bij 

stilstaande en traag stromende, begroeide wateren met zonnige oevers.  Libellen rusten graag, 

dicht tegen de ondergrond, op riet en oeverplanten. 

Tijdens de paring zitten het vrouwtje en het mannetje vaak urenlang 

op een stengel in de typische wielpositie, waarbij het vrouwtje haar 

achterlijf onderlangs naar voren kromt en haar geslachtopening 

vergrendelt aan de zaadbuis van het mannetje, terwijl het mannetje het 

vrouwtje achter de kop vasthoudt met zijn achterste segment.  Na de 

paring duikt het vrouwtje ’s avonds laat onder water en zet haar eitjes 

af op drijvende waterplanten.  De wormvormige voorlarven vervellen 

binnen enkele minuten tot het eerste larvestadium, dat overwintert in 

het water.  Zoals alle larven van juffers hebben ze aan het uiteinde van 

het lichaam drie lange aanhangsels, de zogenaamde roeiriempjes. 

Azuur(water)juffer komt van mei tot september zeer algemeen voor in de buurt van stilstaande, 

plantenrijke wateren.  Het zijn geen uitgesproken vliegers, die zich ophouden in de omgeving 

van de oevers, en op door de zon beschenen stengels en bladeren zitten.  De eitjes worden 

afgezet aan de onderkant van drijvende planten, zonder dat het vrouwtje daarbij onder water 

gaat.  In tegenstelling met het lantaarntje wordt het vrouwtje hierbij begeleid door het 

mannetje.  De groene of bruinachtige larven overwinteren op de bodem van het water en 

vervellen in het volgende jaar tot imago. 

De 30 mm lange, zeer slanke juffer is azuurblauw of geelachtig 

groen gekleurd.  Het tweede achterlijfsegment vertoont een 

zwarte hoefijzervormige tekening, die zich in een verwrongen, 

verlengde vorm op de daaropvolgende segmenten herhaalt.  Het 

voorlaatste en derdelaatste segment zijn voornamelijk zwart aan 

de bovenkant.  In Europa zijn er tien azuurjuffersoorten, die aan 

de hand van de zwarte tekening (hoefijzer, beker, vork,…) zijn te 

onderscheiden. 

De roodwangbromvlieg heeft grote, oranjebruine ogen, een glanzend, 

grauw zwartgrijs en behaard schildvormig borststuk, en een glanzend 

metalliek blauw achterlijf.  De vleugels komen voorbij het lichaam en 

staan deltavormig naar achteren gericht.  Het mannetje beschikt over 

een rood- tot donkerbruine voorhoofdstreep.  Ze komen overal en zeer 

algemeen voor in de vrije natuur en de menselijke omgeving.  Deze 

vlieg strijkt neer op bloemen, maar ook op organisch afval, 

uitwerpselen, kadavers en aas.  Daarin zetten ze hun witte, 

cilindervormige eieren in groepjes af.  De larven eten organische stoffen, maar tasten geen 

levend weefsel aan.  Zo bevorderen ze enerzijds de genezing van wonden, waaruit ze ziek 

weefsel verwijderen, maar anderzijds kunnen ze ziektekiemen overdragen vanwege hun 

onhygiënische verblijfplaatsen. 
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De roodwangbromvlieg en blauwe vleesvlieg (ook blauwe bromvlieg genoemd) zijn bijna 

identiek en worden dus heel veel met elkaar verward.  Ze kunnen enkel van elkaar worden 

onderscheiden doordat de roodwangbromvlieg roodbruin kleurt onder de ogen.  De blauwe 

vleesvlieg (Calliphora vomitoria) komt echter zelden voor, zodat je bijna altijd te maken hebt 

met de roodwangbromvlieg. 

Mogelijks werd een veranderlijke bijvlieg of Eristalis pratorum, een 

eerder zeldzame zwerver, opgemerkt.  Het kan hier echter evengoed 

gaan om een blinde bij. 

Insecten determineren is niet gemakkelijk daar soorten soms goed op 

elkaar lijken, er binnen de soorten variaties bestaan en de beestjes te 

klein en te beweeglijk zijn om alle kenmerken gedetailleerd waar te 

nemen.  Ze vangen is dan ook de enige oplossing.  Uit de opzoekingen 

in veldgidsen en op internetsites blijkt dat observaties en beschrijvingen 

niet altijd met elkaar overeen komen.  Een wetenschappelijke naam kent soms meerdere 

Nederlandse vertalingen en toelichtingen.  De toch al moeilijke materie wordt er zo alleen 

maar complexer door. 

Een klein geaderd witje bezoekt de gele bloem van het gewoon 

nagelkruid.  Deze dagvlinder vliegt van april tot oktober in twee 

generaties, waarbij de poppen van de laatste generatie overwinteren.  

Ze komen vooral voor op akkers, in tuinen, graslanden en zelfs 

bergvalleien.  De eitjes worden afzonderlijk afgezet op kruisbloemigen. 

De geelachtig witte vleugels kunnen sterk van kleur variëren.  De top 

van de voorvleugels is grijs aangelopen.  De voorvleugels van het 

mannetje vertonen één zwarte vlek, die van het vrouwtje twee.  De onderzijde van de 

achtervleugels is bezet met groengrijs bepoederde aders. 

Het schelle, maar warme, parelende gezang (met rollende rrr) van een 

roodborstje weerklinkt van op een tak van een jong boompje.  Vanuit 

deze vaste uitkijkpost, een drie à viertal meter boven de grond, duikt 

het kleine, bruine vogeltje geregeld naar de bodem tussen het 

struikgewas, om na een poosje terug te verschijnen.  De roodborst 

komt zelfs een paar keer nieuwsgierig polshoogte nemen van deze 

vreemde toeschouwer op de bank, die ik voor hem ben.  Ostentatief en 

met de vleugels wijd gesperd komt hij aangevlogen om uitdagend midden op het pad te 

landen en met opgezette borst tot op enkele meters afstand te naderen.  Eerst is dit duidelijk 

geagiteerd en zenuwachtig, waarbij de vogel drukdoende in het rond springt.  Protserig hipt 

hij heen en weer, terwijl zijn staartje onophoudelijk op en neer wipt en zijn kopje knikt, net 

als een springveer of animatiewekkertje dat afloopt.  Hij of zij laat duidelijk blijken dat ik niet 

echt gewenst ben en beter kan ophoepelen.  Zou dit waakzame, maar niet schuwe vogeltje 

misschien een nest hebben tussen de boomwortels of in een holte dicht bij de grond? 

De roodborst, lid van de lijsterfamilie, leeft buiten de paartijd steeds solitair en broedt in 

bossen, open terreinen met heggen en struiken, parken en tuinen, met doorgaans dichte 

vegetatie en open plekken.  Zowel het mannetje als het vrouwtje beschikken over het typisch 

oranjerode verendek op gezicht en borst, en de smalle, gele vleugelstreep.  Ze voeden zich 

vooral met insecten, slakjes en wormen. 
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Merels zingen voortdurend hun heldere, zoete lied vanuit de boomtoppen.  Achter mij huppen 

ze tussen de bomen en struiken.  Ze pikken onophoudelijk tussen de bladeren in de bosgrond 

op zoek naar wormen of insecten, terwijl ze het gebladerte met spastisch zijdelingse 

nekbewegingen in het rond zwieren.  Heel plots kijken ze op en houden zich enkele seconden 

doodstil om daarna hun gescharrel verder te zetten. 

Een gaai, met voedsel in de bek, strijkt even neer op het bospad om 

even vlug als hij gekomen is terug weg te vliegen.  Deze kraaiachtige 

broedt in loof- en naaldbossen en parken, waar bij voorkeur enkele 

oude eiken, beuken of haagbeuken in voorkomen.  Hij legt 

wintervoorraden aan van eikels en beukennootjes, die met een volle 

krop over meerdere kilometers worden vervoerd.  Het is een alleseter, 

die ook eieren en jonge vogels vermag.  Waakzaam en schuw als hij is, is hij moeilijk te 

benaderen.  Het verenkleed is grotendeels grijsbruin met roze tint.  De keel en anaalstreek zijn 

wit, de vleugelbocht vertoont een opvallende, lichtblauwe zone met zwarte bandering.  

Typerend is ook de brede, zwarte snorstreep.  De witachtige kruin is zwart gestreept en kan 

worden opgezet.  Tijdens de vlucht wordt een grote, witte stuitvlek en een brede, witte baan 

op de armvleugels opgemerkt.  De meest gehoorde roep is de luide schreeuw ‘krèh’, die vaak 

enkele malen snel achter elkaar wordt herhaald. 

Een grote bonte specht vliegt aan en klimt via de boomschors naar 

boven.  Af en toe laat hij een kort scherp ‘kiek’ horen, dat enkele malen 

wordt herhaald.  De uit de kluiten gewassen beuk achter de bank is 

getekend met een opening, waaronder een langwerpige, flinterdunne, 

witte streep over de bast loopt.  Dit wijst op een 

nestholte, die recentelijk bezocht werd door een vogel en 

waarvan het uitwerpselenspoor nog zichtbaar is.  Op de 

houten zitbank kruipen twee groene bladluizen. 

De speelse wind voert geregeld een dwarrelende vlaag bloesems en boomkatjes aan.  Via 

determinatie van de schors, bladeren en katjes lukt het mij de volgende bomen op naam te 

brengen: esdoorn, vlier, beuk, Amerikaanse eik en plataan.  De roomwitte bloemtrossen van 

de wollige sneeuwbal schitteren in de zon. 

Een zanglijster zingt luid en zelfverzekerd zijn lied om nadien neer te 

strijken in het weiland.  De zang is zeer gevarieerd en wordt 

gekenmerkt door het twee tot vier keer herhalen van dezelfde groep 

noten, zoals kuucklieVIE, kuucklieVIE, tixi tixi tixi, PII-eh, truu-truu-

truu, tixiFIX, tsjuu-tsjuu-tsjuu, ko-ku-kiKLIX ko-ku-kiKLIX,…  De 

roep beperkt zich tot een ijl, scherp ‘zit’.  De nogal tamme zanglijster 

is klein, redelijk compact, met een vrij korte staart.  De bovenzijde is 

egaal bruin.  De witte buik en geelbeige borst zijn bezet met zwarte pijlpuntvlekken.  De 

rossig beige ondervleugel is zichtbaar tijdens de snelle vlucht, met rukkende bewegingen.  Het 

mannetje en vrouwtje lijken sterk op elkaar.  Ze broeden in weelderige bossen, parken en 

dichtbegroeide tuinen.  Het met mos beklede nest is vaak goed verborgen in klimop of een 

heg.  Hun voedsel bestaat uit slakken, insecten en wormen. 
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DatumDatumDatumDatum    zondag 6 mei 2007zondag 6 mei 2007zondag 6 mei 2007zondag 6 mei 2007    
UurUurUurUur    9u40 9u40 9u40 9u40 –––– 12u30 12u30 12u30 12u30    
WeerWeerWeerWeer    zonnig; heel lichte en verspreide sluierbewolking; fris windje; 12 zonnig; heel lichte en verspreide sluierbewolking; fris windje; 12 zonnig; heel lichte en verspreide sluierbewolking; fris windje; 12 zonnig; heel lichte en verspreide sluierbewolking; fris windje; 12 ---- 14°C 14°C 14°C 14°C    
ThemaThemaThemaThema    bbbbloemenloemenloemenloemenpracht in Wallemote en de plaspracht in Wallemote en de plaspracht in Wallemote en de plaspracht in Wallemote en de plas---- draszone ten zuiden van de Bosdreef draszone ten zuiden van de Bosdreef draszone ten zuiden van de Bosdreef draszone ten zuiden van de Bosdreef
  

 

Tijdens de laatste bezoeken was de focus van de waarnemingen vooral gericht op kasteelpark 

Wolvenhof.  Vandaag start ik met mijn observaties in de boszone ten zuidwesten van kasteel 

Wallemote. 

In een oksel van het gewoon nagelkruid hangen schuimvlokken van een schuimcicade. 

Een roodborst knettert opgewonden vanuit een lage boom, als ik nader op het bospad.  Met 

zijn korte, harde ‘tik’, dat overgaat in een ratelend ‘tik-ik-ik-ik…’, laat het vogeltje hoorbaar 

merken dat er iets niet pluis is.  Dit onraadsignaal wordt kracht bijgezet door het heftig op en 

neer knikkende kopje, een vinnig opwippende staart, een dreigend oranjerode, opgezette borst 

en bol uitgeslagen vleugels, die met korte, spastische bewegingen terug tegen het lichaam 

worden gedrukt.  Kom ik te dicht in de buurt van zijn nest of heeft hij een andere bedreiging 

vastgesteld,…ik heb er het raden naar. 

Het oneven veervormig samengestelde blad van de es is fijn gezaagd lancetvormig met spitse 

top.  De ruwe, vrij diep, verticaal kronkelend gegroefde schors is grauw grijsgroen tot 

grijsbruin.  Roodborst, winterkoning en tjiftjaf zijn goedgeluimd en laten dit duidelijk horen.  

Een zanglijster strijkt neer in het gebladerte op de bosgrond. 

Drienerfmuur (anjerfamilie) wordt zo genoemd wegens de meestal 

drienervige, behaarde, tegenoverstaande, spits eironde bladeren.  De 

vijf kleine, witte kroonblaadjes zijn merkelijk korter dan de 

onderliggende, spits lancetvormige kelkblaadjes.  De onopvallende 

bloempjes staan meestal alleen in de bladoksels.  De behaarde stengel 

is liggende tot opstijgend.  Dit plantje komt vanaf mei algemeen voor 

op lichte plekken in loof- en gemengde bossen en langs bospaden, op 

vrij basenrijke en ook stikstofrijke zandgrond.  Naast zelfbestuiving doet zich ook bestuiving 

door vliegen voor.  De zaadjes, die wegspringen uit een doosvrucht, worden door mieren naar 

hun nest versleept, waardoor ze vaak in groepen groeien.  

Gewone salomonszegel bloeit onopvallend naast het bospad.  Aan de 

onderkant van een omgevallen en overwoekerde boomstronk hangt een 

knoert van een paddestoel.  Deze saprofyt levert 

nuttig werk door afgestorven organisch 

materiaal om te zetten in voor planten 

opneembare voedingsstoffen.  Wat verderop ligt 

een afgebroken reuzenzwam, die opgebouwd is 

uit meerdere etages.  Geen van beide paddenstoelen kan ik op naam 

brengen. 
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Tuinfluiter laat zijn onafgebroken, zacht ingehouden zang horen.  Deze onopvallende, 

bruingrijze, iets groenig getinte zanger beschikt over lichtgrijze poten, 

een diffuse, lichte oogring, en een kenmerkende diffuus grijze zijhals.  

Als zomergast vertoeft hij van mei tot oktober in open bossen met veel 

struiken, bosranden, boomgaarden en parken met dichte ondergroei.  

Deze schuwe vogel, die zich moeilijk laat zien, nestelt laag in de 

struiken of dichte kruidlaag.  

Bosaanplant ten zuiden van kasteelpark Wallemote 

De recente bosaanplant van jonge eik is dicht begroeid met grote brandnetel en langs de 

randen van het pad afgezoomd met o.a. look-zonder-look, ridderzuring, scherpe boterbloem, 

kleefkruid, fluitenkruid, witte dovenetel, uitgebloeide paardebloem, madeliefjes, klaver,…en  

gewoon nagelkruid. 

� Look-zonder-look (kruisbloemenfamilie) heeft witte bloempjes, 

met vier rechthoekig geknikte kroonblaadjes, die in eindelingse 

trossen staan.  De grote, nier- tot breed hartvormige bladeren zijn 

getand lobvormig.  De onderste zijn vaak langgesteeld en 

ingeplant op de liggende tot opstijgende stengel (10-100 cm).  

De groene, langwerpige, rolronde hauwen zijn afgezet met een 

bruinachtige parel.  Van april tot juli komt deze plant algemeen 

voor in lichte bossen, bosranden, struwelen, ruigten en tuinen op een vochtige, 

voedselrijke bodem.  Bevat mosterdolie en geurt bij wrijving van de bladeren naar 

knoflook.  De Latijnse naam ‘alliaria’ is afgeleid van het woord voor knoflook.  Heeft 

een bittere smaak en werd vroeger in salades gemengd.  Kende als oud geneeskruid o.a. 

uitwendige toepassingen als ontstekingsremmend middel. 

� Witte dovenetel (lipbloemenfamilie) is brandnetelachtig maar dan zonder de brandharen.  

De witte bloemen staan per 5 à 8 bijeen in okselstandige schijnkransen rond de holle, 

vierkante  stengel.  Ze komen zeer algemeen en vaak voor in dichte groepen op 

stikstofrijke, lemige grond.  De bloemen worden vooral bestoven door bijen en hommels 

met een lange roltong.  Alleen zij kunnen bij de honing, die onderaan in de bloem 

rijkelijk wordt afgescheiden.  Hommels met een korte zuigsnuit knagen soms de 

bloembuis open en stelen zo het begeerde, voedzame sap. 

 De bloemen hebben een weefselsamentrekkende werking (looistoffen) en een 

beschermend effect op de slijmvliezen.  Uitwendige toepassing wordt geadviseerd bij 

ontstekingen van mond- en keelslijmvlies, lichte huidontstekingen en witte vloed of 

niet-specifieke vaginale uitscheiding.  Inwendig gebruik wordt voorgeschreven bij 

luchtweginfecties. 

De botanische naam ‘lamium album’ is afgeleid van het Griekse ‘lamos’, wat slokdarm 

betekent, en betrekking heeft op het uiterlijk van de witte (album) bloem.  De 

Nederlandse naam verwijst naar de dove, niet-brandende, netel.  In de Middeleeuwen 

werd de plant gebruikt voor het geel kleuren van het haar en de behandeling van 

etterende wonden. 
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� Paardebloem (composietenfamilie) is een alleenstaande, goudgele bloemkorf, die 

uitsluitend bestaat uit lintbloemen.  Deze sluit zich bij somber weer.  Na de bloei vormt 

zich een doorschijnende bol van enkelvoudige vruchtpluisharen, die worden 

meegevoerd door de wind en zo instaan voor de verspreiding van de zaadjes.  De 

ongebladerde bloeistengel is hol en kaal.  De bladeren vormen een wortelrozet, zijn diep 

ingesneden en omgekeerd getand.  Bij kneuzing komt een melkachtig sap vrij.  De 

penwortel kan tientallen centimeters diep in de grond dringen.  Wanneer deze onder de 

grond afbreekt, kunnen meerdere rozetten gevormd worden. 

 Het vruchtbeginsel kan uitgroeien tot een zaad zonder dat de eicel bevrucht wordt.  Dit 

gebeurt door kloonvorming, hoewel de voortplanting ook gebeurt door middel van 

bevruchting.  

 De bladeren worden als salade gegeten of in soep verwerkt.  Ook de gele bloemen en de 

wortel zijn eetbaar.  In de volksmond ‘pissebloem’ genoemd, wegens de urinedrijvende 

werking. 

 Zowel de wortel als het bitterkruid zijn heel geschikt voor de behandeling van 

spijsverteringsklachten, gebrek aan eetlust, verstoring van het galvocht en ter stimulatie 

van de urineproductie.  De wortel herstelt de lever- en galfunctie.  Het kruid voorkomt 

nierstenen.  De bitterstoffen bevorderen door hun bittere smaak de afscheiding van 

speeksel en maagsap, waardoor de spijsvertering gestimuleerd wordt.  Dergelijke 

middelen mogen daarom niet worden toegediend in geval van maagzweren. 

 De ontgiftende, zuiverende plantdelen kennen in de volksgeneeskunde nog toepassingen 

bij de behandeling van aambeien en suikerziekte.  De inhoudstoffen stimuleren de 

insulineproductie in de pancreas, waardoor ze nuttig zijn voor diabetespatiënten. 

� Madeliefje (composietenfamilie) komt zeer algemeen voor en is praktisch het jaar rond 

terug te vinden in gazons, wegbermen en hooilanden.  De bloemen doorstaan bij droge 

lucht temperaturen tot min 15 °C zonder dat ze beschadigd worden.  De 

wetenschappelijke naam ‘bellis perennis’ betekent dan ook ‘mooie overblijvende’.  Het 

bloemkorfje reageert als een enkelvoudige bloem.  ’s Nachts en bij regen gaat het dicht 

en bij licht keert het zich een beetje naar de zon.  Het bestaat uit een hart van gele 

buisbloemen, met aan de rand witte, roze aangelopen lintbloemen.  Het bloemhoofdje 

staat alleen op een smalle, ongebladerde stengel.  De spatelvormige, zwak gekartelde 

bladeren vormen een wortelrozet. 

 De groene blaadjes werken bloedzuiverend.  Bij aften in de mond kunnen tegen de pijn 

madeliefjes worden toegevoegd aan de maaltijd.  Zowel de bloempjes als blaadjes 

kunnen gebruikt worden in salades. 

� Wapenvliegen zijn tamelijk primitieve, platte vliegen, die 

meestal mooi gekleurd zijn en over een zwartgele, 

wespenachtige tekening beschikken.  Dit uniformachtige uiterlijk 

verwijst naar hun naam.  Andere soorten zijn metaalachtig 

gekleurd, zoals de hier gefotografeerde prachtwapenvlieg. 

 Het brede, ovale achterlijf steekt zijdelings onder de smalle, 

samengevouwen vleugels uit.  Hun ‘wapen’ bestaat uit 

dolkachtige, puntige uitsteeksels op het schildje, dat aangehecht is achter het forse 

borststuk.  De meeste wapenvliegen voeden zich met stuifmeel en nectar van bloemen.  

Ze vertoeven graag op zonnige plaatsen in vochtige bossen en langs bosranden.  De 

grootste kans om ze te zien is tijdens een zonnebad op een blad.  Hun larven 

ontwikkelen zich in het water, in nat mos of vochtige boomstronken. 
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� Een dambordvlieg of grauwe vleesvlieg heeft een matgrijze 

basiskleur, met zwarte lengtestrepen op het borststuk en de kop, 

en een puntig, zwart-wit gevlekt achterlijf (dambord), dat sterk 

kan worden ingetrokken.  De grote ogen zijn roodbruin en het 

volledige lichaam is bezet met rechtopstaande, zwarte haren. 

 Ze zuigen honingdauw uit zoete sappen van vruchten, bloemen 

en bomen, maar voeden zich ook met uitwerpselen.  De soort is 

eierlevendbarend, waarbij de larven al uit de eitjes komen in het vrouwtje.  De larven 

worden afgezet op vlees, aas, fecaliën en regenwormen, waarin ze parasiteren.  Lange 

tijd werd gedacht dat ze vlees of aas als voedsel hadden, vandaar de naam vleesvlieg, 

maar ze voeden zich met andere, aasetende larven, die aanwezig zijn in het rottende 

vlees. 

� In de bladoksel van een scherpe boterbloem zijn de 

schuimvlokken van een schuimcicade zichtbaar.  Het schuim of 

spuug ontstaat doordat de bleekgroen-geelachtige larve (nimf) 

lucht blaast in zijn eiwithoudende uitwerpselen.  Dit vochtige 

omhulsel beschermt de larve tegen uitdroging en vijanden.  Ze 

leven van plantensappen. 

 Sommige roofwantsen zuigen de nimfen uit doorheen het 

schuim, terwijl graafwespen op zoek gaan naar spuug om de 

larve mee te nemen naar hun hol als voedsel voor het nageslacht.  De schuimresten 

werden vroeger ook wel ‘koekoekspuug’ genoemd, omdat men dacht dat de koekoek op 
de bloemen spuwde.  Schuimcicaden komen o.a. nog voor op koekoeksbloem en lavendel. 

� Een roodwangbromvlieg is neergestreken op het blad van een 

brandnetel en geniet van de zonnewarmte. Een pyjamazweefvlieg 

doet zich te goed aan de nectar van een boterbloem. 

� ‘Athous haemorrhoidalis’ is een kniptor, die zeer algemeen voorkomt, maar nog geen 

Nederlandse naam heeft.  Deze keversoort heeft een langwerpig lichaam (ca. 1 cm) met 

donkerbruine, verticaal gegroefde dekschilden en een verbreed, vaalzwart halsschild.  

De pootjes en tasters zijn kort en kunnen volledig worden teruggetrokken.  Het is een 

planteneter, die op schermbloemigen leeft en zich voedt met allerlei grassen en bloemen.  

Bij verstoring laat de kever zich op de grond vallen en houdt zich 

dood.  Wanneer het insect op de rug ligt, is het via een vernuftig 

kliksysteem in staat om op te springen en zich om te draaien.  

Vandaar de naam kniptor.  Deze techniek wordt ook toegepast 

om aanvallers te doen schrikken, waardoor ze het insect loslaten. 

De langwerpige, bruine larven worden ritnaalden genoemd.  

Omdat ze leven van wortels en knollen kunnen ze veel schade toebrengen aan 

cultuurgewassen. 

 Andere soorten kunnen sterk in kleur verschillen en antennes hebben, die soms de helft 

van de lichaamslengte bedragen.  Deze kunnen bij gevaar worden teruggetrokken in een 

groef op de buik.  Kniptorren kunnen ook vliegen.  Ze klimmen hierbij eerst op een tak 

of halm vooraleer de vleugels worden uitgevouwen. 
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Grasland ten zuiden van kasteelpark Wallemote 

Het grasland, gelegen tussen kasteelpark Wallemote en de Bosdreef, is bezaaid met o.a. 

gestreepte witbol, zachte dravik, boterbloem, distel- en zuringsoorten. 

Zachte dravik is een grassoort met rechtopstaande stengel, die tot één meter hoog kan worden.  

Het lijkt een beetje op haver, zoals verduidelijkt wordt in de botanische naam ‘bromus’, die 

afgeleid is van het Grieks en ‘haver’ betekent.  De bladschede is dicht en zacht behaard.  De 

grassoort bloeit van mei tot juni in pluimen, waarvan het zaad in de herfst kiemt.  De 

pluimtakken en de kroonkafjes zijn zacht behaard.  De kroonkafjes hebben een tot 1 cm lange 

kafnaald. 

De poel, ten zuiden van de Bosdreef, deint in westelijke richting uit in een plas- draszone, die 

op zijn beurt overgaat in een veelkleurig hooiland, dat druk bezocht wordt door bedrijvig 

gonzende insecten. 

Poel en plas- draszone ten zuiden van de Bosdreef 

Twee boerenzwaluwen komen boven de poel gescheerd, terwijl één 

ervan al vliegend even in het water hapt.   

Karakteristiek zijn de diepgevorkte staart met flinterdunne slippen en 

de lange, spitsboogvormige vleugels. Het bovenkleed is blauwglanzend 

zwart, het onderkleed beigewit met blauwzwarte borstband.  De 

roodbruine keel, kin en voorhoofd zijn praktisch niet waarneembaar 

tijdens het vliegen.  De schichtige, wendbare vlucht wordt uitgevoerd met rukkende 

vleugelslagen.  Op jacht naar insecten wordt vaak laag boven de grond of het water heen en 

weer gevlogen.  Drinken gebeurt tijdens de vlucht.  De montere, scherpe roep ‘wit’ of ‘wit-

wit’ wordt vaak meerdere keren herhaald tot een gezellig gebrabbel.  Waarschuwt voor katten 

met een scherp ‘siFLITT’ en voor roofvogels met ‘flitt-flitt’.  Vertoeft als zomergast van april 

tot oktober in cultuurlandschappen met boerderijen en dorpen.  Het nest is een open kom van 

opgedroogde modder, die verstevigd is met plantaardig materiaal, en meestal gebouwd wordt 

tegen balken of uitstekende delen van stallen en schuren of onder bruggen en duikers. 

Wilde akelei toornt op van tussen de brandnetels, in de lommerte van 

twee wilgen.  Door het invallende zonlicht lijken de bloemen net op 

verlichte lampionnetjes, waarbij de doorschijnend roze bloemblaadjes 

worden afgeboord door fel purperen kroonranden.  Deze tuinvlieder 

groeit hier op de scheidingslijn tussen de oever en het aanpalende 

akkerland. 

Wilde akelei behoort tot de ranonkelfamilie en 

bloeit van mei tot juli.  De 4-5 cm grote 

bloemen hebben vijf opvallend haakvormige, 

blauwviolette kroonbladeren (sporen), die aan een narrenkap doen 

denken.  Ze staan in trossen van drie à tien bloemen.  De bovenste 

stengelbladen zijn driespletig.  Ze komen vooral voor op vochtige, 

beschaduwde, stikstofhoudende en basenrijke bodems. 

Het haakvormige spoor wordt gevormd door een honingklier, die vaak 

door bijen en hommels met korte snuit wordt open geknaagd voor de honing.  De bestuiving 

gebeurt vooral door hommels.  Alle delen van de plant zijn zwakgiftig. 
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Eveneens in de gedeeltelijke schaduw van de knotwilgen staan twee 

bundels gele lis met de stengelvoeten in het water.  De gele irissen 

priemen van tussen de overvloed aan statig rechtopstaande, groene 

bloeistengels.  Een kleiner exemplaar is verankerd op de oever, net 

boven de waterlijn.  De schraal aanwezige bladen worden hier 

overtroefd door een pluim elkaar verdringende ‘bloemkelken’.  Twee 

snuitvliegen begeven zich in de diepe trechter op zoek naar lekkere 

nectar.  Steunend met de achterpoten op de roodbruin geaderde 

onderlip richt één exemplaar zich op om beter aan de helmknop van de 

meeldraden te kunnen.  Twee vrouwtjes wilde eenden met hun kroost 

peddelen vanachter de lissenbundel en verschieten lichtelijk van mijn nabijheid.  Haastig 

verleggen ze hun actieterrein enkele meters verder. 

Gele lis (Iris pseudacorus) behoort tot de lissenfamilie en kan al vanaf 

medio april bloeien, hoewel de bloei meestal valt tussen mei en juli.  

Gele lis komt in grote bundels voor op natte, slikkige bodems.  De tot 

90 cm lange, smalle bladeren zijn parallelnervig.  Iedere bloeistengel 

bevat 2-5 gele bloemen, met een groen schutblad, drie grote, naar 

beneden hangende kroonbladeren, die donker geaderd zijn, en drie 

kleinere, opgerichte kroonbladeren, die lijnvormig zijn.  Bevat scherp 

smakende toxinen, die heftige diarree met bloederige ontlasting veroorzaken bij vee dat ervan 

eet. 

Kleefkruid (sterbladigenfamilie) dankt zijn naam aan het feit dat het 

blijft kleven aan alles dat er mee in aanraking komt.  Dit is te wijten 

aan de haakvormige haren waarmee de vruchtjes bezet zijn en de 

ruwe, afstaande haren op de stengel.  Door vast te klitten op de vacht 

van harige dieren worden de vruchten over grote afstanden verspreid.  

De vruchten zitten twee aan twee en zijn paarsachtig of groen.  De 

lancetvormige, eennervige bladeren hebben een witachtig uitsteeksel 

op de brede top en zitten per 6 à 8 in kransen rond de vierkante 

stengel.  Van mei tot september bloeien de 1 à 7 onopvallende 

bloempjes, met vier witte kroonblaadjes, in kleine, pluimvormige deelbloeiwijzen op de 

bovenste stengelhelft.  De plant komt zeer algemeen voor op voedselrijke, niet te dichte 

leemgrond in akkers, ruigten, struwelen en tuinen.  De inhoudstoffen hebben een gunstige 

werking op de nieren. 

Het opgemerkte kleefkruid staat tussen de brandnetels aan de oever van de poel en gebruikt de 

knotwilgenschors als geleiding. 

Pitrus behoort tot de russenfamilie en is een geslacht van grasachtige planten.  Toch zijn er 

heel wat verschillen met de grassen.  De bloembouw is niet zo sterk gericht op 

windbestuiving.  De bloempjes zijn bruin, vormen een losse bloeiwijze en hebben meestal 

drie meeldraden.  Aan de voet van de bloem zitten twee vliezige steelblaadjes.  Ze bloeien van 

juni tot augustus en zijn aanlokkelijk voor juffers.  De roodbruine, priemvormige, gladde 

bladeren zijn schedeachtig vergroeid aan de stengelvoet.   De glanzend groene stengel wordt 

tussen de 20 en 100 cm lang en is het belangrijkste deel voor de fotosynthese.  De doosvrucht 

bevat veel zaadjes, die via hun kleverige borstelhaartjes aan vogels blijven hangen en zo 

verspreid worden. 
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De plant groeit op vochtige plekken, zoals waterkanten, drassige 

graslanden en moerassen.  De stengel is gevuld met een wit, 

sponsachtig merg.  Dit weefsel transporteert zuurstof naar de wortels, 

waardoor pitrus (net als riet en lisdodde) op zuurstofloze grond kan 

groeien.  Een situatie die op laagveen vaak voorkomt.   

Het merg werd vroeger gebruikt als lampenpit, vandaar de naam ‘pit-

rus’.  Op het einde van de herfst, als de stengels volledig uitgegroeid 

maar nog groen zijn, werd het witte merg voorzichtig uit de stengel gepulkt.  Bruine stengels 

zijn te hard en te droog.  Dit staafvormige, poreuze merg neemt gemakkelijk olie op.  Tijdens 

de tweede wereldoorlog, in periodes zonder elektriciteit en bij schaarse aan kaarsen, werd in 

bepaalde delen van Engeland dit merg opnieuw gebruikt als lampenpitjes. 

Heermoes wordt ingedeeld bij de varens en behoort tot het geslacht van de paardenstaarten.  

De geslachtsnaam ‘Equisetum’ is afgeleid van het Latijnse ‘equus’, wat paard betekent, en 

van ‘sacta’, dat vertaald wordt als borstel.  Vandaar de naam paardenstaart, omdat de halmen 

zo hard zijn als paardenharen.  In de volksmond wordt deze plant ook wel ‘tik-tak’ genoemd, 

vanwege het karakteristieke geluid tijdens het afwringen van de stengel.  Ook ‘tinkruid’ was 

vroeger een veel gehoorde naam.  Wegens zijn kiezelzuurgehalte werd hij immers gebruikt 

voor het poetsen van tinnen borden en kroezen. 

De vruchtbare, onvertakte vorm verschijnt in maart-april en lijkt op een okerkleurige, gesloten 

parasol.  De dikke, witgele steel is op geregelde afstanden omgeven door een nauw 

aangesloten, opstaand vlies met roodbruine tanden.  De speervormige top is een kaneelbruine, 

zwartgespikkelde, sporendragende aar.  De onvruchtbare, groene vorm ontwikkelt zich een 

tweetal weken later, wordt tot 50 cm hoog en doet me denken aan een ‘miniatuur sparretje’.  

De holle, gegroefde stengel is opgebouwd uit in elkaar geschoven delen, waarbij telkens een 

naad wordt gevormd.  Ter hoogte van iedere naad zijn rond de stengel 6 tot 19 lijnvormige 

blaadjes ingeplant.  Deze kransvormende zijtakken zijn vier- tot vijfkantig. 

Heermoes komt zeer algemeen voor in akkers, graslanden en bermen.  De voortplanting en 

verspreiding gebeuren via sporen, die uitgroeien tot een voorkiem.  Het ontkiemen is enkel 

mogelijk in open, vochtige en matig voedselrijke grond.  De soort zet zich ook voort via de 

talrijke wortelstokken, die diep in de grond steken en horizontale vertakkingen vormen. 

Deze pioniersplant behoort tot een plantengroep, die ten tijde van de dinosauriërs het 

landschap bepaalde.  Soortgenoten groeiden uit tot tientallen meters hoge planten en zijn 

grotendeels verantwoordelijk voor de huidige steenkoollagen.  Na verwoesting door branden, 

vulkaanuitbarstingen,…is het de eerste plant die weer tevoorschijn komt.  Ze stelt weinig 

eisen aan de ondergrond en groeit nog waar alle andere planten reeds verdwenen zijn, zoals 

zwaar vervuilde terreinen.  Enkel tegen dichte schaduw en dichte begroeiing is ze niet zo goed 

bestand. 

Kiezelzuur zorgt voor de stevigheid van de plant.  Silicium is het basisbestanddeel en komt 

voor in zand en kleibodems.  De giftigheid voor veel dieren wordt veroorzaakt door dit 

kiezelzuur.  Een hoeveelheid kiezelzuur werkt samentrekkend.  Deze eigenschap verstevigt 

het bindweefsel en stimuleert de stofwisseling van de huid.  Het is dus belangrijk voor de 

opbouw van botten, gebit, nagels en huid.  Uitwendig gebruik onder de vorm van kompressen 

wordt geadviseerd bij slecht helende wonden.  Heermoes wordt aangewend als doorspoeling 

bij bacteriële en ontstekingsziekten van de blaas- en urinewegen, en bij niergruis.  Het kruid 

zou de haargroei bevorderen. 
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Hooiland naast de poel ten zuiden van de Bosdreef 

Bermooievaarsbek (Geranium of ooievaarsbekfamilie) staat onopvallend in de graskant naast 

de Bosdreef.  De licht roodviolette bloemen bloeien van mei tot 

oktober.  Ze staan per twee in de bovenste bladoksels en steken boven 

de bladeren uit.  De stengel (25-60 cm) en bloemstelen zijn 

kortbehaard.  De niervormige bladeren zijn 5 tot 9-delig.  De plant 

stamt uit Zuid-West-Europa, wat zijn gevoeligheid voor een koud 

voorjaar en een droge zomer verklaart.  Komt vrij algemeen voor in 

kalkgebieden, op matig stikstofrijke, vaak humusarme bodems.  Is te 

vinden in wegbermen, boszomen, struwelen, ruigten en op hellingen. 

De koolzaadplanten (kruisbloemenfamilie) worden druk bezocht door 

vliegende insecten.  Het is een cultuurgewas dat geteeld wordt voor 

zijn olie en toepassingen kent als biobrandstof.  Tijdens het voorjaar 

(april-mei) kleurt winterkoolzaad ganse akkers helgeel, 

zomerkoolzaad bloeit in augustus. 

� Een klein geaderd witje fladdert van de ene bloementuil naar de andere.  Het is een 

vrouwtje, dat herkenbaar is aan de twee zwarte vlekken op de beide voorvleugels.  Een 

groot koolwitje, dat zich onderscheidt door de zwarte vleugeltippen, vervoegt het speelse 

tafereel.  Het ontbreken van de zwarte stippen in de voorvleugels wijst op een mannelijk 

exemplaar. 

� Citroenpendelvlieg behoort tot de familie van de zweefvliegen, 

meer bepaald het geslacht Helophilus.  Deze zweefvliegensoort 

is herkenbaar aan de zwart-witte lengtestrepen op de thorax.  Een 

groot aantal heeft een zwarte verticale streep op het midden van 

het gezicht.  De Helophilus trivittatus heeft een typische 

achterlijftekening, die te zien is op de foto, is meer citroengeel 

gekleurd en wat forser gebouwd, waardoor ze te onderscheiden 

is van de andere soorten.  Vooral de Λ-vormige, wittere band op het derde 

achterlijfsegment is karakteristiek voor de citroenpendelvlieg.  Ze heeft een voorkeur 

voor iets vochtige, bloemrijke omgevingen, maar kan ook in tuinen aangetroffen 

worden.  De vlieg leeft van nectar van planten met ondiepe bloemen, omdat ze er 

anders niet bij kan.  De ‘rattenstaartlarven’ leven onder het wateroppervlak van kleine, 

stilstaande en vaak tijdelijke plassen.  Ze nemen zuurstof op via een adembuis en 

voeden zich met bacteriën en dood organisch materiaal (detritus). 

� Tephrochlamys rufiventris uit de vliegenfamilie Heleomyzidae is 

mogelijks te zien op de eerder wazige foto.  Deze familie stamt 

uit de ijstijd, waardoor veel soorten terug te vinden zijn in de 

Poolgebieden en op bergtoppen.  Ook in donkere bossen en 

grotten worden de leden van deze familie veel aangetroffen.  De 

hier waargenomen soort komt zeer algemeen voor in de Benelux 

en dan vooral in oude stallen en boerderijen, maar ook in tuinen.  

De larve leeft van detritus of afval in mesthopen en mestvaalten. 
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Korenbloem (composietenfamilie) bloeit van mei tot september met 

violetkleurige bloemkorfjes, die uitsluitend uit buisbloemen bestaan.  

Centraal zijn deze kokervormig en donker blauwpaars.  De grotere, 

trechtervormige randbloemen hebben onregelmatige franjes en zijn 

licht blauwviolet.  De grijsgroene bladeren zijn lijnvormig.  Ze 

verkiezen tamelijk basenarme, stikstofrijke zand- of leembodems.  De 

vroeger talrijk aanwezige korenbloemen en klaprozen zijn door het 

gebruik van herbiciden de laatste decennia vrijwel uit de graanakkers verdwenen.  Zijn naam 

is ontsproten aan deze traditionele groeiplaats: tussen het graan op de akkers.  Nu komen ze 

nog voor in open wegbermen en soms in koolzaadvelden.  Een doekje gedrenkt in het vocht 

van korenbloem is een probaat middel tegen tranende, rode en pijnlijke ogen. 

Knoopkruid (composietenfamilie) heeft lancetvormige, gaafrandig tot 

getande, groene, zittende bladeren met een lichtbruin, vliezig, scherp 

aanhangsel aan de top.  Vóór de bloei is een geschubde, donkerbruine 

kno(o)p te zien bovenaan de viltwittig behaarde stengel.  Vandaar de 

naam knoopkruid.  De roze tot roodpaarse bloemkorf bestaat enkel uit 

buisbloemen en bloeit van mei tot oktober.  De vergrote, onvruchtbare 

randbloemen (Centaurea-soorten) hebben een grote aantrekkingskracht 

op bestuivende insecten, zoals bijen en hommels.  De plant kent geen 

zelfbestuiving.  Als standplaats zijn vochtige, basen- en stikstofhoudende bodems geliefd.  

Komt algemeen voor in hooi- en weilanden, wegbermen en dijken. 

Gele ganzebloem behoort tot de composietenfamilie.  Het 

bloemhoofdje bestaat uit een geel hart van buisbloemen, met 

daaromheen een krans van platte, over elkaar heen liggende, gele 

schutblaadjes.  De grof getande bladeren staan verspreid rond de 

stengel.  De bloeitijd loopt van mei tot en met augustus.  Gele 

ganzebloem geeft de voorkeur aan droge, zanderige grond, zoals 

braakliggend terrein en bouwgrond. 

Margriet of Leucanthemum vulgare (composietenfamilie) is afgeleid 

van het Griekse ‘leukos’ (wit) en ‘anthemom (bloem), wat witte bloem 

betekent.  Het bloemhoofd is alleenstaand aan het eind van de stengel 

en eventuele zijtakken.  Het gele hart bestaat uit buisbloemen en wordt 

omringd door witte lintbloemen.  De grof getande tot gaafrandige 

bladeren zijn smal eirond tot lijnvormig.  Komt algemeen voor op 

halfdroge graslanden, hooilanden en droge struwelen.  Na het maaien, 

zaait de plant tapijtachtig uit. 
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Een torenvalk vliegt, afgewisseld met enkele glijpauzes, tot aan de 

bosrand, waarna zij biddend blijft hangen boven het grasland ten 

zuidoosten van de poel.  In etappes valt ze naar beneden om zich 

uiteindelijk in het gras te storten en met een muis tussen de poten terug 

op te vliegen.  Wat verderop strijkt ze neer op een afscheidingspaal 

met het akkerland, waar de prooi wordt verscheurd en verorberd.  Een 

paar minuten later vliegt de torenvalk terug op en herhaalt ze haar biddend ritueel met 

afhangende, waaiervormig gespreide staart.  Eerst hoog en dan, in etappes vallend, steeds 

lager.  Plots zweefvliegt ze weg, keert terug om afwisselend biddend en in etappes vallend te 

herbeginnen.  Na een poosje vliegt ze naar de bosrand, waar ze wordt belaagd en 

achternagezeten door een geagiteerde kraai.  Als een schaduw blijft de halsstarrige kraai de 

torenvalk volgen, terwijl ze steeds hoger vliegen.  Na lange tijd krijgt de kraai versterking van 

twee soortgenoten, waardoor de vogels nu zeer snel hoogte winnen en de torenvalk zich 
definitief uit de voeten maakt. 

De beigekleurige borst en buik van de torenvalk zijn dicht bezet met 

verticaal georiënteerde, zwarte vlekken.  De slagpennen zijn 

zwartachtig, de nagels zwart.  De kop wordt getekend met een donkere 

oog- en baardstreep.  In de vlucht valt op dat de lange vleugels vrij 

smal zijn aan de basis en een enigszins stompe punt hebben.  De staart 

is voorzien van een brede, donkere eindband.  Het waargenomen 

exemplaar is een vrouwtje, dat herkenbaar is aan de bruine stuit en 

bovenstaart met fijne, donkere bandering.  Eveneens typerend is de bruinachtige, duidelijk 

gestreepte kop.  De bovenzijde is warmbruin, minder roodachtig dan het mannetje, en donker 

gebandeerd in plaats van gevlekt.  Het mannetje heeft een ongebandeerde, blauwgrijze stuit en 

bovenstaart, en een grijze, fijn gestreepte kop.  De mantel, rug en bovendekveren zijn diep 

kastanjebruin met kleine, zwarte vlekken (zie foto). 

Deze roof- of stootvogel (31-37 cm) leeft in open natuur- en cultuurlandschappen en jaagt op 

muizen en insecten.  Een oud kraaiennest dient vaak als nestplaats, evenals een boom, en een 

holte of nis in rotsen en gebouwen. 

Grasland tussen Bosdreef en nieuwe bosaanplant Wallemote 

Zowel ringelwikke als vogelwikke komen voor in de graskant aan beide zijden van de Bosdreef. 

Een groene snuitkever kruipt over het blad van een struik.  Het 

geslacht Phyllobius telt in de Benelux 15 leden, die variëren in kleur 

van groen tot groenig bruin.  Eigenlijk is het zwarte lichaam bedekt 

met glanzend groene schubbetjes, die gemakkelijk loslaten, waardoor 

de onderliggende, donkere laag vaak zichtbaar wordt.  De kop van de 

4 tot 6 mm lange kever is verlengd in een brede snuit.  Op de 

dekschilden zitten lengtestrepen.  De antennes en het onderste deel van 

de poten is roodbruin.  Deze snuittor komt overal voor op loofbomen 

en voedt zich overdag vooral met de bladeren van kruidachtige 

planten.  De larven leven in en van plantenstengels.  Ze verpoppen zich in de grond, waar ze 

zich voeden met plantenwortels. 

Deze soort lijkt erg op het geslacht Polydrusus en kan worden herkend door op de voorpoten 

te letten.  De Phyllobius-soorten hebben op het grote dijbeen een soort tanding, terwijl dit 

gedeelte bij de Polydrusus-soorten geheel glad is. 
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Hondsroos (rozenfamilie) bloeit in mei-juni met licht- of donkerroze 

alleenstaande bloemen, die ook per 2 à 3 bijeen kunnen zitten.  De 

veerdelige kelkbladeren vallen vroeg af.  De stekels zijn sikkelvormig 

gekromd en hebben een brede basis.  De eironde blaadjes zijn getand.  

De 1 tot 3 meter hoge struik komt algemeen voor in warme, lichtrijke 

struwelen en bosranden met een diepe leembodem.  De vruchten of 

rozenbottels zijn zeer rijk aan vitamine C en bevatten pro-vitamine A.  

De gekende rozenbottelthee heeft dankzij de hoge dosis vitamine C een 

weerstandsverhogende werking.  In periodes van griep is preventieve inname wenselijk. 

De naam hondsroos (rosa canina) komt van het Latijnse ‘canus’ of ‘hond’, wat zoveel 

betekent als ‘minderwaardig’ en slaat op de weinig geurende bloemen. 

Vijver ten zuiden van kasteel Wallemote 

Op weg naar de vijver ligt er ook nu weer een konijn uitgestrekt in het grasveld. 

Pinksterbloemen staan aan de oever van de vijver.  Het is een 

kruisbloemige die tot een halve meter hoog kan worden.  De plant 

bloeit van april tot juni met witte, roze, lila of violetkleurige 

bloemblaadjes (1-2 cm) in iets schermvormige trossen.  De 

langwerpige doosvruchten worden hauwen genoemd.  De stengel is 

rond en hol.  Een wortelrozet wordt gevormd door oneven geveerde, 

rolronde blaadjes, waarvan het topblaadje langer is.  Komt algemeen 

voor in hooilanden, waterkanten en vochtige bossen.  Vroeger kleurde 

deze bloem vele weilanden paars op het hoogtepunt van haar bloei.  Tegenwoordig is ze door 

de intensivering van de landbouw meestal beperkt tot de slootkanten.  Ook in gazons, waar er 

niet intensief gemaaid wordt, komt pinksterbloem veelvuldig voor. 

Op de plant worden vaak speekselachtige schuimvlokjes aangetroffen.  Dit is een 

uitscheidingsproduct van schuimcicaden die sappen uit de stengel zuigen.  Daarbij houden ze 

veel over.  Het overschot aan plantensap wordt met een verzeepte was gemengd en met 

ademlucht tot schuim opgeblazen, waarin de diertjes leven. 

Watermunt staat in de zuidwestelijke hoek van de kasteelvijver met zijn voeten in het water.  

Niet zover van de kant verwijderd, vormen de bladen van enkele waterlelies een drijvend 

eiland. 

Een vrouwtjeseend, die ik ondanks het raadplegen van de 

ANWB vogelgids van Europa niet op naam kan brengen, 

dobbert met haar vier kuikens in het midden van de vijver.  

De moedereend houdt me nauwlettend in de gaten.  Telkens 

ik probeer om iets dichterbij te komen, verplaatst ze zich met 

haar kroost strategisch naar een andere plek op het water.  De 

drie Canadese ganzen verlaten de vijver en waggelen het 

grasland in, om kort daarna op te vliegen. 
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Op de verhoogde rand van de vijver komt een partij kleine klaver voor.  

Deze vlinderbloemige (10-20 cm) bloeit van mei tot september in 15 à 

20 bloemige, lichtgele, rondachtige hoofdjes, die op lange, uit de 

bladoksel ontspruitende steeltjes zitten.  De ronde stengel is meestal 

liggend.  De blauwgroene, drietallige blaadjes zijn bij de top bochtig 

getand.  Het topblaadje is iets langer gesteeld.  Deze plant komt zeer 

algemeen voor op stikstofhoudende, iets zure leemgrond in gazons, 

bermen, hooi- en weilanden. 

Kleine klaver lijkt sterk op liggende klaver.  Na toetsing via veldgidsen twijfel ik nog steeds 

over welke soort het hier nu juist gaat.  Afgaand op de tekening was ik overtuigd van liggende 

klaver.  Uiteindelijk heb ik toch geopteerd voor kleine klaver wegens de ondergrond en de 

vorm van de bloemhoofdjes. 

De wetenschappelijke naam ‘Trifolium’ komt van het Latijnse ‘tres’ (drie) en ‘folium’ (blad) 

en verwijst naar de bladeren, die meestal uit drie deelblaadjes zijn samengesteld. 

Rode klaver (vlinderbloemenfamilie) bloeit van juni tot september met lichtpurperrode of roze 

bloemhoofdjes en is winterhard.  De opgerichte stengel is ijlbehaard.  De drietallige blaadjes 

hebben vaak een lichtgroene of wijnrode vlek.  Deze klaversoort groeit zeer algemeen op 

voedingsrijke bodems in graslanden en wegbermen. 

Rode klaver komt in het wild voor, maar werd ook vaak als voedergewas gekweekt, van 

waaruit de soort verwilderde.  Halverwege de 18
e
 eeuw werd de teelt ervan geïntroduceerd.  

Sindsdien hoefden de akkers in het drieslagstelsel niet meer braak te liggen.  Klaver is zowel 

in de wei als gedroogd waardevol als veevoer, omdat het veel eiwit, fosfor en calcium bevat.  

Door hun stikstofbindende eigenschappen fungeren ze als bodemverbeteraars. 

Enkel hommels, met hun uitrolbare tong, kunnen rode klaver bestuiven.  Het bedreigde 

klaverblauwtje (dagvlinder) leeft uitsluitend van rode klaver, die eveneens als waardplant 

dient voor de mi-vlinder, bruine daguil en gamma-uil.  In Ierland is het blad van de rode 

klaver het nationale embleem. 

De werkzame inhoudstoffen (isoflavonoïden of fyto-oestrogenen) zijn heilzaam bij 

overgangsklachten.  De isoflavonoïden werken antioxidatief, doen bloed- en leverwaarden 

dalen, en versterken en beschermen de bloedvaten. 

Kale jonker behoort tot de composietenfamilie en kan tot twee meter hoog worden.  De stengel 

is bezet met stekelige randen.  De bladeren zijn smal, veerspletig en stekelig getand.  Deze 

distelsoort bloeit van juli tot oktober uitsluitend met paarse buisbloemen, die per 2 à 8 

bijeenstaan in schermvormige kluwens.  Dit onkruid heeft als standplaats vochtige bossen, 

drassige graslanden en waterkanten. 

Net zoals bij de pinksterbloem hangen aan de stengels van de kale jonker vaak 

speekselachtige schuimvlokjes, waarin de larven van de schuimcicaden leven. 

Groene kikkers kwaken vanuit de vijver.  Alleen de mannetjes hebben op de zijkant van de 

smalle, puntige kop twee vuilwitte tot grijze kwaakblazen, die ze aanwenden tijdens de paring 

om indruk te maken op de vrouwtjes.  Hoe harder het mannetje kwaakt (‘krroak’), hoe groter 

de kans om te paren.  Eenmaal het vrouwtje een mannetje heeft uitgekozen, verankert het 

kleinere mannetje zich op de rug van het vrouwtje, waarna de afgezette eitjes worden 

bevrucht.  De zinkende eiklompen (kikkerdril) kunnen tussen 1.000 en 2.500 eitjes bevatten.  

De paartijd verloopt van april tot juni.  Ook ’s zomers zijn vaak nachtelijke concerten te 

horen. 
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Na ongeveer drie weken komen de larven (kikkervisjes) uit de eitjes.  Via een zuignapje houdt 

het zich vast aan een waterplant of aan de dril waar het is uit gekomen.  De ademhaling 

gebeurt via kieuwen.  Tijdens de metamorfose worden eerst de achterpootjes, dan de 

voorpootjes en tenslotte de longen gevormd, terwijl het staartje verdwijnt.  Kort daarna trekt 

de kikker naar het land. 

Groene kikkers (tot 15 cm) leven voornamelijk in groep in het water.  Ze vertoeven graag in 

de zon en zijn overdag actief.  Hun biotoop bevindt zich in de oeverzone van meren, plassen 

en vijvers met veel begroeiing.  Ze overwinteren in de modder van de waterbodem. 

Hun rugkleur is variabel groen, waarbij de onderrug en de achterpoten donker- tot zwartbruin 

gevlekt zijn.  De onderzijde is meestal witachtig, grijs gevlekt.  Naast 

een (bijna altijd voorkomende) geelgroene rugstreep loopt er eveneens 

een geelgroene streep vanaf de kwaakblazen tot de ‘bovenlip’.  Een 

donkerbruine, zwarte oogvlek ontbreekt.  Ze zitten onbeweeglijk stil tot 

er iets eetbaars voorbijkomt om dan bliksemsnel met een sprong of  een 

uitschietende tong toe te slaan.  Insecten, wormen, slakken, spinnen en 

zelfs jonge salamanders slikken ze in hun geheel door. 

Kikkers hebben het unieke vermogen om te ademen via de huid.  Ongeveer 10% van hun 

zuurstofbehoefte komt via de huid.  Dit is voldoende voor de winterslaap en wanneer een 

vluchtende kikker onderwater gedoken is, maar onvoldoende voor de jacht, waarbij een 

kikker dan gewoon via de longen ademhaalt. 

Zowel de wetenschappelijke als Engelse naam betekent ‘eetbare kikker’.  De kikkerbillen 

worden door sommigen als een lekkernij beschouwd. 

Kikkers kunnen van padden duidelijk onderscheiden worden aan de hand van de volgende 

kenmerken: 

� kikkers komen vooral voor in en rond het water; padden worden, behalve tijdens de 
paartijd, aangetroffen op het land (in meer droge gebieden); 

� kikkers hebben uitpuilende ogen; de ogen van padden zijn verzonken; 

� kikkers hebben een gladde, glimmende huid; padden een droge, wratachtige huid; 

� kikkers leggen hun eitjes in klompen; padden in lange, dunne snoeren; 

� kikkers springen; padden kruipen; 
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De gekartelde bosrand ten noordoosten van de vijver van Wolvenhof gonst van de vliegende 

insecten.  Een ruige bosmantel, bestaande uit o.a. rododendron en een ondoordringbaar 

kluwen van braamstruiken, wordt enthousiast bevlogen door verschillende soorten vlinders, 

bijen, hommels en lieveheersbeestjes. 
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� Aardhommel heeft een zwart behaarde kop en borst, die op het 

voorste deel van het borststuk voorzien is van een citroengele tot 

geelbruine dwarsband.  Hetzelfde patroon komt terug op het 

achterlijf, waarbij de punt wit behaard is.  Zoals bij alle hommels 

kunnen de kleuren variëren, maar het witte uiteinde van het 

achterlijf is onmiskenbaar.  Deze soort vliegt van maart tot 

november overal en zeer algemeen in cultuur- en 

natuurgebieden, zoals graslanden, bossen en akkers. 

 Enkel de bevruchte koninginnen overwinteren op een tegen wind en koude beschutte 

plaats.  Ze behoren in maart tot de eerste bloembezoekers.  Meestal bijten ze diepe 

bloemen aan de zijkanten af, omdat hun korte snuit anders niet tot bij de nectar kan.  Het 

zorgvuldig uitgekozen nest is een diep in de grond gelegen holte, zoals een oude, 

onbewoonde muizengang.  Zodra de koningin de eerste werksters heeft voortgebracht, 

kan het nest uitgroeien tot meer dan 300 hommels.  In juli verschijnen de nieuwe 

koninginnen. 

� Boomhommel is een vrij grote hommelsoort die veel in tuinen en 

parken te vinden is.  Oorspronkelijk was het een bosbewoner.  

Het borststuk is oranjebruin, het zwarte achterlijf is op het 

uiteinde wit behaard.  Boomhommels vertoeven vaak in 

nestkasten.  Bij warm weer zorgen ze voor ventilatie in de 

nestkastopening door de vleugels snel te bewegen.  De 

nestzoekende koninginnen zijn te zien van midden februari tot 

eind april, de werksters vliegen van begin april tot midden 

augustus, de mannetjes en jonge koninginnen gaan over tot de 

paring van eind mei tot eind augustus.  De mannetjes, die op het voorste deel van het 

achterlijf ook oranjebruin gekleurd kunnen zijn, blijven net zolang voor de nestopening 

rondhangen, totdat er een jonge koningin naar binnen gaat, waarna de paring 
onmiddellijk plaatsvindt.  Een volgroeide kolonie bestaat uit 80 tot 400 werksters. 

� Atalanta, gehakkelde aurelia, klein geaderd witje en klein 

koolwitje zitten op de bladeren van braamstruiken en 

rododendron.  De gehakkelde aurelia vliegt rustig van blad naar 

blad om met uitgespreide vleugels te genieten van een lekker 

lang zonnebad.  Deze vlinder is dan ook vrij eenvoudig te 

fotograferen in tegenstelling met de drie andere soorten, die 

onrustig weg fladderen bij iedere poging om te naderen. 

� Een lieveheersbeestje bekruipt de witte bloem van een 

braamstruik.  Waarschijnlijk is dit exemplaar een veelkleurig 

Aziatisch lieveheersbeestje.  Deze soort werd vanaf 1995 vanuit 

Azië ingevoerd als biologisch bestrijdingsmiddel van o.a. 

bladluizen en schildluizen.  Sindsdien is deze exoot uitgegroeid 

tot één van de meest algemene soorten in België.  Ze 

overwinteren in dichte drommen in woningen en produceren 

chemische stoffen, die allergieën kunnen veroorzaken.  Hun 

larven zijn zeer vraatzuchtig, waardoor de inheemse lieveheersbeestjes verdrongen 

worden.  Ze zijn herkenbaar aan hun gevarieerde kleurenpatroon en het feit dat ze groter 

zijn.  Enkel de exoot vormt dichte, overwinterende drommen van soms duizenden 

exemplaren. 
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Een vermolmde berk vormt als het ware een opstapje tussen 

de boszoom, die vooral uit brandnetel bestaat, en de 

bosmantel, die opgebouwd is uit braamstruiken, rododendron 

en de struikvorm van witte abeel.  In de verte lacht een groene 

specht, tjiftjaf roept onafgebroken zijn eigen naam en 

kikkergekwaak stijgt op vanuit de vijverrand.  De hellende 

stam van een gedeeltelijk ontschorste en afgeknapte boom 

symboliseert de niet aflatende cyclus van leven en dood tegen de achtergrond van een 

weelderige groenuitbarsting.  Onder de gegeselde, 

doodsuitziende bast bruist het leven.  Als een 

relikwie aanbeden, volgepropt met krioelende 

insecten, een 

uitgelezen nest 

vormend voor 

gevederde 

luchtacrobaten of 

vliegende muizen, 

om ten slotte verwerkt te worden door zwammen tot 

organische voedingsbodem voor andere, ontluikende 

levensvormen.  Het parkdomein baadt in een bedrieglijke rust.  

Op het eerste zicht een overweldigende stilte uitstralend, maar 

van naderbij geobserveerd een uit zijn voegen barstende, 

bombastische bedrijvigheid, als het ware gedempt onder een 

kristallen kaasstolp. 

De zompige bospaden zuigen aan mijn schoeisel.  De met herfstbruine, dorre bladeren 

bedekte bodemlaag in het bos is gedeeltelijk open en gedeeltelijk begroeid met varens en 

braamstruiken. 

Wanneer ik het noordoostelijke bosgedeelte van kasteelpark Wolvenhof intrek om ter hoogte 

van het vervallen prieeltje de tongvaren te fotograferen, wordt mijn aandacht getrokken door 

een opmerkelijk vogelgeluid, dat kort daarna gevolgd wordt door gefladder tussen de 

boomtoppen.  Ik vrees dat de vogel gaan vliegen is en het bij deze vage waarneming zal 

blijven.  Wanneer ik nog iets verder ga, word ik aangenaam verrast.  Het geroep blijft 

aanhouden, terwijl de vogel heen en weer vliegt.  Mijn eerste indruk doet me aan een 

roofvogel denken, hoewel het luidruchtige vleugelgeklap lijkt op dat van een houtduif.  Zal ik 

de kans krijgen om deze voor mij ongekende soort op naam te brengen?  Ik probeer me zo stil 

en rustig mogelijk te verplaatsen naar een meer open plek in het bos.  Mijn knalrode T-shirt is 

nu niet de beste camouflage, maar dit lijkt de vogel niet te deren.  Integendeel, ik heb de 

indruk dat mijn aanwezigheid niet erg op prijs wordt 

gesteld, wat duidelijk merkbaar is aan zijn gedrag.  De 

stootvogel vliegt hoog in de toppen van boom naar boom 

volgens een diagonaal vliegpatroon met een actieradius van 

maximaal enkele tientallen meters.  Ik bevind me midden 

in ‘haar’ territorium, waar hoogstwaarschijnlijk ‘haar’ nest 

is gelegen.  Over welke roofvogelsoort het hier gaat, 

waarom het een vrouwelijk exemplaar betreft, en waarom 

het mogelijks een broedgeval is, leid ik af uit de volgende 

waarnemingen met mijn verrekijker: 
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sperwer 

� de roep houdt het midden tussen ‘tjsu-tjsu-tsju-tsju’ en ‘ki-ki-ki-ki-ki’, wat uiteindelijk 

gefilterd wordt tot de kwetterende alarmroep ‘kju-kju-kju-kju-kju-kju’; zowel tijdens de 

vlucht, als zittend op een tak, weerklinkt de roep, terwijl de staart meebeweegt; 

� enkele snelle, duifachtige vleugelslagen worden afgewisseld met een korte glijfase; iets 

golvende vlucht; 

� de stootvogel heeft grijze bovenvleugels; een beige borst en buik, met bruingrijze, 

horizontale strepen; lange, geelgrauwe poten; een platte bovenkop; een rank lichaam; 

een lange, smalle, rechthoekige staart; grote, gele ogen, met een onopvallende, 

lichtgekleurde (witte) wenkbrauw boven het oog; tijdens de vlucht is de onderkant van 

de staart gebandeerd; 

vrouwtje 

� het ontbreken van de roestrode wangen en de roestrode bandering op borst en buik duidt 

op een vrouwtjessperwer; 

nest 

� het waargenomen exemplaar vliegt binnen een kleine perimeter diagonaal van boom 

naar boom; eerst verdoken, maar hoe langer de observatie duurt, hoe geagiteerder de 

sperwer, want ze gaat open en bloot en steeds dichterbij op een tak zitten; het roepen 

houdt langer aan; de korte duikvluchten met enkele snelle vleugelslagen speelden zich 

eerst hoog in de boomtoppen af, maar nadien steeds lager; na verloop van tijd komt de 

sperwer recht op mij afgevlogen, maar nog steeds op respectabele afstand; 

� het ‘kekkend’ geroep en het over en weer gevlieg stopt van zodra ik mijn observatiepost 

(ruïne) verlaat; de ‘wegjaagactie’ is gelukt; 

� de waarnemingen vonden plaats onder een groepering van enkele naaldbomen in een 

gemengd loofbos, het geliefkoosde habitat van de sperwer; 

� deze stootvogel nestelt vaak hoog in een naaldboom; 

Sperwer (30 – 40 cm) broedt in bossen, in dichte delen van grote parken en soms ook in of bij 

dorpen en steden.  De soort jaagt op kleine vogels en vliegt bij verrassingsaanvallen vaak laag 

over de grond.   

Wanneer ik op het punt sta om een foto te nemen, is de batterij van mijn fototoestel juist leeg.  

Krijg ik ooit nog de kans om een sperwer zo duidelijk en van zo dichtbij vast te leggen op de 

gevoelige plaat? 

Wat verderop hoor ik tot tweemaal een schuchter en gedempt ‘oenk-oenk’.  Naar deze 

vogelsoort heb ik het raden.  Aan de andere kant van het bospad, richting vijver, is er heel wat 

roering in de boomtoppen.  Het aanhoudende, luidruchtige geschreeuw van een ekster 

verstomd echter, nog vooraleer ik kan achterhalen wat de aanleiding hiervan is. 
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Boven het bospad, dat parallel loopt met de Wolvenhofstraat, 

vliegt een grote keizerlibel constant heen en weer binnen een 

rechthoek van ca. acht op vier meter.  Het nerveuze gefladder 

met schichtige, haakse bochten speelt zich af tussen de 0,5 en 

3,5 meter boven de grond.  Tijdens deze vlucht worden kleine, 

vliegende insecten uit de lucht geplukt.  Deze 8 cm grote libel 

heeft een smaragdgroen, verdikt borststuk, een azuurblauw 

achterlijf met zwarte, getande lengtestrepen en twee paar 

afzonderlijk beweegbare, kleurloze vleugels.  Het voorhoofd is 

getekend met een lichtblauwe dwarsstreep.  De ogen variëren van groenblauw tot geelgroen.  

Het vrouwtje is blauwgroen gekleurd met een geelbruine rugband.  Haar vleugels zijn 

geelachtig en bevatten een bruine vlek. 

De grote keizerlibel vliegt van juni tot augustus bij plantenrijke, stilstaande waterpartijen, 

maar ook boven open gebieden in bossen.  Deze soort behoort tot de beste vliegers onder de 

libellen en kan urenlang zonder onderbreking jagen.  Na de paring worden de eitjes gelegd op 

afgestorven, op het water drijvende plantendelen, of op levende planten onder water.  De 

ontwikkeling in het water van roofzuchtige larve tot volwassen libel duurt 1 à 2 jaar.  De libel 

leeft slechts enkele weken. 

De alleenstaande sleedoorn draagt groene pruimpjes.  De donkerroze, klokvormige bloempjes 

van de sneeuwbes openen geleidelijk hun van binnen witachtige bloemblaadjes.  

Een volwassen spreeuw, met een regenworm in de bek, komt aangevlogen en roept om haar 

jongen.  Vanuit de ronde nestopening in de beuk, schuin achter de zitbank ten westen van de 

parkvijver, weerklinkt de murmelende bedelroep van meerdere jongen.  Het volwassen 

exemplaar wacht behoedzaam tot ik gepasseerd ben om naar de opening te vliegen.  Aan de 

buitenkant hangend, wordt de worm snel afgegeven, waarna de spreeuw direct terug 

wegvliegt.  Nadat de oudervogel is verdwenen en haar gekrijs is weggedeemsterd, verstomt 

ook de bedelroep van de jongen. 

Spreeuwen broeden talrijk in cultuurlandschappen, tuinen, steden, parken en loofbos met 

voldoende boomholtes.  Na de broedtijd kunnen ze worden waargenomen in enorme zwermen 

tijdens de vlucht, terwijl ze foerageren op akkers of kersenboomgaarden belagen.  Deze 

zwarte vogel met lange, spitse, gele snavel wordt meestal gekenmerkt door de geelwitte 

spikkels, en de groene en paarse metaalglans van het verenkleed.  Loopt op zijn bruinroze 

poten vaak in gazons met schokkende, energieke bewegingen.  Karakteristiek voor de snelle, 

iets golvende vlucht zijn de nogal spitse vleugels en korte staart.  Tijdens de winter kleurt de 

snavel donker.  Bij het opvliegen en in de vlucht produceren ze een kort, snorrend ‘tsjuurrr’.  

De alarmroep bij het nest klinkt als een langgerekt ‘stieh’, terwijl een roofvogel aangekondigd 

wordt met een scherp ‘kjett’. 

Ook aan deze kant van de vijver is een grote keizerlibel op jacht boven het bospad.  Op de 

noordoostelijke hoek van het graasland roepen eveneens vogeljongen vanuit een ronde 

nestholte in een beuk.   

De geluiden op het domein nemen geleidelijk af.  De vogelzang klimt gedempter.  De 

bewolking is opengetrokken en de wind is gaan liggen.  Een rustige, zwoele avond spreidt 

zich uit boven Wallemote-Wolvenhof. 
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Heks Epona verwelkomt een achttiental geïnteresseerden op de parking van het 

provinciedomein.  De geleide wandeling, ingericht door de Provincie, staat in het teken van de 

dertien Keltische bomen, Keltische rituelen en de geneeskracht van planten. 

Epona is de Keltische godin van de paarden.  Ze was geliefd bij de Romeinse cavalerie en de 

enige Keltische godin die in de stad Rome vereerd werd met een feest.  De Kelten leefden 

tussen 600 vóór tot 400 na Christus.  De moerassige en bosrijke kuststreek werd bewoond 

door de Morini of Moriniërs, een Keltische volksstam, behorend tot de Belgae, die het 

onderspit delfden tegen de Romeinen ten tijde van Caesar. 

De eerste heksen en druïden kwamen bij volle maan samen rond bomen, waarvan er vijftig 

soorten vereerd werden.  De Keltische jaarkalender was gebaseerd op de maancyclus.  Een 

maand was de periode tussen twee vollen manen.  Eén jaar bestond uit dertien maancycli of 

dertien maanden, die elk de naam van een heilige boom kregen.  Er bleef één dag over 

(schrikkeljaar in de huidige kalender), die gewijd werd aan de maretak. 

Het pentagram is het teken van de hekserij.  Met de punt naar boven staat het 

symbool voor witte magie; met de twee punten naar boven is het een teken van de 

duivel of zwarte magie (twee hoorns). 

De ongeluksbetekenis die toegeschreven wordt aan vrijdag de dertiende komt voort uit de 

massale heksenverbranding die op die dag gebeurd is.  Heksen werden gedood door 

verbranding omdat op die manier hun bloed niet zichtbaar werd.  Want wie het bloed van een 

heks zag, werd er zelf één. 

Paardekastanje (of wilde kastanje) werd in de 17
e
 eeuw ingevoerd vanuit Turkije, waar het 

aan paarden werd gevoederd wegens zijn hartversterkende werking.  Paardekastanje bevat 

veel vitamine P, wat de bloedvaten versterkt.  Het is de tweede belangrijkste boom voor hart- 

en vaatziekten, en wordt ondermeer ingezet ter behandeling van spataders en aambeien. 

Wordt ook aangewend bij sinusitis.  De kastanje wordt geschild, versneden, gedroogd, 

fijngemalen en nadien opgesnoven.  Paardekastanje op je lichaam dragen (vb. in de broekzak) 

zou helpen bij het voorkomen en verlichten van reuma.  Spinnen worden erdoor verjaagd. 

Wanneer de bloemen geel zijn, trekken ze bijen aan.  Eenmaal ze rood kleuren, zijn ze 

bestoven en worden ze niet meer bezocht door bijen. 

De bladeren van praktisch alle paardekastanjes in het provinciaal domein zijn geïnfecteerd 

door de mineermot, die zijn eitjes erin legt.  Wanneer de larven uitkomen, vreten ze 

kronkelende gangen in de bladeren.  Zolang ze in het blad aanwezig zijn, valt het spoor niet 

op, omdat de rups en zijn uitwerpselen groen zijn.  Nadat de rups het blad verlaten heeft, 

verkleurt het uitwerpselspoor bruin.  Paardekastanje is geen heksenboom. 

Tamme kastanje (geen heksenboom) werd zo’n 2000 jaar geleden meegebracht door de 

Romeinen, die de kastanjes, samen met eikels, gebruiken als meel om brood te bakken. 

De bladeren staan verspreid, hebben een getande bladrand en evenwijdige nerven.  De schors 

krijgt na verloop van tijd lange, spiraalvormige groeven. 
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Gewone esdoorn (geen heksenboom) heeft tegenoverstaande, handvormige (vijflobbige) 

bladeren en gepaarde vleugelvruchten.  De inktvlekkenziekte is bij esdoorns een algemene 

schimmelziekte die, net als de door mijten veroorzaakte gallen, de boom verder geen last 

bezorgen. 

Het zoete sap is rijk aan suikers en vitaminen.  In geval van lange hongersnood, kan je louter 

op esdoornsap nog lange tijd in leven blijven.  Toen Franse pioniers Canada verkenden, zagen 

ze dat de indianen tijdens de lange, gure winters de knoppen van de esdoorn aten en het sap 

ervan dronken.  De Fransen volgden hun voorbeeld en bleven allemaal in leven, waarna het 

esdoornblad het symbool werd van Canada en nu nog steeds terug te vinden is in hun 

nationale vlag. 

Beuk groeit al meer dan 2000 jaar in onze streken.  Het is een te zwakke boom en daarom 

geen heksenboom.  De grijze, gladde stam verdraagt geen zonlicht.  De verspreid staande, 

ovale bladeren hebben een gegolfde rand.  De gele mannelijke bloemen zien eruit als donzig 

bolletje, die onderaan een steeltje hangen.  De vruchten bestaan uit twee driehoekige nootjes, 

die vervat zitten in een vierlobbig omhulsel, dat bezet is met harige stekeltjes.  Ze smaken 

naar amandelen.  De amandelsmaak wordt veroorzaakt door blauwzuur, wat in grote 

hoeveelheden zeer giftig is.  Een overdaad aan beukennootjes is belastend voor de lever. 

De leeftijd van een beuk kan vrij eenvoudig berekend worden door de omtrek van de stam (in 

cm) te delen door twee. 

Gewone es (18 februari – 19 maart) is de keizer onder de heksenbomen en het symbool van de 

levenskracht.  Es groeit het hoogst van alle bomen en trekt dan ook de bliksem aan.  Kent 

geneeskrachtige toepassingen bij nierkwalen, zoals nierstenen en -gruis.  De Franse frenetwijn 

is gemaakt van de bladeren.  Kenmerkend zijn de samengestelde, gezaagde bladeren, de 

pikzwarte knoppen en de trossen langwerpig, gevleugelde zaden.  Voordat de bladeren 

ontluiken bezorgen de bloemen de boom een purperen waas. 

Hulst (15 juli – 18 augustus) is de enige van de Keltische bomen, die gedurende de winter zijn 

groene blaadjes behoudt.  Ten tijde van de Kelten regeerde de hulst van 21 juni, het moment 

dat de dagen beginnen te korten, tot 21 december.  Deze periode stond in het teken van het 

afsterven van de natuur.  Vanaf 21 december, het moment dat de dagen opnieuw beginnen te 

lengen, tot 21 juni heerste de eik.  Deze periode werd gekenmerkt door het ontluiken van 

nieuw leven.  Hulst was het symbool voor mannelijkheid, terwijl klimop stond voor 

vrouwelijkheid. 

De verbranding van hulst leidt tot zeer hoge temperaturen, waardoor de Kelten meesters 

waren in het smeden van ijzer.  Dit resulteerde o.a. in ijzeren hoepels, waarmee de duigen van 

houten vaten werden bijeengehouden.  De Romeinen, die gebruik maakten van breekbare 

amfora (kruiken), namen de tonnen over en verspreiden deze over Europa.  Daarnaast 

beschikten de Kelten over draaibare dissels, waardoor hun karren veel wendbaarder waren, 

dan die van de Romeinen. 

De ronde, helrode bessen komen in trossen voor en dit uitsluitend aan de vrouwelijke boom.  

Ze zijn, net als de bladeren, giftig voor de mens en zelfs dodelijk in grote aantallen.  Vooral 

lijsters zijn verzot op de bessen.  De groenblijvende, verspreid staande bladeren zijn 

wasachtig, glanzend en bijzonder stekelig.  De kleine, geurige, tweehuizige bloemen 

verschijnen in mei.  De bast is eerst groen, later glad en grijs. 



Terreinstudie Wallemote – Wolvenhof 

 

 

Cursus Natuurgids Izegem, 2006-2007     99 

 

Gewone vlier (10 november – 10 december) heeft onaangenaam geurende, samengestelde, 

ronde, bladeren, met spitse top en fijn gezaagde rand.  De talloze roomwitte bloempjes staan 

in schermvormende trossen en verspreiden een zware, zoete geur.  De lichtbruine schors is 

gericheld en kurkachtig.  Aan de binnenkant van de twijgen zit wit, sponzig merg.  De ronde 

bessen hangen in trossen aan een roodkleurige steel.  Eerst zijn ze groen en giftig.  Later 

worden ze donkerblauw tot zwart, waarbij ze verwerkt kunnen worden tot wijn en gelei.  De 

rijpe bessen zijn heel rijk aan vitamine C. 

De donkere, rode, blauwe of zwarte kleur (zoals bij blauwe druiven, zwarte aalbes, bramen, 

zwarte olijven, rode wijn, rode kool, rode biet,…) wijst op een beschermende werking tegen 

het ouder worden.  Hoe donkerder de kleur, hoe heilzamer.  De werkzame bestanddelen in 

deze planten ontvetten het bloed.  Cholesterol wordt als het ware ingekapseld en 

uitgescheiden.  De Fransen, die veel kaas en vlees eten, bereiken toch een gemiddeld hogere 

leeftijd door de positieve werking van de aanzienlijke hoeveelheden rode wijn die ze drinken. 

De ‘struik’ kende onnoemelijk veel toepassingen.  Uit diverse delen van de boom werden 

kleurstoffen gewonnen: zwart uit de schors, groen uit de bladeren en blauw of paars uit de 

bloemen.  Van de twijgen maakten de kinderen fluitjes of blaaspijpen.  De gekneusde 

bladeren verspreiden een onaangename geur en werden in bundels boven een deur of raam 

gebonden om muggen op een afstand te houden.  Gevlochten kransen van vliertakken werden 

vroeger over de kop van een paard gelegd om lastige vliegen te verdrijven.  Jonge scheuten, 

die een etmaal in water hebben getrokken, werden als natuurlijk sproeimiddel tegen 

insectenvraat gebruikt.  Uit de bloemen werd thee getrokken, waarmee hoest werd bestreden.  

Een aftreksel uit de schors deed dienst als laxeermiddel. 

Zowel de bloemen als de bessen worden aangewend bij verkoudheden en infecties.  Daarnaast 

is vliersiroop ook een probaat middel tegen keel- en buikpijn.  Vlier stimuleert de 

zweetproductie en werkt ontgiftend.  Overdaad ontlokt buikkrampen en diarree.  Onrijpe of 

verse bessen kunnen braakaanvallen veroorzaken en worden daarom best gekookt.  Er kan 

ook lekkere limonade of aperitief van gemaakt worden. 

Vlier tiert welig op stikstofrijke, verwaarloosde terreinen. 

Brandnetels bevatten heel wat mineralen, zoals ijzer, magnesium en calcium.  De toppen 

kunnen de laatste vijf minuten van de bereiding worden toegevoegd aan de soep.  De beste 

periode om ze te plukken is medio februari.  Brandnetels vertoeven graag op nitraatrijke of 

verontreinigde bodems, waar in ‘Mest-Vlaanderen’ geen gebrek aan is. 

Hazelaar (18 augustus – 12 september) heeft een lichtbruine, schilferige bast met gele poriën.  

De lange, okerkleurige mannelijke katjes hangen in bosje onderaan een vertakte steel.  De 

vrouwelijke knoppen zitten op de tak en hebben een rode, gewaaierde stijl.  De verspreid 

staande, dubbel gezaagde, behaarde bladeren zijn cirkelrond met een spitse top.  De noten 

hangen in trosjes van maximum vier stuks en zijn elk gedeeltelijk omsloten door een 

bladachtig vruchtomwindsel.  Eekhoorns, muizen en vogels zoals duiven, gaaien en fazanten 

zijn er verlekkerd op. 

Noten hebben een cholesterolverlagend effect en zijn rijk aan Ω3-vetzuren.  Omega-3-vetzuren 

worden beschouwd als hersenvoedsel.  Ze verhogen de concentratie en alertheid, en werken 

preventief tegen vergeetachtigheid, dementie en depressie. 

De takken kenden onnoemelijk veel toepassingen als vlechtwerk (vaartuigen, hutten, manden, 

huisgerief,…). 
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Meidoorn (17 mei – 16 juni) is het nummer één voor het hart.  De plant bevat salicylzuur, een 

bestanddeel van aspirine, dat een pijnstillende werking heeft.  Eén à twee kopjes 

meidoornthee voor het slapengaan bevordert de nachtrust.  Toepassingen zijn heel gezond en 

veilig.  De welriekende bloemen worden in mei geplukt, de rode bessen in de herfst.  

Meidoornhout is het hardst van alle bomen. 

De bliksem valt niet op de meidoorn, waardoor je er veilig kunt onder schuilen.  Om dezelfde 

reden werden kapelletjes vroeger onder een meidoorn gebouwd. 

Waterpeper behoort tot de duizendknoopfamilie en heeft glanzende, verspreid staande, 

kortgesteelde of zittende, lancetvormige bladeren, met een versmalde 

top en voet.  De rood aanlopende stengel is veelvuldig geknikt, 

plaatselijke verdikkingen vormend.  De amper 3 mm lange, 

groenachtige of roze bloempjes vormen smalle, losbloemige knikkende 

aren.  De plant komt in grote aantallen voor langs sloten, waterkanten, 

bospaden en ruigten op stikstofrijke leembodem.  De scherpe 

pepersmaak van de bladeren wordt veroorzaakt door vluchtige oliën en blijft lang nawerken 

op de tong.  De plant heeft volgens heks Epona een antioxiderende en pijnstillende werking 

en helpt bij de behandeling van reuma. 

Perzikkruid, eveneens lid van de duizendknoopfamilie, heeft kortgesteelde, lancetvormige 

bladeren, met een versmalde top en voet.  Kenmerkend is de donkere vlek in het midden van 

elk blad.  De stengel is liggend tot klimmend.  De witachtige verdikkingen aan de bladschede 

zijn schaars bezet met dunne haartjes.  De amper 3 mm lange, roodroze bloempjes staan in 

dichte aren. 

De plant smaakt scherp door de aanwezigheid van vluchtige oliën.  Toepassing in badwater 

zorgt voor een perzikzachte huid.  Vroeger werd het kruid gebruikt om vlooien weg te jagen.  

Het kruid wordt gevoederd aan parkieten, die er verlekkerd op zijn. 

Vrouwenmantel (rozenfamilie) bestaat uit rondachtige, 7-11 lobbige, getande grondbladeren, 

die in groepjes bij elkaar staan in de vochtige bodems van o.a. 

hooilanden, slootkanten en bossen. 

De wetenschappelijke naam Alchemilla vulgaris slaat op het gebruik 

van de plant door alchemisten, die de druppels, die ’s morgens op de 

plant liggen, verzamelden om er de Steen der Wijzen (goud) mee te 

vervaardigen.  Deze druppels zijn deels te wijten aan de dauw, maar 

ook deels aan de plant zelf.  De bladtanden beschikken over poriën, die 

tijdens vochtige nachten water uitscheiden.  De Nederlandstalige naam verwijst naar de 

bladvorm met zijn plooien, die eruit ziet als een omslagmantel. 

Vrouwenmantel zou regulerend en bloedstelpend werken bij hevige menstruatie en 

stimulerend bij een te zwakke menstruatie.  Wordt toegepast bij pijnlijke maanstonden en het 

Post Menstrueel Syndroom, evenals bij allerlei nerveuze aandoeningen van de vrouwelijke 

geslachtsorganen tijdens de menopauze, infecties van de baarmoeder en de eierstokken, en bij 

witte vloed.  Tijdens de bevalling bevordert het kruid de vruchtuitdrijving en stelpt het de 

nabloeding.  Door de samentrekkende werking mag vrouwenmantel absoluut niet gebruikt 

worden tijdens de zwangerschap.  Na de zwangerschap bevordert vrouwenmantel het herstel 

en maakt het de vrouw als nieuw. 

Bij hypoglycemie wordt de pancreas gekalmeerd, waardor het bloedsuikergehalte 

regelmatiger wordt.  Bij zweren, slecht helende wonden, bloedingen en aambeien wordt 

vrouwenmantel uitwendig gebruikt onder de vorm van kompressen en baden. 
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Paplaurier (laurierkers of Prunus laurocerasus) behoort tot de rozenfamilie.  Deze 

groenblijvende sierstruik heeft verspreid staande, lancetvormige, glanzend heldergroene en 

wasachtige bladeren.  De welriekende, roomwitte bloemen bloeien in april in rechtopstaande 

trossen.  De kleine, ronde bessen verkleuren van rood naar glanzend paarszwart en worden 

door vogels gegeten. 

Laurierkers is goed bestand tegen schaduw en regenwater dat voortdurend uit de bomen 

omlaag druppelt.  De struik wordt daarom veel in bossen en parken aangeplant als dekking 

voor wild, dat er ook ’s winters beschutting vindt tussen de grote, groenblijvende bladeren.  

Onder dergelijke schaduwrijke omstandigheden bloeit de struik maar matig en draagt dan ook 

weinig vruchten. 

De gekneusde bladeren ruiken naar bittere amandelen, door de aanwezigheid van blauwzuur.  

Dit is een uiterst giftige stof, die toepassingen kent in ontsmettingsmiddelen en pesticiden ter 

bestrijding van insecten en knaagdieren.  Vroeger staken vlinderverzamelaars hun vangst in 

een afgesloten pot met gekneusde bladeren, waarna de vlinders kort nadien stierven en 

konden worden opgezet. 

Alles wat ruikt of smaakt naar amandelen bevat blauwzuur en is dus giftig.  In kleine 

hoeveelheden is dit niet schadelijk, maar overdaad veroorzaakt leverbeschadigingen.  Een half 

kopje appelpitten verorberen, is dodelijk. 

Alle distels behoren tot de composietenfamilie.  Ze maken de lever gezond.  Mariadistel kent 

de meeste en efficiëntste medicinale toepassingen.  De plant wordt 60 tot 150 cm hoog en 

heeft een gegroefde, iets wollige tot spinnenwebachtig behaarde stengel.  De 

stengelomvattende, wasachtige bladeren zijn bovenaan lancetvormig en onderaan langwerpig 

en veerspletig gelobd.  De bladranden bezitten geelachtige stekels.  Over de bladnerven lopen 

witte strepen.  Volgens de legende zijn deze witte vlekken afkomstig van de moedermelk van 

Maria, toen zij met haar kindje Jezus, op de vlucht was voor Herodes.  De paarse 

bloemhoofdjes, die onderaan beschermd worden door venijnige stekels, bestaan enkel uit 

buisbloemen en bloeien in juli en augustus.  De vrucht is een glanzend, zwart nootje met wit 

vruchtpluis. 

De jonge bladeren kunnen als salade of spinazie worden gegeten, de jonge stengels als 

asperges, de bloemhoofdjes als artisjokken of, net als de wortels, gestoofd als groente. 

Vooral de zaden (nootjes), met als belangrijkste inhoudsstof sylmarine, hebben 

geneeskrachtige doeleinden, waarbij ze verwerkt worden als thee of tinctuur.  De lever- en 

galwerking worden erdoor gestimuleerd.  De zaden beschermen en herstellen de door cirrose, 

geelzucht en vetopstapeling beschadigde levercellen.  Er bestaat geen effectievere 

geneeskrachtige plant bij leververgiftigingen dan mariadistel.  De bitterstoffen zouden de 

spijsvertering bevorderen en krampen verzachten.  De bloedreinigende werking zou een 

gunstige invloed hebben op hoofdpijn, migraine, sinusitis en vermoeidheidsklachten.  

Mariadistel werd ook ingezet bij aambeien en spataders. 

Zwarte walnoot is afkomstig uit het oosten van de Verenigde Staten en werd af en toe als 

parkboom aangeplant.  De samengestelde, gezaagde bladeren komen (meestal) voor zonder 

eindblaadje.  De mannelijke katjes zijn donzig geelbruin.  Uit de vrouwelijke, groene knoppen 

ontspringen V-vormige pluimpjes.  De donkerbruine schors vertoont brede richels.  

Karakteristiek aan de binnenkant van de takken is het gezoneerde merg.  De groene, ronde 

vrucht heeft aan de onderkant een zwart knotje en bevat een bruine, ronde, gerimpelde 

walnoot.  De boom kan niet goed tegen snoeien, omdat de hierdoor ontstane wonden vaak 

sterk bloeden. 
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Eik (16 juni – 15 juli) is de koning onder de bomen.  De oude Germanen beschouwden hem 

als heilig en hielden er hun vergaderingen onder.  De druïden waren grote kenners van de eik.  

Bij volle maan sneden ze met hun gouden sikkel de maretak uit de boom.  Dit berust 

waarschijnlijk op een verkeerde waarneming, daar maretakken niet voorkomen in eiken.   

De rauwe eikels hebben een drogerende werking.  Ze werden ingenomen door de druïden 

vooraleer ze begonnen te orakelen.  De eikels dienden eveneens als voedsel voor hun varkens.  

Ze hebben dezelfde eigenschappen als rode wijn.  Wijn en whisky werden gerijpt in 

eikenhouten vaten. 

Zomereik (Quercus robur) kreeg als botanische naam ‘robur’ wat ‘stoer’ betekent.  Tot de 

uitvinding van het ijzeren kapgereedschap weerstond de eik namelijk elke poging om hem te 

vellen.  Eikenhout is sterk, duurzaam en komt ook in gebogen vormen voor, waardoor het 

lange tijd het meest gebruikte bouwmateriaal was voor huizen en schepen.  In Europa werden 

eikenbossen massaal gekapt, omdat het hout zeer waardevol was als brandhout voor de 

smeltovens.  Eikenschors was een bron van looizuur (tannine) om dierenhuiden tot leer te 

looien.  De schors heeft diarreestoppende eigenschappen en werd vroeger gevoerd aan 

konijnen met buikloop. 

De jonge schors is glad en glanzend, later gegroefd.  De bloemen en bladeren verschijnen in 

mei.  De mannelijke bloemen hangen in ijle bundels van smalle, geelachtige katjes.  De 

vrouwelijke knoppen zitten aan de uiteinden van de jonge loten.  De gelobde bladeren staan 

verspreid. 

De zomer- en de wintereik zijn de enige twee eiken die bij ons inheems zijn.  De wintereik is 

minder algemeen dan de zomereik en vertoeft eerder op droge, arme gronden.  De zomereik 

heeft vrijwel ongesteelde bladeren, maar lang gesteelde eikels en vrouwelijke bloemen.  Aan 

de wintereik staan lang gesteelde bladeren, maar ongesteelde eikels en vrouwelijke bloemen.  

Het volgende memotechnische middeltje kan helpen.  Tijdens de winter draag je een lange 

broek ter bescherming van de benen.  De wintereik heef lang gesteelde bladeren ter 

bescherming van de boom.  In de zomer draag je en korte broek, de bladeren van de zomereik 

zijn kort gesteeld. 

Wilde lijsterbes (19 januari – 18 februari) heeft samengestelde, lancetvormige, ongesteelde en 

scherp gezaagde bladeren.  In mei bloeien de talrijke, roomwitte bloemen in schermvormige 

pluimen.  In de herfst zijn de oranjerode bessen vooral zeer gegeerd door merels en lijsters, 

waaraan de boom zijn Nederlandstalige naam te danken heeft.  Het zijn natuurlijke 

vitaminebommen; vooral vitamine C is rijkelijk aanwezig.  Vers zijn ze giftig en irriteren ze 

het maagslijmvlies.  Gedroogd of gekookt kunnen ze veilig worden gegeten.  De 

bittersmakende bessen zijn heilzaam voor de stem.  Operazangers en leerkrachten hebben er 

baat bij.  Bij keelpijn wordt aangeraden een tweetal bessen in de mond te laten smelten en 

door te slikken.  Vroeger werd er een drank van gemaakt die scheurbuik moest voorkomen en 

bovendien een laxerende werking had. 

De schors is glad, glanzend en geelgrijs gekleurd.  Wegens de gladde, sterke en buigzame 

eigenschappen van het hout werd enkel wilde lijsterbes gebruikt voor de steel van de 

heksenbezem.  De boom werd vroeger dikwijls bij het huis of de kerk geplant om heksen op 

een afstand te houden.  Om dezelfde reden werden waterbronnen omringd met wilde 

lijsterbessen. 

De boom stelt weinig eisen aan de bodem, maar houdt van vochtige lucht.  Hij wordt vaak als 

sierboom aangeplant wegens zijn fraai uiterlijk en zijn praktische voordelen.  Door zijn smalle 

vorm heeft de boom weinig ruimte nodig en door zijn schaars bladerdek groeit er nog gras 

onder. 



Terreinstudie Wallemote – Wolvenhof 

 

 

Cursus Natuurgids Izegem, 2006-2007     103

 

Ruwe berk (21 december – 19 januari) is met zijn zilverwitte stam, vervellend tot zwarte, 

horizontale nerven, en zijn hangende takken goed herkenbaar.  De driehoekige, dubbel 

gezaagde, glanzende bladeren staan verspreid.  De hangende, paarsbruine mannelijke katjes 

en kleinere, rechtopstaande, groene vrouwelijke katjes openen zich in april.  De bevruchte 

katjes blijven tot de winter aan de boom, waarna ze uiteen vallen in schubben en gevleugelde 

zaden.  Ondanks zijn teer uiterlijk behoort hij tot de sterkste boomsoorten ter wereld.  Droogte 

en koude worden heel goed verdragen en zelfs op arme grond groeit hij uitstekend. 

De boom werd vernieuwende en zuiverende krachten toegeschreven.  Misdadigers en 

geesteszieken werden bijvoorbeeld met berkentakken afgeranseld om de kwade geesten uit 

hun lichaam te drijven.  Het uiteinde van de heksenbezem werd vervaardigd uit berkentakken, 

omdat de twijgen geen lawaai maken als het waait. 

Zachte berk is, evenals ruwe berk, een inheemse boomsoort.  De schors is meestal roodbruin 

en de bladeren zijn eerder ruitvormig.  In tegenstelling met de ruwe berk heeft de zachte berk 

geen hangende takken en groeit hij op vochtiger grond.  De vruchten blijven tijdens de winter 

aan de boom, waarna ze in het voorjaar uiteenvallen in schubben en gevleugelde zaden. 

De wetenschappelijke naam ‘betula’ komt van de Romeinen, die zagen dat de Galliërs er pek 

(bitumen) uit kookten.  Dit werd gebruikt voor het watervast afdichten van boten, muren en 
gebruiksvoorwerpen.  De wonden van vee, die ermee werden ingesmeerd, heelden sneller. 

Berken worden niet oud, maar spelen een belangrijke pioniersrol op schrale bodems.  De 

lichte zaden worden door de wind gemakkelijk verspreid en vormen al snel laag geboomte.  

De afgevallen bladeren, die dun zijn en snel verteren, verrijken de bodem, waardoor bomen, 

zoals eik en beuk, die betere omstandigheden vereisen, er kunnen groeien.  De schors is 

waterdicht en bestand tegen schimmels.  Vaak is bij een dode berk de schors nog intact, 

terwijl het hout eronder al is weggerot.  Berkenbossen vormen een geliefd biotoop voor reeën. 

Het sap van ruwe berk is rijk aan suikers.  Medio februari, wanneer de sapstroom op gang 

komt, wordt een dunne tak afgekraakt en het vocht opgevangen in een fles.  Het sap bevat 

ontgiftende en ontzurende eigenschappen.  Het teveel aan water wordt afgevoerd en de 

uitdrijving van toxinen, die opgeslagen zijn in het lichaam, wordt bevorderd.  Door 

toevoeging van honing in het voorjaar wordt er berkenwijn van gemaakt.  De olie uit de bast 

verjaagt insecten.  De as van berkenschors geneest de hardnekkigste diarree.  De bladeren 

worden gebruikt om de doorbloeding van de hoofdhuid te stimuleren en zo de haargroei te 

bevorderen.  De bladeren worden eveneens aangewend bij blaas en nieraandoeningen.  Ze 

bezitten ontgiftende en zuiverende eigenschappen. 

Klein springzaad behoort tot de balsemienfamilie.  De grote, wijduitstaande bladeren zijn 

langwerpig eirond en scherpgezaagd.  De bleekgele bloemen vertonen 

een donkergele keel met bruinrode lijntjes.  Ze bloeien van juni tot en 

met september per 4 à 10 in opgerichte trossen in de bovenste 

bladoksels.  De rijpe zaden worden weggeschoten en zo verspreid.  De 

plant is een voedselbron voor de rupsen van groot avondrood en 

springzaadbandspanner.  Springzaad bevat een giftige bitterstof, die 

misselijkheid, duizelingen, braken en diarree veroorzaakt.  De van oorsprong Aziatische soort 

is rond 1840 uit een botanische tuin verwilderd. 

Alle Christelijke feesten en heel wat andere gebruiken zijn gebaseerd op Keltische rituelen.  

Halloween, dat gevierd wordt op 21 oktober, was het Nieuwjaar van de heksen.  Ten tijde van 

de Kelten was het moeilijk om vuur te maken.  Daarom werd vuur zolang mogelijk brandend 

gehouden en dan ook getransporteerd.  Hiervoor werden uitgeholde bieten of rapen gebruikt. 
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De rode tot zwart verkleurende steenvruchtjes van de braam bevatten veel mineralen en 

vitamine C.  De donkere, blauwe kleur verduidelijkt dat ze een bloedvaten versterkende 

werking hebben. 

Alle klaversoorten bevatten isoflavonen, die gekend zijn voor hun kankerpreventieve 

werking. 

Taxus (10 – 21 december) wordt ook wel venijnboom genoemd wegens zijn giftigheid.  Na 

hun nederlaag tegen de Romeinen waren de overgebleven Kelten te fier om gevangen 

genomen te worden en als slaven verkocht te worden, zodat ze massaal zelfmoord pleegden 

door de naalden van de taxus te eten.  Na het eten van één naald wordt je dodelijk ziek, al eten 

paarden en ander vee er soms van zonder ziek te worden.  Ook de schors en de zaden zijn 

giftig.  Enkel het vuurrode vruchtvlees van de bessen in ongevaarlijk.  Voor de Kelten was 

taxus, na de es en de eik, de derde heiligste boom. 

Taxus  werd aangewend als abortusmiddel.  Het sap kent toepassingen in de chemotherapie en 

de bestrijding van tumoren.  De takken waren gekend voor hun buigzaamheid, waardoor ze 

uitstekend geschikt waren voor de vervaardiging van handbogen.  In de Middeleeuwen werd 

taxus dan ook massaal gekapt. 

De lichtbruine tot oranjebruine schors schilfert af.  De platte naalden zijn donkergroen.  De 

kleine, gele mannelijke en nog kleinere, groene vrouwelijke bloempjes bloeien aan aparte 

bomen.  Het helderrode vruchtvlees, dat gesmaakt wordt door vogels, omvat het ene zwarte 

zaad, dat zichtbaar is aan de onderkant. 

De volgende Keltische bomen werden niet waargenomen tijdens de wandeling, maar worden 

toch kort toegelicht. 

Zwarte els (19 maart – 18 april) heeft verspreid staande, omgekeerd eironde, getande bladeren, 

waarbij de top soms ingesneden is.  De knoppen zijn gesteeld.  De eenhuizige katjes rijpen in 

het voorjaar.  De mannelijke katjes zijn langwerpig, oranjebruin en hangend.  De kleine, 

vrouwelijke, ovale, gesteelde katjes zijn okerkleurig en staan per 3 à 5 rechtop.  De kleine 

groene, ovale vruchtjes bevatten ettelijke zaadjes met een kurkachtig uitsteeksel, waardoor ze 

blijven drijven.  De uitgebloeide vrouwelijke vruchten kleuren grijszwart en zijn poreus.  

Tijdens de winter blijven deze houtachtige elzenpropjes aan de boom hangen.  De bast is ruw 

en aan de voet van de boom staan vaak bundels jongen loten. 

Zwarte els komt al duizenden jaren in onze streken voor en is gesteld op een drassige bodem.  

Op de wortels bevinden zich knolletjes, met stikstofbindende bacteriën, die in staat zijn 

stikstof uit de lucht te binden en vast te houden in de grond.  Hierdoor wordt het gebrek aan 

stikstof in de zompige ondergrond gecompenseerd.  De boom wordt dan ook vaak aangeplant 

om slechte, natte grond te verbeteren of om erosie van rivieroevers te voorkomen. 

Elzenhout in water is zo sterk als steen.  Op voorwaarde dat het hout volledig 

ondergedompeld blijft, is het bestand tegen rotten.  Vroeger werd het gebruikt voor de bouw 

van bruggen. 

Bij het kappen verliest de boom een oranjerode kleur, alsof hij bloedt.  Dit leidde tot het 

bijgeloof dat de boom de belichaming was van een kwade geest: de elzenkoning.  Uit de bast 

(rood), vruchten en bladeren worden kleurstoffen gewonnen. 
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Wilg (19 april – 17 mei) en meer bepaald de schietwilg heeft verspreid staande, langwerpige, 

gezaagde bladeren met een spitse top en een zilverkleurige, behaarde onderkant.  De schors is 

donkergrijs en bevat dikke groeven.  De gele mannelijke en groene vrouwelijke katjes bloeien 

in het voorjaar aan afzonderlijke bomen (tweehuizig).  De vrouwelijke katjes vormen donzige 

zaden, die door de wind verspreid worden.  De schietwilg (Salix alba) komt algemeen voor 

aan waterkanten, in broekbossen en langs weilanden en wegen.  Zijn wortels versterken de 

oevers en gaan erosie tegen. 

Knotwilgen werden oorspronkelijk op manshoogte gekapt, zodat het vee de jongen loten niet 

kon bereiken.  Deze enten werden verwerkt tot manden en afscheidingen.  De heksenwensstok 

is gemaakt van een wilgentak.  De uit wilgentakken verkregen houtskool is minder bros en 

daarom bijzonder geschikt om mee te tekenen. 

De schors van de schietwilg bevat salicylzuur, waardoor het dezelfde werking heeft als 

aspirine, maar dan zonder de bijwerkingen: ontstekingsremmend, pijnstillend en 

koortsverlagend, maar niet irriterend voor de maag.  Inwendig wordt het geadviseerd bij 

hoofdpijn en reumatische klachten als artritis.  Tandpijn wordt verzacht door er op te kauwen.  

Uitwendig heeft het wondgenezende eigenschappen. 

Wilde Appel (12 september – 11 oktober) is een inheemse boom, waarvan de takken bezet zijn 

met doornen.  Deze doornen ontbreken bij de gecultiveerde rassen.  De verspreid staande, 

gezaagde, ovale bladeren met spitse top zijn niet behaard, zoals bij de kweekrassen.  De witte 

bloemen staan alleen of in trossen en zijn aan de buitenkant vaak roodachtig getint.  De 

gekweekte appelrassen hebben rozere bloemen.  De meeldraden zijn geel.  De wilde vorm is 

zeldzaam en heeft kleine, bittere en harde vruchten.  Het is de voorouder van alle hedendaags 

gekweekte appelrassen. 

Druivelaar (12 oktober – 10 november) werd, omwille van de concurrentie met de 

wijnproductie in Frankrijk, in onze streken verboden door Napoleon, evenals moerbei, 

indertijd meegebracht en verspreid door de Romeinen, omwille van de zijdeproductie. 

Maretak (10 – 21 december) groeit in bolvormige trossen in de kruinen van bomen.  Maretak 

komt echter niet voor in bomen, die op zure grond staan.  Het is geen parasiet.  Maretak is van 

alle planten het nummer drie voor het hart.  Vóór de bloei is de plant heel gezond en veilig in 

gebruik, na de bloei is deze dodelijk giftig. 

 

 

Het gebruik van geneeskrachtige kruiden ter behandeling van allerhande kwalen en 

ongemakken is aan te raden op voorwaarde dat dit met kennis van zaken gebeurt.  Een te 

kleine hoeveelheid heeft weinig of geen effect, terwijl overdaad nefaste bijwerkingen op de 

gezondheid kan hebben, giftig en zelfs dodelijk kan zijn.  Zelf experimenteren met ‘dubieuze’ 

planten is uit den boze en enkel en alleen verantwoord onder medisch toezicht of de 

deskundige begeleiding van herboristen of andere specialisten.  Tijdens de zwangerschap, het 

geven van borstvoeding of bepaalde aandoeningen wordt de toepassing van bepaalde kruiden 

zelfs ten stelligste afgeraden.  Keukenkruiden en andere onschuldige, geneeskrachtige planten 

kunnen ‘ongebreideld’ worden gebruikt in gerechten, als thee, kompressen, zalven, etherische 

oliën of drankjes. 
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Plas- draszone naast de poel ten zuiden van de Bosdreef 

Rond de poel en in het hooiland ten zuiden van de Bosdreef staan de 

planten hoog opgeschoten.  Haagwinde heeft hier gebruik van gemaakt 

om mee te groeien door zich rondom de stengels van de andere planten 

te winden.  De bladeren zijn breed hart- of pijlvormig.  De stengel 

windt zich rond andere planten, palen of omheiningen.  De niet-

windende stengel kan met zijn top in de grond dringen en daar een 

knolletje vormen, dat overwintert en tot een nieuwe plant uitgroeit.  

Ondergronds vormt de plant wortelstokken.  De witte bloemen zijn 

alleenstaand in de bovenste bladoksel en vormen een beker.  Ze 

bloeien van juni tot oktober en sluiten zich bij somber weer of 

regenval.  Ze kunnen zowel overdag als ’s nacht geopend zijn.  

Haagwinde is zeer algemeen voorkomend op natte, voedselrijke grond in rietlanden, 

wegbermen, tuinen, heggen en natte struwelen. 

Ze kunnen onderscheiden worden van akkerwinde, doordat deze laatste smallere spiesvormige 

bladeren, witte, witroos gestreepte of roze bloemen heeft en over twee, korte, smalle 

schutblaadjes beschikt halverwege de bloemsteel. 

Bossen opgeschoten harig wilgenroosje overwoekeren de overgangszone tussen het plas- 

drasgebied en het hooiland.  Dit lid van de teunisbloemfamilie wordt tot 1,5 meter hoog en 

bloeit van juni tot september met purperroze bloemen, die in de bovenste bladoksel staan.  De 

opvallende stempel bestaat uit vier stervormig uitstaande lobben.  De gezaagde, 

lancetvormige, zittende bladeren zijn aan de onderkant van de zacht behaarde stengel meestal 

tegenoverstaand en aan de bovenkant verspreid.  De zaden van Epilobium-soorten dragen 

lange haren, die echter niet kunnen worden versponnen.  Soms worden er lampenpitten van 

gemaakt.  Het harig wilgenroosje werd vroeger als sierplant gehouden in boerentuintjes.  De 

plant komt vrij algemeen voor op voedselrijke bodems in vooral waterrijke gebieden.  

Slootkanten, oevers, ooibossen en drassige hooilanden zijn geliefkoosde standplaatsen. 

Moerasrolklaver (vlinderbloemenfamilie) heeft vijftallig samengestelde 

bladeren, waarvan het onderste paar bij de stengel is aangehecht en op 

steunblaadjes lijkt.  Zowel de bladrand als de stengel zijn behaard.  Van 

mei tot augustus bloeien de 8 à 14 gele, roodgeaderde bloemen in een 

halfbolvormig hoofdje.  De vruchten zijn langwerpige, rolronde, 

bruinrode peulen. 

Komt vrij algemeen voor op vochtige, matig voedingsrijke leemgrond 

in natte hooilanden, sloten en waterkanten.  Blauwtjes laten er hun 

eitjes op achter.  Vroeger werd de plant gekweekt als veevoeder. 
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Hooiland ten westen van de plas- draszone 

Prikneus springt eruit met zijn bijna lichtgevende, magentakleurige bloemen, die uit vijf 

kroonblaadjes bestaan.  Deze tot 90 cm hoge plant uit de anjerfamilie 

groeit vanuit een rozetvormige basis van zachte, wollige, grijsgroene 

bladeren met lange stelen, waaraan slecht weinig bladeren zitten.  De 

bloeiperiode loopt van juni tot augustus.  Prikneus staat graag in de 

volle zon, op vrij droge, arme grond.  Ze komt zowel in siertuinen als 

in het wild vrij algemeen voor en dan vooral in bermen en open 

terreinen.  Bloeit gedurende drie jaar en zaait zichzelf uit. 

Een fleurig kleurenpallet betovert het hooiland.  De groene grondkleur 

van gras, stengels en blaadjes is doorweven met graankleurige 

grassoorten, waartussen de gele bloemblaadjes van gewone rolklaver 

massaal fonkelen.  De pronkzuchtige, magentakleurige prikneus wordt 

tot bedaren gebracht door de engelwitte bloemschermen van de wilde 

peen.  De bruine, uitgebloeide knoppen van het knoopkruid staan er wat 

verdwaasd bij te kijken. 

Grote klaproos (papaverfamilie) bloeit van mei tot juli met 

scharlakenrode, 5-8 cm grote bloemen.  Het tolvormige, kale 

vruchtbeginsel heeft een vlakke stempelschijf met 8-18 stralen.  De 

bladeren zijn veerspletig of veerdelig met getande slippen; de 

bloemstelen zijn afstaand en borstelig behaard.  Het witte melksap 

bevat geringe hoeveelheden giftige alkaloïden.  In de bloemblaadjes en 

het sap van de onrijpe vruchten zit codeïne, dat een pijnstillend en 

verdovend effect heeft, vergelijkbaar met de werking van opium. 

Grote klaproos komt algemeen voor op basenrijke, vrij stikstofrijke bodems in akkers, 

braakliggend land, ruigten en wegbermen.  Kinderen peuterden vroeger de knoppen los, 

waardoor de tweebladige kelk opensprong (vandaar de naam klaproos).  Nadien vouwden ze 

de kreukelige kroonbladeren omlaag, waarbij een popje met een rode rok verkregen werd. 

De klaproos of ‘poppy’ is uitgegroeid tot het symbool voor alle geallieerde soldaten, die 

tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuveld zijn aan de IJzer. 

Gewone rolklaver (vlinderbloemenfamilie) bloeit van mei tot augustus in 3-8 geelbloemige 

schermen, waarbij de bloemen een horizontale cirkel vormen.  De vlag en kiel zijn soms rood 

aangelopen.  De bladeren zijn drietallig met twee steunblaadjes in surplus aan de stengelvoet.  

De naam rolklaver komt voort van de rolronde peulen.  Deze plant komt algemeen voor op 

stikstofarme leembodems in droge graslanden, hooilanden, bermen, bosranden en kapvlakten.  

Vooral op droge standplaatsen heeft de plant een zeer diepstekend wortelstelsel, dat tot 1m 

lang kan zijn. 
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Landschappelijke elementen ten zuiden van de Bosdreef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hooi- grasland ten noorden van de Bosdreef 

Langs beide kanten van de Bosdreef komt vogelwikke veelvuldig voor.  Deze vlinderbloemige 

bloeit van juni tot augustus in 15-40 bloemige, blauwviolette trossen, die in de bovenste 

bladoksels staan.  De lijn- tot lancetvormige blaadjes zijn evenveervormig samengesteld en 

lopen uit in een vertakte toprank.  De bladoksels zijn voorzien van steunblaadjes met 

afstaande slippen.  De slappe stengels zoeken door middel van ranken steun bij andere 

planten.  Groeit (tot 1,5m) algemeen op iets vochtige leembodems in bossen, hooilanden en 

akkers.  Het bloempje ziet eruit als het silhouet van een vogel, vandaar de naam.  Een andere 

naamsverklaring zou voortkomen uit de minachting voor de plant; omdat vogelwikke 

ongenietbaar is voor mensen, wordt ze overgelaten voor de vogels. 

Zilverschoon behoort tot de rozenfamilie en dankt haar naam aan de 

zilverkleurige onderkant van de bladeren.  Deze zijn diep gezaagd en 

staan geschrankt veervormig op de kruipende stengel.  De lang 

gesteelde, alleenstaande bloemen zijn opgebouwd uit vijf goudgele 

kroonblaadjes en bloeien van mei tot augustus.  De plant gedijt op 

vochtige, stikstofrijke grond langs waterkanten, wegbermen, ruigten of 

gesteentepuin. 

Door de aanwezigheid van looistoffen is het een probaat middel tegen 

buikloop. 
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Zuidkant kasteelpark Wallemote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijver ten zuiden van kasteel Wallemote 

De prachtige kasteelvijver baadt in een rustgevende oase van groen.  Het rimpelloze water 

weerspiegelt de roestbruine oevers, die uitvloeien in het frisgroene, met madeliefjes en klaver 

bespikkelde, gazon.  Dit alles met een speelse frivoliteit omzoomd door een schier eindeloze 

groendiversiteit van kruidachtige gewassen, struiken, loof- en naaldbomen.  Een 

ogenschijnlijke soberheid, delicaat geaccentueerd met een onbeschrijfelijke kleurenpracht van 

in bloei staande waterplanten. 

Langs de oever, met de voeten in het water, staat grote kattenstaart 

subtiel te pronken met zijn purperviolette bloemaren.  Grote 

kattenstaart heeft een lange (tot 2 meter), vierkante stengel.  De 

bladeren lijken op wilgenbladeren (vandaar de Latijnse naam salicaria).  

Ze zijn lancetvormig, met afgeronde tot hartvormige voet, en staan 

kruisgewijs tegenover elkaar.  De bloemen, met zes purperrode 

kroonblaadjes, bloeien tussen juni en september in lange, uit 

schijnkransen samengestelde aren.  Ze zijn tweeslachtig en trimorf, wat 

betekent dat er drie typen voorkomen, met stijlen en meeldraden van 

verschillende lengte, en stuifmeel van verschillende grootte en kleur.  

Zelfbestuiving wordt tegengegaan, doordat bestuiving enkel mogelijk is tussen bloemen van 

een verschillend type.  Gegeerde standplaatsen zijn waterkanten, sloten en natte hooilanden.  

Kattenstaart zou de haargroei bevorderen. 
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Watermunt staat in dichte drommen aan de waterkant.  De zacht 

purperen bloemhoofdjes toornen uit boven de zuidwestelijke uitloper 

van de vijver, die dichtbegroeid is met o.a. lisdodde en 

moerasrolklaver.  Watermunt (lipbloemenfamilie) heeft een kantige, 

behaarde stengel en gesteelde, eironde, gezaagde bladeren, die 

kruisgewijs tegenover elkaar staan.  De roze tot lilakleurige bloemen 

vormen van juli tot oktober een hoofdje, met eronder vaak nog 1 of 2 

schijnkransen in de bladoksel.  De bovenlip is nauwelijks groter dan de drielobbige onderlip.  

Watermunt komt algemeen voor op een natte, voedingsrijke bodem.  Door het hoge gehalte 

aan etherische oliën geurt watermunt opvallend aangenaam bij kneuzing van de bladeren.  

Muntsoorten behoren tot de oudste geneeskrachtige planten.  Vooral pepermunt, die een 

kruising is van watermunt en aarmunt, kent heel wat symptomatische toepassingen, zoals o.a. 

bij spijsverteringsstoornissen, misselijkheid en braken; bij spierpijn, zenuwpijn en 

reumatische klachten; bij spanningshoofdpijn ten gevolge van premenstrueel syndroom, 

klachten tijdens de zwangerschap en overgangsklachten,… 

Van op het groenbladige waterlelie-eiland schitteren helderwitte 

bloemkelken met een eidooiergele kern.  Witte waterlelie bloeit van mei 

tot september met grote, witte, alleenstaande bloemen, die bevestigd 

zijn op zeer lange stelen.  De weelderige kern stempels kleurt warm 

geel.  Gave, rondachtige bladschijven hebben een diep hartvormige 

voet en zijn verankerd op zeer lange, rolronde bladstengels.  Deze 

bladstelen bevatten grote luchtkanalen, die zuurstof naar de wortelstok 

geleiden.  De wortelstok, die rijk is aan looistoffen, werd vroeger ook wel voor het leerlooien 

gebruikt.  De onder water rijpende vrucht is meestal flesvormig of soms bolvormig. 

Deze drijvende plant komt vrij algemeen voor in stikstofrijk, basenhoudend water met een 

maximale diepte van drie meter en vormt vaak grote bestanden op stilstaande of traag 

stromende wateren.  De bloemen verspreiden een zwakke, maar aangename geur en staan 

tussen 7 en 16 uur open.  Ze worden door vliegen en kevers bestoven. 

Grote lisdodde behoort tot de eenzaadlobbigen en kan tot 2 meter hoog 

worden.  De immer blauwgroene, smalle, langwerpige bladeren zijn 

langer dan de bloeistengel.  De onopvallende bloemen bloeien van juni 

tot augustus in een cilindervormige aar.  De okergele tot grijsbruine 

mannelijke aar groeit meestal direct boven de even lange, maar iets 

dikkere, donkerbruine tot bruinzware vrouwelijke aar.  De gedroogde, 

rijpe bloeiwijze wordt door kinderen soms aangestoken als een 

imitatiesigaar.  Het pluis is een praktisch hulpmiddel bij het aansteken 

van vuur.  De aren worden vaak in droogboeketten verwerkt.  De 

bladen werden vroeger door kuipers gebruikt om de naden tussen de 

vatduigen te dichten; tuinlieden bonden er planten mee op.  Grote lisdodde komt vrij 

algemeen voor op stikstofrijke bodems in rietlanden, sloten en drassige hooilanden.  Vanaf 

kalme oevers kunnen deze moerasplanten met hun krachtige wortelstokken tot 1,5 meter diep 

in het water dringen en zo een dichte oeverbegroeiing vormen.  De wortelstokken zijn zeer 

zetmeelrijk en kunnen onder extreme omstandigheden dienen als voedselbron.  In het voorjaar 

kunnen de jonge knoppen gegeten worden als een soort asperges. 
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In het kader van de Europese Nacht van de Vleermuis heeft Natuurwerkgroep de Buizerd in 

samenwerking met de Zoogdierenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen en de 

Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt een informatieavond opgezet in en rond kasteel 

Wallemote, met daaraan gekoppeld een vleermuizenwandeling.  Als randactiviteit heeft de 

Insectenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen verscheidene lampen uitgezet voor het vangen en 

determineren van nachtvlinders.  Ruim tachtig geïnteresseerden kwamen opdagen voor deze 

toch wel heel bijzondere avond. 

Omdat het aantal vleermuizen wereldwijd blijft dalen, wordt de Europese Nacht van de 

Vleermuis al voor de elfde keer simultaan georganiseerd in 26 landen.  Door het verstrekken 

van informatie over hun levenswijze en behoeften wordt getracht om het imago van en de 

sympathie voor deze zoogdieren wat op te krikken.  Via sensibilisering wordt een betere 

bescherming beoogd, waardoor de populaties terug in aantal kunnen toenemen.  Fabels als 

zouden vleermuizen in het haar vliegen, schade berokkenen of meedogenloze, bloedzuigende 

vampiers zijn, worden op die manier ontkracht. 

In West- en Midden-Europa leven twee van de negentien in de wereld voorkomende families: 

� de Hoefijzerneuzen (Rhinolophidae), met slechts vier soorten; 

� de Gladneuzen (Vespertilionidae), met een twintigtal soorten; 

Wereldwijd komen er om en bij de 1000 soorten voor, waardoor bijna één op de vier 

zoogdiersoorten een vleermuis is.  In België verblijven er 21 soorten, waarvan er een 

vijftiental terug te vinden zijn in Vlaanderen.  Alle Europese soorten zijn kleine, 

insectenetende vleermuizen (microchiroptera).  Daarnaast bestaan er nog grote, nectar- of 

vruchtenetende soorten (megachiroptera) en kleinere, bloedzuigende soorten of 

vampiervleermuizen.  Deze komen enkel voor in de tropische streken van Zuid- en Midden-

Amerika.  Vampiervleermuizen maken met hun scherpe hoektandjes een piepklein wondje in 

bijvoorbeeld een koe, die daar overigens niets van voelt en gewoon verder slaapt.  Door een 

speciale stof in het speeksel stolt het bloed niet, waardoor het rustig kan worden opgelikt tot 

de vleermuis genoeg heeft.  Nadien groeit de wonde gewoon dicht zonder verdere gevolgen. 

Net zoals vossen kunnen vleermuizen hondsdolheid overdragen.  Een geïnfecteerd dier is 

drager van het virus, waarvoor het zelf immuun is.  Een beet zorgt ervoor dat het virus via het 

speeksel in de bloedbaan van het slachtoffer terechtkomt.  Hevig koorts en een snelle dood 

zijn het gevolg.  Vleermuizen vallen evenwel nooit mensen aan.  Enkel onderzoekers lopen 

enig risico omdat ze de dieren vastnemen om bijvoorbeeld op naam te brengen.  Preventief 

inenten is dan ook de boodschap. 
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Vleermuizen (Chiroptera of handvleugeligen) zijn de enige zoogdieren die effectief kunnen 

vliegen.  De vleugel, is een aangepaste hand, met een kleine, haakvormige duim en vier 

enorm lange vingers, waartussen de vlieghuid gespannen is, die zich uitstrekt tot aan de 

achterpoot.   Tussen de achterpoten en de staart bevindt zich de staartvlieghuid.  Hoewel 

vleermuizen (insecteneters) niets te maken hebben met echte muizen (knaagdieren), 

beschikken ze over een muisachtig, behaard lichaam. 

Vleermuizen slapen overdag en zijn ’s nachts actief.  Door middel van sonar of echolocatie 

kunnen vleermuizen zich in volslagen duisternis snel vliegend oriënteren, obstakels ontwijken 

en prooien opsporen.  Ze zenden korte, zeer hoge geluiden uit (20 tot 120 kHz), waarbij ze de 

echo opvangen met hun oren.  Zo wordt de positie en afstand van voorwerpen en bewegende 

insecten bepaald. 

Hoefijzerneuzen, die de hoogfrequente luchttrillingen uitzenden via hun vlezig, 

trompetachtig neusaanhangsel, waardoor twee geluidsbundels ontstaan, kunnen al vliegend 

hun prooi opeten.  Voor het opvangen van de terugkaatsende geluidsgolven beweegt deze 

soort zijn kop van de ene naar de andere kant. 

Gladneuzen, die het ultrasone geluid uitstoten via de bek, dienen hun vlucht te onderbreken 

om hun prooi te verorberen.  Als ontvangstsysteem beschikken ze over een huidplooi in het 

oor, de tragus. 

Wanneer vleermuizen in de buurt van soortgenoten vliegen, passen ze hun frequentie zodanig 

aan, zodat ze enkele hun eigen terugkaatsende signalen opvangen.  Iedere vleermuis heeft dus 

een eigen, unieke frequentie.  Hoewel het ware luchtacrobaten zijn, zijn de meeste 

vleermuizen, als ze op de grond terechtkomen, onbehulpzaam en nauwelijks in staat om zich 

te verplaatsen. 

Een vleermuis weegt 6 à 8 gram en eet iedere nacht ongeveer de helft tot zijn volledig 

lichaamsgewicht aan insecten.  Drie à vier gram komt al snel overeen met een 300-tal insecten 

per vleermuis per nacht.  De insecten worden in de vlucht opgeschept met de staartvleugel, 

waarna ze naar de bek gebracht worden en opgepeuzeld.  Afhankelijk van de 

vleermuizensoort bestaat het menu uit de kleinste muggen tot de dikste kevers en grootste 

nachtvlinders.  Als jachtgebied worden waterrijke partijen (beken, kanalen,…), kleinschalige 

landbouwculturen en bossen geprefereerd.  Ook overgangsbiotopen zoals bosranden, kleine 

landschapselementen zoals hagen, en microklimaten zoals waters met oeverbeplanting zijn 

geliefkoosd.  Iedere soort heeft een specifiek jachtterrein, waar uren aan een stuk volgens een 

vast vliegpatroon gefoerageerd wordt. 

Door de koude en het gebrek aan insecten tijdens de winter hebben de vleermuizen hun 

levensstijl aangepast.  Ze houden een winterslaap, waarbij de hartslag, ademhaling en 

lichaamstemperatuur fors dalen.  De winterverblijfplaats dient rustig, 

koel, maar tocht- en vorstvrij te zijn en een hoge luchtvochtigheid te 

bevatten, wat soms merkbaar is aan de dauwdruppeltjes op hun vacht.  

Spouwmuren, zolders, ijskelders, mergelgroeven, bunkers, 

kazenmatten, forten, bruggenhoofden, grotten, spelonken en zelfs 

holle bomen lenen zich hier uitstekend toe.  Bepaalde soorten, zoals de 

laatvlieger, dwerg- en grootoorvleermuis, blijven ter plaatse; andere 

soorten, zoals de rosse vleermuis, trekken weg om te overwinteren.  

De winterslaap duurt van november tot maart.     de vleugels houden de  

 lichaamswarmte binnen 



Terreinstudie Wallemote – Wolvenhof 

 

 

Cursus Natuurgids Izegem, 2006-2007     114

 

Tijdens de maand maart ontwaken de vleermuizen.  Pas nu gebeurt de eisprong en 

bevruchting met het mannelijke zaad, dat het vrouwtje na de paring in september, in de 

baarmoeder heeft opgespaard.  Wegens hun winterslaap zijn de volwassen dieren zo verzwakt 

dat paren in maart niet mogelijk is en mochten de jongen geboren worden in het najaar dan 

zouden ze de winter niet overleven.  Door dit unieke voortplantingsmechanisme weten 

vleermuizen hun voortbestaan dus te verzekeren. 

De vrouwtje vormen een kraamkolonie op een warme, droge plaats, zoals een boomholte, een 

houten dakgebinte (abdijen) of allerlei spleten en kieren van gebouwen (nokpannen, dakgoten, 

dakramen,…).  Hoewel niet alle vrouwtjes op hetzelfde moment gepaard hebben, worden alle 

jongen van eenzelfde kolonie meestal binnen de twee weken geboren.  Na een draagtijd van 6 

à 8 weken brengt elk vrouwtje ieder jaar tijdens de maand juni slechts één, soms twee jongen 

ter wereld. 

De jongen worden gedurende de maanden juli en augustus met veel zorg omringd en, hangend 

aan de ene tepel, gespeend met moedermelk uit de andere tepel.  De moeder laat haar jong ’s 

nachts meermaals achter om voedsel te zoeken voor haarzelf, waarna ze telkens terugkeert 

naar de kraamkolonie om haar eigen jong te zogen.  Enkele weken nadat het jong voor de 

eerste maal is uitgevlogen, is het in staat om zelf te jagen.  Vanaf dan is het op zichzelf 

aangewezen. 

Vanaf september beginnen de solitair levende mannetjes te tieren naar de vrouwtjes.  De 

grootste lawaaimakers copuleren met de meeste vrouwtjes.  Bij vleermuizen is er geen sprake 

van koppelvorming.  Aansluitend vliegen de treksoorten vanuit hun zomergebied naar hun 

winterslaapplaats. 

Vleermuizen zijn sociale dieren.  Zowel tijdens de winterslaap, als tijdens het zogen vormen 

ze kolonies.  Nauwkeurige tellingen tijdens het uitvliegen bij zonsondergang zijn dan ook 

mogelijk.  Het lokaliseren van een boomkolonie is echter niet zo evident.  Vleermuizen jagen 

alleen en verspreid.  Tussen 4u00 en 5u00 ’s morgens verzamelen ze rond de invliegopening, 

waar ze een 15-tal minuten rondfladderen, vooraleer ze effectief naar binnen gaan.  Het duurt 

dan nog ongeveer een kwartier voordat de laatste tegen de boom is aangevlogen en via de 

boomschors naar boven is gekropen tot in de holte.  Met behulp van batdetectoren kunnen 

deze invliegopeningen gevonden worden.  Een kolonie kan ook herkend worden aan de 

zwarte peklaag van uitwerpselen, die na verloop van tijd uit de holte naar buiten loopt.  Als de 

slaapplaats te gevuld is met eigen uitwerpselen zoekt de kolonie een andere schuilplaats.  

Door dit verhuisgedrag is het aangewezen om tellingen niet uit te stellen, eenmaal een 

boomkolonie gelokaliseerd is. 

De kleinste soorten leven gemiddeld vijf à zeven jaar.  Van de grootste soort, de rosse 

vleermuis, is een exemplaar bekend van 32 jaar. 

Vleermuizen hebben in het Westen een kwalijke reputatie, die louter gebaseerd is op 

verzinsels.  Deze onschuldige wezens brengen geen schade toe aan gewassen of gebouwen, ze 

knagen niet en gebruiken geen nestmateriaal.  Bovendien zijn hun uitwerpselen droog, 

meestal geurloos en hygiënisch.  Bij stukwrijven verpulveren ze tot stof.  Door de 

aanwezigheid van chitine in de dekschilden van insecten hebben ze een glanzende schijn.  

Wanneer vochtige (verse) of harde (oude) uitwerpselen worden aangetroffen, zijn deze 

afkomstig van andere zoogdieren zoals muizen of ratten.  Overbevolking is ook niet aan de 

orde, omdat grote groepen zich opdelen. 
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Vleermuizen behoren tot de meest bedreigde diersoorten van Europa en zijn bij wet 

beschermd.  De achteruitgang van de vleermuizenpopulaties is te wijten aan verschillende 

oorzaken: 

� de versnippering en verkleining van de leefgebieden; 

 heggen, die rijk zijn aan insecten, worden vervangen door afrasteringen; ruige 

graslanden maken plaats voor ruilverkavelingen; door het verdwijnen van heggen en 

bomenrijen kunnen vleermuizen zich niet meer oriënteren en over grote afstanden 

verplaatsen, doordat de ultrasone geluiden niet worden teruggekaatst; 

� de afname van het aantal prooien; 

intensivering van de landbouw heeft ervoor gezorgd dat poelen, die zich uitstekend 

lenen als broedplaats voor insecten (vooral muggen, die als hoofdvoedsel dienen voor 

bepaalde vleermuizen), zijn drooggelegd; door het gebruik van pesticiden sterven veel 

insecten, terwijl de overlevende insecten de vleermuizen vergiftigen; 

� het verdwijnen van de kolonieplaatsen en winterverblijven; 

veel grotten en groeven zijn om veiligheidsredenen afgesloten; rondleidingen in groeven 

en speleologie tijdens het overwinteringseizoen verstoren de populaties; holle bomen 

worden gekapt; in nieuwbouw ontbreken kieren en spleten; 

� vergiftiging door pesticiden en houtbeschermers; 

Doordat ze in groepen samenleven, sterft bij instorting of overstroming van een broed- of 

overwinteringplaats een volledige kolonie uit.  Daarenboven zijn sommige soorten maar na 

enkele jaren geslachtrijp en bevat een worp meestal slechts één jong. 

Hoefijzerneuzen en gladneuzen 

De hoefijzerneusfamilie heeft vlezige, hoefijzervormige aanhangsels aan de neus.  Tussen de 

ogen steekt een driehoekige huidflap omhoog.  In de oren ontbreekt een vlezig oordeksel of 

tragus.  De brede, afgeronde vleugels, en korte staart én staartvlieghuid zorgen voor een 

langzame, kalme vlucht en maken wendingen in kleine ruimten, zoals grotten, makkelijker.  

In rust hangt een hoefijzerneus altijd ondersteboven en vrij aan zijn klauwtjes.  Slapen gebeurt 

met de vleugels om het lichaam geslagen.  Door het ronde lichaam kan deze vleermuis 

moeilijk kruipen.  Daarom dient de rustplaats vliegend te kunnen worden bereikt. 

De gladneusfamilie heeft een hondachtige snuit zonder neusaanhangsels.  In het oor bevindt 

zich een tragus.  De vleugels zijn smaller en lopen spitser toe, de staart en staartvlieghuid zijn 

meestal langer.  Hiermee kunnen ze snel vliegen, maar moeilijker draaien in kleine ruimten.  

Gladneus hangt in rust met de kop omlaag en de vleugels aan weerszijden van het lichaam 

opgevouwen.  Deze vleermuis verankert zich met zijn klauwen vaak in schors of een spleet in 

de muur.  Met zijn afgeplatte lichaam en opgevouwen vleugels kan hij goed kruipen, waarbij 

hij zijn voorste ledematen en haakvormige duimen gebruikt. 

Enkele van de meest voorkomende soorten in België zijn de dwergvleermuis, watervleermuis, 

grootoorvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger (allen gladneuzen) en de grote hoefijzerneus. 
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Tijdens de vleermuizenwandeling, die omstreeks 21u30 startte, werden met behulp van 

batdetectoren drie soorten gelokaliseerd en visueel waargenomen. 

� Een gewone dwergvleermuis fladdert voorbij aan de bosrand ten zuidwesten van de 

vijver van kasteelpark Wallemote.  Met een snelle, grillige vlucht, vol wendingen en 

spiraalvormige duikvluchten, maakt deze vleermuis jacht (vluchtscheppen) op kleine 

nachtvlinders, muggen en gaasvliegen.  Kleine insecten worden verorberd tijdens de 

vlucht.  Grotere exemplaren worden opgegeten terwijl ze ondersteboven hangen op een 

vast plekje, zoals een tak.  Deze plaatsen kunnen herkend worden aan de voedselresten, 

die onderaan de boom ophopen.  Als jachtgebied verkiezen ze paadjes en open 

(water)vlaktes aan de bosrand op een hoogte, die het midden houdt tussen de bodem en 

de boomkruin.  Ze kunnen ook worden aangetroffen langs heggen en bij lantaarnpalen, 

omdat daar veel insecten te vinden zijn. 

 Gewone dwergvleermuis (gladneuzenfamilie) is de kleinste, maar talrijkste en meest 

verbreide soort in West- en Midden-Europa.  Ze verzamelen zich vaak met enkele 

honderden in kolonies in kerken en andere grote gebouwen.  Smalle, warme spleten 

onder dakpannen, dakgoten of in spouwmuren aan de zuidkant van gebouwen zijn 

favoriete slaapplaatsen.  Ook boomholten zijn hiervoor geschikt.  Zo’n 15 à 30 minuten 

vóór zonsondergang tot een halfuur erna vliegen ze uit om op insectenjacht te gaan.  

Hieraan voorafgaand laten ze een onrustig gepiep horen.  De minuscule jongen worden 

gewoonlijk begin juni geboren in een grote kraamkolonie, die zich vaak vlak onder een 

dak bevindt.  Warmte is essentieel voor de groei van de naakte jongen, die na drie 

weken uitvliegen.  De winterkolonies zijn gemengd en bevinden zich van eind 

november tot eind maart op koele, droge plaatsen onder daken en in oude, holle bomen.  

Ook in de winterperiode vliegen ze nu en dan uit, soms zelfs overdag, om een insect te 

verschalken. 

Deze kleinste soort (33-50 mm) weegt amper 3-8 gram en heeft een vleugelspanwijdte 

van 18-24 cm.  De vacht kan variëren van donkerbruin over 

rossig bruin tot grijsbruin, terwijl de snoet, de korte, brede oren 

en de smalle vleugels zwart gekleurd zijn.  Hun getier dat met 

een frequentie van ca. 42 kHz wordt uitgestoten, lijkt op snelle, 

natte, smakkende ‘tokken’.  Deze ultrasone geluiden kunnen, in 

tegenstelling met de paring- en kraamroep (< 20 kHz), niet 

worden waargenomen door het menselijk gehoor. 

� Een tweetal watervleermuizen (gladneuzenfamilie) scheren rakelings boven de vijver 

van kasteelpark Wolvenhof.  Met korte, fladderende vleugelslagen jaagt (harken) deze 

soort vaak laag over het wateroppervlak van plassen en beken.  Op die manier worden 

pas uitgekomen muggen, schietmotten en eendagsvliegen, die juist het water verlaten, 

gevangen.  Met zijn grote voeten met lange tenen slaagt hij er eveneens in om insecten 

uit het water te scheppen.  Het is dan ook een goede zwemmer, die uit het water kan 

opvliegen. 
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Watervleermuizen overwinteren bij ons algemeen in grotachtige structuren, zoals 

mergelgroeven, waar ze soms achterwaarts in een rotsspleet 

kruipen.  De kraamkolonies bevinden zich in boomholtes, zo 

dicht mogelijk bij het water.  Bij het vinden van een geschikte 

kraamkamer hebben ze nogal eens last van concurrerende, 

holenbroedende vogels, zoals spreeuwen.  Overdag houden ze 

zich ook schuil onder bruggen.  Kort na zonsondergang vliegen 

ze uit en zetten ze langs een vaste route koers naar hun 

jachtterrein, dat bij voorkeur bestaat uit beschut gelegen wateren. 

Deze middelgrote vleermuizensoort (40-55 mm) heeft een 

vleugelspanwijdte van 24-28 cm en weegt 6-15 gram.  De rug is 

donker gekleurd, de buik witachtig en de korte, brede snuit 

rozebruin.  Karakteristiek zijn de grote voeten met uitgespreide 

tenen, en de korte oren.  Hun sonargeluiden worden met een 

batdetector opgevangen aan een frequentie van om en bij de 35 
kHz en klinken als een snelle, droge ratel. 

� Een laatvlieger (gladneuzenfamilie) wordt herkend aan het tapdansende geluid rond de 

25 kHz.  Deze langzaam vliegende vleermuis heeft een krachtige, vrij grillige vlucht en 

vangt (bodemduiken) voornamelijk muggen en grote insecten, zoals kevers en 

nachtvlinders.  Het is een grote soort (62-80 mm), met een vleugelspanwijdte van 31-38 

cm en een gewicht van 17-35 gram.  Het gezicht en de oren zijn donker gekleurd, de 

haren van de donkerbruine pels zijn grijs gepunt, de onderzijde is geelbruin.  Typerend 

zijn de brede vleugels en de staartpunt, die uit de vlieghuid steekt. 

Laatvlieger bewoont soms holle bomen, maar vooral 

spouwmuren en zolders van (oude) gebouwen en kerktorens zijn 

gegeerd als kraamkamer.  Bij verstoring van de kolonie kan de 

moeder het blinde en naakte jong met zich meevoeren.  Jaar na 

jaar keren de kleine kolonies (10-100 vrouwtjes) soms naar 

dezelfde plek terug, waardoor een opeenhoping ontstaat van 

kleine, zwarte uitwerpselen.  Ze kunnen vies ruiken, maar 

vormen geen bron van besmetting.  Een kraamkolonie kan tamelijk luidruchtig zijn, 

maar wanneer de jongen voor zichzelf kunnen zorgen (meestal in augustus), vertrekken 

ze.  Overwinteren doen ze elders onder een dak, op een zolder, in een kelder of grot. 

 Hoewel de naam anders doet vermoeden, vliegt de laatvlieger kort na zonsondergang 

uit.  Alleen bij slecht weer vliegt hij laat of in het geheel niet uit.  Hij dankt zijn 

Nederlandse naam aan het feit dat hij later uitvliegt dan een andere grote vleermuissoort, 

de rosse vleermuis of ‘vroegvlieger’, die ’s zomers vaak al vóór zonsondergang actief is. 

   Hun jachtgebied bevindt zich rond boomtoppen of straatlampen, waarbij ze naar de 

bodem duiken om zelfs laag bij de grond prooien te vangen.  Vroeg in het jaar keren ze 

al na een half uurtje terug, waarna ze een tweede keer uitvliegen.  Later in het jaar 

vliegen ze langer uit. 
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Nachtvlinders 

Op het witte laken onder een UV-lamp en in de twee lichtbakken wordt een rijke diversiteit 

aan insecten gevangen, die na determinatie terug worden vrijgelaten.  Naast wantsen, 

kokerjuffers en enkele lieveheersbeestjes wordt een verbazingwekkende variëteit aan subtiel 

getekende en prachtig gekleurde nachtvlinders waargenomen. 

Nachtvlinders maken deel uit van de vlinders of schubvleugeligen (Lepidoptera).  Hoewel ze 

tot dezelfde orde behoren als de dagvlinders zijn er toch enkele essentiële verschillen. 

� Dagvlinders hebben dunne voelsprieten met een verdikt, knopvormig uiteinde.  De 

voelsprieten van nachtvlinders variëren naar gelang de soort: dun zonder knopvormig 

uiteinde, veervormig,…of borstelig. 

� Dagvlinders, met uitzondering van de dikkopjes, vouwen hun vleugels rechtopstaand 

tegen elkaar boven het lichaam, terwijl nachtvlinders, met uitzondering van 

wespvlinders en sommige spanners, hun vleugels als dakpannetjes of vlak gespreid 

boven het lichaam vouwen. 

� De vier vleugels van dagvlinders kunnen onafhankelijk van elkaar bewogen worden, wat 

leidt tot een elegantere vlucht.  De vleugels van nachtvlinders hebben een verbinding 

tussen de voor- en achtervleugel, waardoor ze als een eenheid worden bewogen. 

� De bovenkant van de vleugels is bij dagvlinders over het algemeen fel gekleurd.  Zo zijn 

bijvoorbeeld de schutkleuren aan de onderzijde zichtbaar bij een dagpauwoog in rust, 

terwijl de felgekleurde oogvlekken aan de bovenzijde worden getoond bij verstoring.  

Nachtvlinders beschikken doorsnee over vleugels in camouflagekleuren, hoewel dit 

weer niet bij alle soorten van toepassing is, zoals bij de dagactieve nachtvlinders.  Heel 

wat soorten hebben wel degelijk felle kleuren, die ze slechts laten zien bij verstoring. 

� Bij dagvlinders verhardt de huid tijdens de verpopping tot een cocon, terwijl 

nachtvlinders bij de verpopping een cocon spinnen rond de pop. 

� Dagvlinders zijn overdag actief, terwijl nachtvlinders ’s nachts hun vleugels uitslaan.  

Daarnaast bestaan er ook nog schemeractieve dagvlinders en dagactieve nachtvlinders. 

Binnen de nachtvlinders wordt een onderscheid gemaakt tussen micro’s (kleintjes) en macro’s 

(grote).  Nachtvlinders met sterk behaarde vleugels zijn minder ‘zichtbaar’ voor de 

echolocatie van vleermuizen, omdat de beharing het geluid absorbeert. 

Sommige plantensoorten bloeien ’s nachts, waardoor ze nachtvlinders lokken, die hen 

bestuiven.  Evenals dagvlinders beschikken nachtvlinders over een buisvormige roltong, 

waarmee ze nectar of ander vloeibaar voedsel, zoals sap van zacht rottend fruit, urine, mest of 

vocht van dode dieren, opzuigen.  Bij bepaalde nachtvlinderfamilies ontbreekt de tong, 

waardoor ze tijdens het volwassen stadium geen voedsel opnemen.  Ze halen hun energie uit 

de als rups opgebouwde reserves en leven hooguit een viertal dagen met als enig doel zich 

voort te planten. 

De vrouwtjes van bepaalde soorten kunnen niet vliegen.  Ze zitten verborgen in de begroeiing 

en verspreiden feromonen, lokstoffen met een speciale geur, die soms kilometers ver kunnen 

worden waargenomen door de mannetjes. 
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Het achterlichaam telt tien segmenten met aan beide zijden van elk segment een 

ademopening.  De laatste twee segmenten vormen bij de mannetjes uitwendige organen, bij de 

vrouwtjes zijn de laatste drie segmenten een soort inwendige legbuizen.  De eitjes worden pas 

bij het afzetten bevrucht door het mannetje, wat uren kan duren. 

Vlinders kennen, net zoals kevers, vliegen en muggen, een volledige gedaanteverwisseling of 

metamorfose, die bestaat uit vier stadia: het ei, waaruit de larve of rups kruipt, die na 

meerdere vervellingen verandert in een pop om ten slotte uit te groeien tot de volwassen 

vlinder of imago.  De levensduur van de laatste fase is meestal slechts een fractie van het 

larvale stadium.  Vlinders overwinteren vaak als pop of imago. 

Andere insecten als sprinkhanen en wantsen kennen geen verpopping; dit wordt een 

onvolledige gedaanteverwisseling genoemd. 

De meeste vlinders hebben een waardplant.  Dat is een plantensoort of groep van planten 

waarvan de rups afhankelijk is om te overleven, eenmaal ze uit het ei gekropen is.  Veel 

rupsen bezitten een klier, die een zijdeachtig spinsel aanmaakt.  Deze klier zit bij de kop en 

niet aan de achterzijde zoals bij spinnen.  De gesponnen zekeringdraden zorgen ervoor dat de 

rups niet valt, of zich uit de plant kan laten zakken.  Het spinsel dient ook als cocon ter 

bescherming van de pop, of om zich, net zoals spinnen, met de wind te laten mee zweven en 

zich zo te verspreiden. 

Omdat de pop van vlinders zich niet kan bewegen, is ze heel kwetsbaar.  Daarom lijken de 

poppen vaak op takjes, dode bladeren of doornen. 

Vooral nachtvlinders zijn uitstekend gecamoufleerd en vrijwel onzichtbaar op boomschors.  

Sommige soorten lijken sprekend op een dor blad, takje of houtsplinter.  Veel van deze 

soorten hebben onder de onopvallende voorvleugels echter felle schrikkleuren op de 

achtervleugels of het achterlijf.  Bij verstoring worden de achtervleugels gespreid en komen 

de schrikkleuren tevoorschijn. 

Tijdens een inspectie van de lichtbakken worden o.a. de volgende insecten op naam gebracht: 

appeltak, oranje wortelboorder, zwarte c-uil, wapendrager, agaatvlinder, plakker, snuituil, 

hagedoornvlinder, donsvlinder, meeldauwlieveheersbeestje en Aziatisch lieveheersbeestje, 

roodpootschildwants, kokerjuffer, vedermot, koperuil, taxusspikkelspanner en huismoeder. 

� Appeltak is een grote nachtvlinder (spanwijdte 42-55 mm) uit de 

familie van de spanners.  De rups overwintert op een tak van 

loofbomen als eik, berk, prunus en meidoorn (waardplant), 

waarvan de zachte bast dienst doet als voedsel.  Begin april 

verpopt de appeltak om in mei uit te vliegen.  Uit hun eitjes komt 

een tweede generatie voort, die uitvliegt in augustus. 

� Oranje wortelboorder is een nachtvlinder uit de familie van de 

wortelboorders.  De spanwijdte bedraagt tussen de 30 en 50 mm.  

De vrouwtjes zijn beduidend groter dan de mannetjes.  De 

vlinder vliegt in één generatie van juli tot en met september.  De 

rups overwintert op de wortels van zijn waardplanten 

adelaarsvaren en zuring. 
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� Zwarte c-uil is een middelgrote uil (ca. 15 mm) met een grote C 

op de beide voorvleugels.  De achtervleugels zijn gelig wit, de 

voelsprieten zijn draadvormig.  Een witgerande kraag is 

zichtbaar tussen het kopje en het borststuk.  Het is één van de 

meest voorkomende uilensoorten.  Ze zijn actief van april tot en 

met oktober in twee elkaar overlappende generaties.  ’s Avonds 

vliegen ze uit, waarbij ze, dansend rond bijvoorbeeld 

straatverlichting, regelmatig ten prooi vallen aan vleermuizen.  

De rupsen, die op kruidachtige planten leven, zijn niet schadelijk, hoewel ze soms in 

grote aantallen voorkomen. 

� Wapendrager heeft een spanwijdte van 60-70 mm en behoort tot 

de familie van de tandvlinders.  De zilvergrijze voorvleugels 

hebben aan het uiteinde een geelbruine ronde vlek.  De voorzijde 

van de borst is geelachtig, de achtervleugels effen geelwit.  Het 

mannetje heeft getande tasters met gepaarde haarbundeltjes.  De 

wapendrager is overdag in rusthouding uitstekend 

gecamoufleerd.  Zittend op kleine takken met langs het lichaam 

opgerolde vleugels en ingetrokken kop lijkt hij op een droog 

takje.  Bij gevaar worden de vleugels uitgespreid, waardoor hij 

plots op een gezicht lijkt met grote ogen.  Eén generatie komt 

van mei tot augustus algemeen voor in loofbossen en op terreinen met struikgewassen, 

zoals parken en tuinen.  Ze kunnen het best worden waargenomen bij het begin van de 

nacht als ze op het licht afkomen.  De 6 cm lange, zwartbruine 

rups heeft gele en oranje dwars- en lengtestrepen en lange, witte 

haren.  Ze hebben loofbomen als wilg, populier, berk, linde en 

els als waardplant en leven in het jeugdstadium meestal in 

groepen.  De verpopping gebeurt in de grond. 

� Agaatvlinder (40-50 mm) maakt deel uit van de nachtuiltjes.  De 

bleek geelachtige voorvleugels hebben in het midden een 

bruinoranje, >< vormige tekening.  Het uiteinde is schuin 

bochtig getand.  De achtervleugels zijn licht gekleurd.  De 

vlinder vliegt algemeen in open terrein in twee generaties van 

april tot oktober.  Het is een trekvlinder, die vanuit het zuiden 

naar onze streken immigreert.  De bij ons ontstane generatie 

vliegt gedeeltelijk terug.  Sommige rupsen overwinteren hier in 

serres, waar ze ’s nachts aan de planten vreten.  De 

waardplanten, waarop de rupsen zich ontwikkelen, zijn kruidige planten zoals 

brandnetel, dovenetel, klimop en zuring. 

� Plakker (32-55 mm) is een dagactieve nachtvlinder uit de familie 

van de donsvlinders.  Opvallend zijn de lancetvormig geaderde 

antennes.  De lichter gekleurde vrouwtjes zijn een stuk groter 

dan de mannetjes, maar kunnen minder goed vliegen.  Deze soort 

komt algemeen voor van halverwege juni tot begin september in 

één generatie.  De eitjes overwinteren.  De rupsen hebben geen 

vaste waardplanten, maar leven van een groot aantal 

boomsoorten en struiken. 
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� Hagedoornvlinder behoort tot de kleine spanners.  Ze hebben een 

opvallend citroengele kleur met oranjebruine vlekken langs de 

vleugelrand.  De witgrijze, middelste vlek is bruin omrand.  De 

voorvleugel is ongeveer 15 mm lang.  Hagedoornvlinder komt 

vrij algemeen voor van april tot augustus in tuinen, parken en 

open bossen.  Hij vliegt vooral in de schemering en het begin van 

de nacht.  De rupsen zijn niet schadelijk.  Ze hebben meidoorn, sleedoorn, kamperfoelie 

en hazelaar als waardplanten. 

� Meeldauwlieveheersbeestje is een kever uit de familie van de 

lieveheersbeestjes.  Deze soort is oranjegeel gekleurd met 

meestal 16 witte vlekken op de dekschilden.  De vlekken op het 

halsschild zijn vaak meer oranje.  Typerend zijn de 

lichtgekleurde randen in het midden van de dekschilden, 

waardoor de schilden open lijken te staan.  De schildranden zijn 

sterk afgeplat en enigszins doorzichtig.  Ook aan weerzijden van 

het halsschild zijn doorzichtige delen aanwezig.  De twee 

voelsprieten zijn wat langer dan bij andere soorten.  Het 

meeldauwlieveheersbeestje eet geen bladluizen, maar een plantenschimmel, meeldauw 

genaamd.  Zowel de larve als het imago leven van schimmels.  Doordat het volwassen 

diertje kan vliegen, draagt het bij tot de verspreiding van meeldauw.  Dit 

lieveheersbeestje leeft voornamelijk in loofbosrijke gebieden. 

� Roodpootschildwants wordt tot 16 mm groot en is makkelijk herkenbaar aan de stomp 

getande, vooruitstekende hoeken van het halsschild.  De 

roodbruine voelsprieten en poten zijn zeer lang en slank.  Het 

driehoekige schildje eindigt in een licht geelrode tot oranje punt, 

waaraan een doorschijnend bruinachtig membraan is bevestigd.  

Het lichaam is bronskleurig bruin en erg groefachtig bespikkeld.  

De zijranden van het achterlijf zijn afwisselend oranjegeel 

gevlekt.  Deze wants komt van juni tot oktober overal en 

algemeen voor op loofbomen en struiken in bossen en parken.  

De gele, donker gevlekte larven overwinteren in schorsspleten 

van esdoorn, linde en andere loofbomen.  Ze zuigen het sap zowel uit hun waardplanten 

als uit, meestal, dode insecten.  De wantsen leven tijdens de zomer in boomkruinen en 

vliegen ’s nachts graag bij lichtbronnen.  In augustus plakt het vrouwtje de eitjes met 

een zelf geproduceerde lijm vast aan de bladeren. 

� Bruine snuituil is een middelgrote, slank gebouwde, donkerbruine nachtvlinder, met een 

lange snuit.  De achtervleugels zijn onopvallend donkergrijs 

gekleurd.  In rusthouding is hij driehoekig van vorm met een 

rechte scheidingslijn in het midden van de vleugels.  Deze 

uilensoort vliegt van mei tot en met september in twee 

generaties.  Ze komen wijdverbreid en zeer talrijk voor in 

parken, tuinen en langs oevers van meertjes, met een voorkeur 

voor vochtige, brandnetelrijke gebieden.  Deze onopvallende 

nachtvlinders vliegen overdag enkel op als ze verstoord worden.  

De gele tot donkergroene rupsen hebben groenwitte rugstrepen en witte lijntjes langs de 

zijkant.  Ze leven op brandnetel, hop en zevenblad. 
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� Kokerjuffer is 13-21 mm groot en heeft een vleugelspanwijdte 

van 40-60 mm.  Het lichaam is smal en bruin met donkerbruine 

en witte vlekken.  De voelsprieten zijn zeer lang en draadvormig.  

De licht bruinachtige voorvleugels zijn bezet met kleine, 

onregelmatig verspreide, donkere vlekken.  Kokerjuffer komt 

van april tot augustus verspreid en plaatselijk zeer algemeen voor 

in de nabijheid van plantenrijke, stilstaande wateren.  Ze zitten overdag met 

samengevouwen vleugels en vooruitgestoken voelsprieten onbeweeglijk stil in het 

struikgewas bij water.  Pas in de avondschemering worden ze actief.  ’s Nachts vliegen 

ze rond struikgewas en over water, waar ze bejaagd worden door vleermuizen.  De 

vrouwtjes zetten hun eitjes af onder water.  De roofzuchtige larven verpoppen zich in 

hun koker, die met spinseldraden aan elkaar is bevestigd.  In het voorjaar komen de 

kokerjuffers onder water uit, waarna ze naar de oppervlakte zwemmen. 

� Vedermot is een sneeuwwitte nachtvlinder met een spanwijdte 

van 25-30 mm.  De voorvleugel is verdeeld in twee, de 

achtervleugel in drie ‘veren’.  De poten en het achterlijf zijn lang 

en dun.  Ze vliegen algemeen van mei tot augustus in één 

generatie in open terreinen en droge graslanden.  In rusttoestand 

zijn de vleugels opgerold en de poten naar achteren gestrekt.  

Overwintert als rups en heeft vooral akkerwinde als waardplant. 

� Taxusspikkelspanner is een algemeen voorkomende nachtvlinder 

uit de familie van de spanners, met een vleugelspanwijdte van 

30-38 mm.  Per jaar wordt meestal één generatie voortgebracht 

die vliegt van mei tot en met september.  Soms komt er een 

tweede generatie voor.  De rups leeft op waarplanten uit de 

geslachten clematis (klimplanten), prunus en ligustrum. 

� Huismoeder is een algemeen voorkomende en vrij grote vlinder uit de uilenfamilie, met 

een spanwijdte van 50-60 mm.  De roodbruine tot geelgekleurde voorvleugels hebben 

soms een grijsbruine tekening met dwarsstrepen én een donkere 

vlek.  De okergele achtervleugels zijn onderaan afgezoomd met 

een zwarte band.  Huismoeder vliegt in één generatie van mei tot 

september in alle bostypen, open cultuurlandschappen, tuinen en 

parken.  Ze zuigen nectar uit bloemen en houden zich overdag 

vaak schuil in huizen, vandaar de naam.  ’s Avonds vliegen ze 

vaak op licht af, waarbij ze onrustig rond de lamp fladderen.  Een predator kan worden 

afgeschrikt door het plots openen en terug sluiten van de kleurige vleugels.  De grijsgele 

of groene rupsen, die getekend zijn met bleke lijntjes en donkere stippels, overwinteren, 

waarna ze in het voorjaar verpoppen in een holletje in de grond.  Ze ontwikkelen zich op 

verschillende waardplanten, zoals boswilg, gewone braam, grote brandnetel, glad 

walstro en paardebloem. 
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SOORTENLIJST 

Zelf waargenomen soorten 

 
 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Pagina 
 

FUNGI – ZWAMMEN  
 

 Agaricaceae 

1 Stinkparasolzwam Lepiota cristata 33 

2 Knolparasolzwam Macrolepiota rachodes 31 

 Auriculariaceae 

3 Echt judasoor Auricularia auricula-judae 33 

 Coprinaceae 

4 Grote kale inktzwam Coprinus atramentarius 36 

5 Tranende franjehoed Lacrymaria lacrymabunda 32 

6 Sierlijke franjehoed Psathyrella corrugis 38 

 Coriolaceae 

7 Roodporiehoutzwam Daedaleopsis confragosa 34 

8 Witte bultzwam Trametes gibbosa 38 

9 Gewoon elfenbankje Trametes versicolor 34 

 Corticiaceae 

10 Plooivlieswaaiertje Plicatura crispa 34 

 Cortinariaceae 

11 Prachtvlamhoed Gymnopilus spectabilis 37 

 Dacrymycetaceae 

12 Oranje druppelzwam Dacrymyces stillatus 38 

 Ganodermataceae 

13 Platte tonderzwam Ganoderma lipsiense 32 

 Humariaceae 

14 Grote oranje bekerzwam Aleuria aurantia 35 

 Hyphodermataceae 

15 Getande boomkorst Cerocorticium molare 37 

 Nectriaceae 

16 Gewoon meniezwammetje Nectria cinnabarina 34 

17  Tubercularia vulgaris 34 

 Paxillaceae 

18 Gewone krulzoom Paxillus involutus 35 

 Phallaceae 

19 Grote stinkzwam Phallus impudicus 35 

 Polyporaceae 

20 Berkenzwam Piptoporus betulinus 34 

21 Gewone oesterzwam Pleurotus ostreatus 38 

 Russulaceae 

22 Zwavelmelkzwam Lactarius chrysorrheus 36 

23 Kaneelkleurige melkzwam Lactarius quietus 39 

24 Geelwitte russula Russula ochroleuca 35 

 Stereaceae 

25 Paarse korstzwam Chondrostereum purpureum 32 

26 Gerimpelde korstzwam Stereum rugosum 48 

 Strophariaceae 
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27 Gewone zwavelkop Hypholoma fasciculare 32 

28 Schubbige bundelzwam Pholiota squarrosa 38 

29 Echte kopergroenzwam Stropharia aeruginosa 37 

30 Gewoon donsvoetje Tubaria furfuracea 32 

 Tremellaceae 

31 Klontjestrilzwam Myxarium nucleatum 37 

 Tricholomataceae 

32 Sombere honingzwam Armillaria ostoyae 36 

33 Gewone botercollybia Collybia butyracea 36 

34 Gewone fopzwam Laccaria laccata 36 

35 Roodbruine schijnridderzwam Lepista flaccida 33 

36 Nevelzwam Lepista nebularis 33 

37 Okerkleurige veldridderzwam Melanoleuca cognata 37 

38 Suikermycena Mycena adscendens 32 

39 Bundelmycena Mycena arcangeliana 34 

40 Draadsteelmycena Mycena filopes 37 

41 Helmmycena Mycena galericulata 35 

42 Melksteelmycena Mycena galopus 37 

43 Grote bloedsteelmycena Mycena haematopus 32 

44 Papilmycena Mycena vitilis 33 

 Xylariaceae 

45 Kogelhoutskoolzwam Daldinia concentrica 33 

46 Geweizwam Xylaria hypoxylon 39 
 

PLANTAE – PLANTEN – FLORA 
 

SPORENPLANTEN 

 Aspleniaceae – Streepvarenfamilie 

1 Tongvaren Asplenium scolopendrium 56, 94 

 Dryopteridaceae – Niervarenfamilie  

2 Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana 55 

3 Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas 68 

 Equisetaceae – Paardenstaartenfamilie  

4 Heermoes Equisetum arvense 86 
 

ZAADPLANTEN 

KRUIDACHTIGE PLANTEN  

bloemen, grassen,… 

 Amaryllidaceae – Narcisfamilie  

5 Narcis Narcissus 41 

 Apiaceae – Schermbloemenfamilie  

6 Zevenblad Aegopodium podagraria 66 

7 Fluitenkruid Anthriscus sylvestris 50, 63, 66, 67, 81 

8 Peen Daucus carota 64, 107 

 Araceae – Aronskelkfamilie  

9 Italiaanse aronskelk Arum italicum 45, 56 

 Asparagaceae – Aspergefamilie  

10 Lelietje-van-dalen Convallaria majalis 60 

11 Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum 60, 71, 80 

 Asteraceae – Composietenfamilie  

12 Gewoon duizendblad Achillea millefolium 64 

13 Madeliefje Bellis perennis 39, 43, 82 
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14 Korenbloem Centaurea cyanus 88 

15 Knoopkruid Centaurea jacea 63, 88, 107 

16 Kale jonker Cirsium palustre 45, 61, 91 

17 Gele ganzenbloem Glebionis segetum 64, 88 

18 Margriet Leucanthemum vulgare 63, 88 

19 Klein kruiskruid Senecio vulgaris 64 

20 Paardebloem Taraxacum officinale 43, 82 

21 Klein hoefblad Tussilago farfara 43, 45, 52 

 Balsaminaceae – Balsemienfamilie 

22 Klein springzaad Impatiens parviflora 103 

 Boraginaceae – Ruwbladigenfamilie  

23 Gewone smeerwortel Symphytum officinale 51 

 Brassicaceae – Kruisbloemenfamilie  

24 Look-zonder-look Alliaria petiolata 81 

25 Gewoon barbarakruid Barbarea vulgaris 63 

26 Koolzaad Brassica napus 87 

27 Kleine veldkers Cardamine hirsuta 52, 59 

28 Pinksterbloem Cardamine pratensis 61, 70, 90 

29 Judaspenning Lunaria annua 66 

 Butomaceae – Zwanenbloemenfamilie  

30 Zwanebloem Butomus umbellatus 58 

 Caprifoliaceae – Kamperfoeliefamilie  

31 Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum 56 

 Caryophyllaceae – Anjerfamilie  

32 Drienerfmuur Moehringia trinervia 80 

33 Prikneus Silene coronaria 107 

34 Dagkoekoeksbloem Silene dioica 57, 83 

35 Grote muur Stellaria holostea 68 

36 Vogelmuur Stellaria media 63, 67 

 Convolvulaceae – Windefamilie 

37 Haagwinde Convolvulus sepium 106 

 Cyperaceae – Cypergrassenfamilie  

38 Oeverzegge Carex riparia 58 

 Fabaceae – Vlinderbloemenfamilie 

39 Gewone rolklaver Lotus corniculatus 104, 107 

40 Moerasrolklaver Lotus pedunculatus of uliginosus 62, 104, 106, 110 

41 Kleine klaver Trifolium dubium 91, 104 

42 Rode klaver Trifolium pratense 91, 104 

43 Vogelwikke Vicia cracca 89, 108 

44 Ringelwikke Vicia hirsuta 65, 89 

 Geraniaceae – Ooievaarsbekfamilie  

45 Bermooievaarsbek Geranium pyrenaicum 87 

46 Robertskruid Geranium robertianum 51, 68 

 Hydrangeaceae – Hortensiafamilie  

47 Hortensia Hydrangea 51 

 Hydrocharitaceae – Waterkaardefamilie  

48 Waterpest Elodea 45, 58, 59 

 Hypericaceae – Hertshooifamilie 

49 Liggend hertshooi Hypericum humifusum 61 

 Iridaceae – Lissenfamilie  
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50 Gele lis Iris pseudacorus 58, 85 

 Juncaceae – Russenfamilie  

51 Pitrus Juncus effusus 61, 85-86 

 Lamiaceae – Lipbloemenfamilie  

52 Hondsdraf Glechoma hederacea 46, 51, 65 

53 Gele dovenetel Lamiastrum galeobdolon 56 

54 Witte dovenetel Lamium album 81 

55 Paarse dovenetel Lamium purpureum 42, 51 

56 Lavendel Lavandula 52, 83 

57 Citroenmelisse Melissa officinalis 48, 51, 55 

58 Watermunt Mentha aquatica 45, 61, 90, 110 

59 Gewone brunel of bijenkorf Prunella vulgaris 62 

60 Bosandoorn Stachys Sylvatica 60 

 Lythraceae – Kattenstaartfamilie 

61 Grote kattenstaart Lythrum salicaria 58, 109 

 Nymphaeaceae – Waterleliefamilie  

62 Witte waterlelie Nymphaea alba 90, 110 

 Onagraceae – Teunisbloemfamilie 

63 Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum 106 

 Papaveraceae – Papaverfamilie 

64 Stinkende gouwe Chelidonium majus 73 

65 Grote klaproos Papaver rhoeas 88, 107 

 Plantaginaceae – Helmkruidfamilie  

66 Ereprijs Veronica 61 

 Poaceae – Grassenfamilie  

67 Grote vossenstaart Alopecurus pratensis 64, 72 

68 Zachte dravik Bromus hordeaceus 84 

69 Kropaar Dactylis glomerata 73 

70 Gestreepte witbol Holcus lanatus 72, 84 

 Polygonaceae – Duizendknoopfamilie  

71 Waterpeper Persicaria hydropiper 100 

72 Perzikkruid Persicaria maculosa 100 

73 Veldzuring Rumex acetosa 65, 72 

74 Ridderzuring Rumex obtusifolius 48, 51, 65, 81 

 Potamogetonaceae – Fonteinkruidfamilie  

75 Gekroesd fonteinkruid Potamogeton crispus 58, 59 

 Ranunculaceae – Ranonkelfamilie 

76 Wilde akelei Aquilegia vulgaris 56, 84 

77 Dotterbloem Caltha palustris 45, 61 

78 Scherpe boterbloem Ranunculus acris 58, 67, 72, 81, 83, 84 

79 Waterranonkel Ranunculus aquatilis 45, 61 

80 Speenkruid Ranunculus ficaria 41, 42, 48, 51 

81 Kruipende boterbloem Ranunculus repens 58 

82 Blaartrekkende boterbloem Ranunculus sceleratus 60 

 Rosaceae – Rozenfamilie 

83 Vrouwenmantel Alchemilla vulgaris 100 

84 Bosaardbei Fragaria vesca 55, 67 

85 Gewoon nagelkruid Geum urbanum 50, 55, 80, 81 

86 Zilverschoon Potentilla anserina 108 

87 Schijnaardbei Potentilla indica 50, 67 
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 Rubiaceae – Sterbladigenfamilie 

88 Kleefkruid Galium aparine 48, 51, 81, 85 

 Typhaceae – Lisdoddenfamilie 

89 Grote lisdodde Typha latifolia 110 

 Urticaceae – Brandnetelfamilie 

90 Grote brandnetel Urtica dioica 63, 99 

 Violaceae – Viooltjesfamilie 

91 Hondsviooltje Viola canina 42, 48 
    

HOUTGEWASSEN 

bomen & struiken 

 Adoxaceae – Muskuskruidfamilie 

92 Gewone vlier Sambucus nigra 48, 51, 79, 99  

93 Wollige sneeuwbal Viburnum lantana 71, 79 

 Aquifoliaceae – Hulstfamilie 

94 Hulst Ilex aquifolium 42, 48, 67, 98 

 Araucariaceae – Apenboomfamilie (naaktzadigen, coniferen of naaldbomen) 

95 Slangenden Araucaria araucana 17, 47 

 Betulaceae – Berkenfamilie 

96 Zwarte berk Betula nigra 42 

97 Ruwe berk Betula pendula 94, 103 

98 Hazelaar Corylus avellana 67, 74, 99 

 Caprifoliaceae – Kamperfoeliefamilie 

99 Sneeuwbes Symphoricarpos albus 55, 60, 96 

 Cornaceae – Kornoeljefamilie 

100 Rode kornoelje Cornus sanguinea 55, 67 

 Ericaceae – Heidefamilie 

101 Pontische rododendron Rhododendron ponticum 40, 48, 51, 69, 74, 92-93 

 Fabaceae – Vlinderbloemenfamilie 

102 Robinia Robinia pseudoacacia 51 

103 Blauweregen Wisteria 74 

 Fagaceae – Napjesdragersfamilie 

104 Tamme kastanje Castanea sativa 41, 47, 97 

105 Beuk Fagus sylvatica 17, 39, 41, 72, 79, 96, 98 

106 Zomereik Quercus robur 51, 81, 102 

107 Amerikaanse eik Quercus rubra 79, 102 

 Garryaceae 

108 Broodboom Aucuba japonica 40 

 Grossulariaceae – Ribesfamilie 

109 Aalbes of rode bes Ribes rubrum 55 

 Hydrangeaceae – Hortensiafamilie 

110 Welriekende of boerenjasmijn Philadelphus coronarius 55, 73 

 Juglandaceae – Okkernootfamilie 

111 Zwarte walnoot Juglans nigra 17, 49, 51, 101 

112 Okkernoot of gewone walnoot Juglans regia 42, 51 

 Oleaceae – Olijffamilie 

113 Gewone es Fraxinus excelsior 80, 98 

114 Sering Syringa vulgaris 71 

 Pinaceae – Dennenfamilie (naaktzadigen, coniferen of naaldbomen) 

115 Fijnspar Picea abies 68 

116 Grove den Pinus sylvestris 55-56 
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 Platanaceae – Plataanfamilie 

117 Plataan Platanus x acerifolia 41, 51, 79 

 Rosaceae – Rozenfamilie 

118 Amerikaans krentenboompje Amelanchier lamarckii 55 

119 Meidoorn Crataegus 48, 67, 100 

120 Appelboom Malus 59, 71 

121 Laurierkers of paplaurier Prunus laurocerasus 101 

122 Gewone vogelkers Prunus padus 67 

123 Sleedoorn Prunus spinosa 42, 48, 51, 60, 67, 96 

124 Hondsroos Rosa canina 66, 90 

125 Gewone braam Rubus fruticosus 92-93, 94, 104 

126 Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 102 

 Salicaceae – Wilgenfamilie 

127 Witte abeel Populus alba 94 

128 Grauwe abeel Populus x canescens 32 

129 Schietwilg Salix alba 84-85, 105 

 Sapindaceae – Zeepboomfamilie 

130 Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 49, 51, 79, 98 

131 Witte paardekastanje Aesculus hippocastanum 42, 51, 97 

 Taxaceae (naaktzadigen, coniferen of naaldbomen) 

132 Taxus of venijnboom Taxus baccata 104 
 

ANIMALIA – DIEREN – FAUNA 
 

ANNELIDA – RINGWORMEN 

 Lumbricidae 

1 Gewone regenworm Lumbricus terrestris 96 
 

ARTHROPODA – GELEEDPOTIGEN 

BRANCHIOPODA – BLAD- of KIEUWPOOTKREEFTJES 

 Daphniidae 

2 Watervlo Daphnia 43 
 

MALACOSTRACA – HOGERE KREEFTEN 

 Porcellionidae – Landpissebedden 

3 Ruwe of gewone pissebed Porcellio scaber 43 
 

INSECTA – INSECTEN 

COLEOPTERA – KEVERS 

 Coccinellidae – Lieveheersbeestjes 

4 Meeldauwlieveheersbeestje Halyzia sedecimguttata 121 

5 Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje Harmonia axyridis 93 

 Curculionidae – Snuitkevers 

6 Groene snuitkever Phyllobius argentatus 89 

 Elateridae – Kniptorren 

7  Athous haemorrhoidalis 83 
 

DIPTERA – TWEEVLEUGELIGEN – VLIEGEN & MUGGEN 

 Calliphoridae – Brom- en keizervliegen 

8 Roodwangbromvlieg Calliphora vicina 77, 83 

9 Groene vleesvlieg Lucilia caesar 75 

 Heleomyzidae 

10  Tephrochlamys rufiventris 87 

 Sarcophagidae – Vleesvliegen 
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11 Dambordvlieg of grauwe vleesvlieg Sarcophaga carnaria 83 

 Stratiomydae – Wapenvliegen 

12 Prachtwapenvlieg Chloromyia formosa 82 

 Syrphidae – Zweefvliegen 

13 Pyjamazweefvlieg Episyrphus balteatus 76, 83 

14 Veranderlijke bijvlieg Eristalis pratorum 78 

15 Blinde bij Eristalis tenax 75 

16 Citroenpendelvlieg Helophilus trivittatus 87 

17 Snuitvlieg Rhingia campestris 75, 85 

18 Bessenzweefvlieg Syrphus ribesii 53, 74 

19 Gewone rode bladloper Xylota segnis 76 

 Tipulidae – Langpootmuggen 

20 Langpootmug Tipula oleracea 70 
 

HEMIPTERA – SNAVELINSECTEN 

 Aphididae – Bladluizen 

21 Groene perzikluis Myzus persicae 76, 79, 93 

 Gerridae – Schaatsenrijders 

22 Schaatsenrijder Gerris lacustris 43 

 Issidae – Schuimcicaden 

23 Gewone schuimcicade Philaenus spumarius 80, 83, 90, 91 

 Pentatomidae 

24 Roodpootschildwants Pentatoma rufipes 121 
 

HYMENOPTERA – VLIESVLEUGELIGEN 

 Apidae – Bij-achtigen 

25 Boomhommel Bombus hypnorum 93 

26 Akkerhommel Bombus pascuorum 53 

27 Gewone aardhommel Bombus terrestris 93 
 

LEPIDOPTERA – SCHUBVLEUGELIGEN – VLINDERS  

 Geometridae – Spanners 

28 Appeltak Campaea margaritata 118-119, 119 

29 Hagedoornvlinder Opisthograptis luteolata 118-119, 121 

30 Taxusspikkelspanner Peribatodes rhomboidaria 118-119, 122 

 Gracillariidae – Mineermotten 

31 Paardenkastanjemineermot Cameraria ohridella 97 

 Hepialidae – Wortelboorders 

32 Oranje wortelboorder Triodia sylvina 118-119, 119 

 Lymantriidae – Donsvlinders 

33 Plakker Lymantria dispar 118-119, 120 

 Noctuidae – Nachtuiltjes  

34 Bruine snuituil Hypena proboscidalis 118-119, 121 

35 Huismoeder Noctua pronuba 118-119, 122 

36 Agaatvlinder Phlogophora meticulosa 118-119, 120 

37 Zwarte c-uil Xestia c-nigrum 118-119, 120 

 Notodontidae – Tandvlinders 

38 Wapendrager Phalera bucephala 118-119, 120 

 Nymphalidae – Vossen, parelmoer- en weerschijnvlinders 

39 Dagpauwoog Inachis io 40, 118 

40 Bont zandoogje Pararge aegeria 53, 69, 73 

41 Gehakkelde aurelia Polygonia c-album 73, 74, 93 
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42 Atalanta Vanessa atalanta 69, 93 

 Pieridae – Witjes 

43 Oranjetipje Anthocharis cardamines 59, 70 

44 Groot koolwitje Pieris brassicae 53, 70, 87 

45 Klein geaderd witje Pieris napi 78, 87, 93 

46 Klein koolwitje Pieris rapae 93 

 Pterophoridae – Vedermotten 

47 Vijfvingerige vedermot Pterophorus pentadactylus 118-119, 122 
 

ODONATA – LIBELLEN 

 Aeshnidae – Glazenmakers 

48 Grote keizerlibel Anax imperator 96 

 Coenagrionidae – Waterjuffers 

49 Azuurwaterjuffer Coenagrion puella 77 

50 Lantaarntje Ischnura elegans 77 
 

TRICHOPTERA – SCHIETMOTTEN 

 Limnephilidae 

51 Kokerjuffer Phryganea grandis 122 
 

CHORDATA – GEWERVELDEN 

AMPHIBIA – AMFIBIEÊN 

ANURA – KIKKERS & PADDEN 

 Bufonidae – Echte padden 

52 Gewone pad Bufo bufo 43, 45, 92 

 Ranidae – Echte kikkers 

53 Middelste groene kikker Rana of Pelophylax klepton 

esculenta 

61, 62, 91-92, 94 

54 Bruine kikker Rana temporaria 43, 48, 61 
 

CAUDATA – SALAMANDERS 

 Salamandridae – Echte Salamanders 

55 Alpenwatersalamander Mesotriton alpestris 45, 62 
 

AVES – VOGELS 

ANSERIFORMES 

 Anatidae – Eenden, ganzen en zwanen 

56 Wilde eend Anas platyrhynchos 41, 49, 52, 85 

57 Tamme eend stamt af van Anas platyrhynchos  41 

58 Grote Canadese gans Branta canadensis 41, 45, 52, 71, 90 
 

COLUMBIFORMES – DUIFACHTIGEN 

 Columbidae – Duiven en tortelduiven 

59 Houtduif Columba palumbus 40, 43, 44, 45, 46, 99 

60 Turkse tortel Streptopelia decaocto 43, 44, 46 
 

FALCONIFROMES – STOOT- of ROOFVOGELS 

 Accipitridae – Havik- of sperwerachtigen 

61 Sperwer Accipiter nisus 57, 62, 94-95 

 Falconidae – Valkachtigen 

62 Torenvalk Falco tinnunculus 89 
 

GALLIFORMES – HOENDERVOGELS 

 Phasianidae – Fazanten  

63 Fazant Phasianus colchicus 55, 99 
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GRUIFORMES – KRAANVOGELACHTIGEN 

 Rallidae – Rallen  

64 Meerkoet Fulica atra 41, 59 

65 Waterhoen Gallinula chloropus 41, 45 
 

PASSERIFORMES – ZANGVOGELS 

 Aegithalidae – Staartmezen  

66 Staartmees Aegithalos caudatus 40 

 Corvidae – Kraaiachtigen 

67 Zwarte kraai Corvus corone 39, 44, 51 

68 Kauw Corvus monedula 40, 41, 44, 51 

69 Gaai Garrulus glandarius  44, 79, 99 

70 Ekster Pica pica 45, 51, 95 

 Fringillidae – Vinkachtigen 

71 Groenling Carduelis chloris 66 

 Hirundinidae – Zwaluwen  

72 Boerenzwaluw Hirundo rustica 84 

 Motacillidae – Piepers en kwikstaarten 

73 Witte kwikstaart Motacilla alba 47 

 Paridae – Echte mezen 

74 Pimpelmees Parus caeruleus 47 

75 Koolmees Parus major 47 

 Sturnidae – Spreeuwachitgen 

76 Spreeuw Sturnus vulgaris 46, 55, 96, 117 

 Sylviidae – Zangers van de oude wereld 

77 Bosrietzanger Acrocephalus palustris 66 

78 Tjiftjaf Phylloscopus collybita 39, 44, 45, 47, 53, 80, 94 

79 Zwartkop Sylvia atricapilla 57 

80 Tuinfluiter Sylvia borin 81 

 Troglodytidae – Winterkoningen 

81 Winterkoning Troglodytes troglodytes 39, 44, 45, 47, 80 

 Turdidae – Lijsters  

82 Roodborst Erithacus rubecula 44, 53, 78, 80 

83 Merel Turdus merula 40, 44, 46, 55, 67, 79, 102 

84 Zanglijster Turdus philomelos 46, 55, 79, 80, 98, 102 

85 Grote lijster Turdus viscivorus 67 
 

PELECANIFORMES – ROEIPOTIGEN 

 Phalacrocoracidae – Aalscholvers 

86 Aalscholver Phalacrocorax carbo 51 
 

PICIFORMES – SPECHTVOGELS 

 Picidae – Spechten 

87 Grote bonte specht Dendrocopos major 47, 51, 57, 79 

88 Groene specht Picus viridis 44, 45, 47, 94 
 

MAMMALIA – ZOOGDIEREN 

ARTIODACTYLA – EVENHOEVIGEN 

 Bovidae – Holhoornigen 

89 Ardense voskop Ovis aries of schaap 22, 39, 40, 54 
 

CHIROPTERA – VLEERMUIZEN 

 Vespertilionidae – Gladneuzen 
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90 Laatvlieger Eptesicus serotinus 112-115, 113, 117 

91 Watervleermuis Myotis daubentonii 112-115, 116-117 

92 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 112-115, 113, 116 
 

LAGOMORPHA – HAASACHTIGEN 

 Leporidae – Hazen en konijnen 

93 Konijn Oryctolagus cuniculus 45, 69-70, 71, 90 
 

RODENTIA – KNAAGDIEREN 

 Sciuridae – Eekhoornachtigen 

94 Gewone of rode eekhoorn Sciurus vulgaris 9, 46, 99 
 

 

Ter uitbreiding besproken in de terreinstudie 

 
 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Pagina 
 

PLANTAE – PLANTEN – FLORA 
 

 Asteraceae – Composietenfamilie  

 Mariadistel Silybum marianum 101 

 Betulaceae – Berkenfamilie 

 Zwarte els Alnus glutinosa 104 

 Zachte berk Betula pubescens 103 

 Caryophyllaceae – Anjerfamilie 

 Echte Koekoeksbloem Silene flos-cuculi 57 

 Avondkoekoeksbloem Silene latifolia 57 

 Convolvulaceae – Windefamilie 

 Akkerwinde Convolvulus arvensis 106 

 Fagaceae – Napjesdragersfamilie 

 Wintereik Quercus petraea 102 

 Rosaceae – Rozenfamilie 

 Wilde appel Malus sylvestris 105 

 Santalaceae – Sandelhoutfamilie 

 Maretak Viscum album 105 

 Vitaceae – Wijnstokfamilie 

 Druivelaar Vitis vinifera 105 
 

ANIMALIA – DIEREN – FAUNA 
 

 Calliphoridae – Brom- en keizervliegen 

 Blauwe vlees- of bromvlieg Calliphora vomitoria 78 

 Camelidae – Kameelachtigen 

 Lama of schaapkameel Lama glama 42 

 Leporidae – Hazen en konijnen 

 Haas Lepus europaeus 70 

 Oriolidae – Wielewalen en vijgvogels 

 Wielewaal Oriolus oriolus 57 

 Podicipedidae – Futen 

 Dodaars Tachybaptus ruficollis 59 

 Strigidae – Uilen  

 Bosuil Strix aluco 57 

 Vespertilionidae – Gladneuzen 

 Rosse vleermuis Nyctalus noctula 117 
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Algemeen 

Eisenreich W; Handel A; Zimmer UE.; 

2006, Dieren- en plantengids voor onderweg, Tirion Natuur, 558 p. 
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Kaarten & afbeeldingen 
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Ferraris 
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Civitate, Brussel, 3-4. 
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http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart 
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Zwammen 

Gerhardt E; 

2006, De grote Paddenstoelengids voor onderweg, Tirion Natuur, 720 p. 

Steeman R; 

2006, Paddenstoelen zoeken in Vlaanderen, een aanmoediging voor beginners, 

Natuurpunt, 43 p. 
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Kruidachtige planten en bloemen 

Aichele D; Golte-Bechtle M; 

2003, Wat bloeit daar?, Gids van de bloeiende planten van West- en Midden-Europa, 

Tirion Natuur, 448 p. 

Grünwald J; Jänicke C; 

 De Groene Apotheek, Deltas, 416 p. 

Kruedener von S; Hagemann I; Zepernick B; 

1999, Geneeskrachtige planten, oude kennis herontdekt, Nationale Plantentuin van 

België, 152 p.   

http://www.annetanne.be/index.php 

http://www.wilde-planten.nl 

Bomen en struiken 

Debot L; 

1984, Bomen- en struikenboekje van België, Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen, 324 p. 

Harris E; Harris J; 

2004, Bomen en struiken van West- en Midden-Europa, Veldgids voor de 

natuurliefhebber, Reader’s Digest, 304 p. 

http://www.bomengids.nl/hoofdsleutel.html 

Insecten 

Rietschel S; 

2003, Insecten, Trefzeker herkennen in 3-stappen, libellen, kevers en andere insecten, 

1-2-3 Natuurgidsen, Tirion Natuur, 239 p. 

http://bobhogeveen.nl/index.html 

http://safari.zog.org/insecten.cfm 

http://www.actiereactie.com/Wordpress/index.php 

http://www.ahw.dds.nl/index.html 

http://www.gardensafari.net/indexdutch.htm 

http://www.mashut.nl/index.php 

http://www.veluwe-insecten.nl 
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Vogels 

Mullarney K; Svensson L; Zetterström D; Grant PJ; 

2005, ANWB Vogelgids van Europa, Tirion, 400 p. 

Zoogdieren en Amfibieën 

Dieterlen F; Möhn E; Schlüter A; 

2004, Zoogdieren en andere landdieren van West- en Midden-Europa, Veldgids voor 

de natuurliefhebber, Reader’s Digest, 304 p. 
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� archieffoto’s van de beide kastelen op pagina - Izegem in oude prentkaarten, Europese 

Bibliotheek, 70-71; 

� libellen - internet; 

� volgende nachtvlinders: wapendrager, agaatvlinder, plakker, hagedoornvlinder, oranje 

wortelboorder, meeldauwlieveheersbeestje, kokerjuffer, roodpootschildwants, vedermot, 

taxusspikkelspanner, huismoeder en bruine snuituil - internet; 

� alpenwatersalamander - internet; 

� vogels - internet; 

� vleermuizen - internet; 
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