
PDF 7     Bloemen en paddenstoelen

Als je bij de bunker staat bij het Benedensas kijk je op deze 
manier uit over de Slikken vd Heen oost. ‘Bossen vd Heen 
oost’ zou nu beter bij het landschap passen. Links, een eindje 
verderop langs de Heense Dijk, is nog een bunker te zien.

Na 25 jaar vogels tellen wisten we tenslotte toch aardig onze weg 
in de ruigte te vinden. Natuurlijk viel je wel eens op je snuffert als 
je in een dichtgegroeide greppel trapte, maar je viel altijd zacht!



Engels Slijkgras (Spartina anglica) is, zoals zijn naam al zegt, een echte slikplant. Door het 
tegenlicht zijn de stampertjes goed zichtbaar. Door de verzoeting en verruiging is hij in dit 
gebied verdwenen. Hij werd in 1924 ingevoerd in het deltagebied om het slik vast te 
leggen. Dat lukte zo goed dat hij de bepaald niet vleiende benaming ‘slikpest’ kreeg. 



Schorrenzoutgras (Trichoglin
maritima) groeit op zilte 
gronden en is dus in dit gebied 
gedoemd te verdwijnen.



Kleine Brandnetel (Urtica 
urens) langs de Heense Dijk.

Ze stonden in een lange 
strook onder aan de dijk. 
Waarschijnlijk had zich daar 
de schapenmest verzameld 
die door de regen naar 
beneden was gespoeld. 

Kleine Brandnetel heeft die 
sterke bemesting nodig. Je 
ziet ze soms ook in de buurt 
van kippenhokken. 

Jacobskruiskruid (Jacobaea vulgaris) kan soms 
paarsrode stengels hebben. De meeste dieren laten de 
plant met rust omdat er giftige stoffen in zitten. De 
Zebrarups (Tyria jacobaeae) lust er echter wel pap van!



Moerasandijvie (Tephroseris palustris) stond vlak na de afsluiting 
van de Philipsdam langs het schelpstrandje. Europees gezien is het 
eigenlijk een bedreigde plant. In Nederland weliswaar vrij 
zeldzaam, maar niet bedreigd. 

Flevoland zag na de drooglegging geel van de Moerasandijvie. 
Florist en ecoloog Eddy Weeda vindt, dat in plaats van een 
uitheems roofdier (Leeuw), Moerasandijvie ons nationaal symbool 
zou moeten zijn! Daar heeft hij een punt!



Langs het schelpstrandje 
stond op een gegeven 
moment veel Parnassia
(Parnassia palustris). 
Binnenin de bloem zie je 
5 goudkleurige 
‘kandelaartjes’.  Ze 
lokken de insecten naar 
de 5 witte meeldraden.
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Langs de Heense Dijk stond Poelruit (Thalictrum flavum). De 
bloemblaadjes vallen er al heel snel af waardoor je alleen maar 
meeldraden ziet.  Je zou het zo niet zeggen, maar Poelruit is van de 
Ranonkelfamilie, dus dezelfde familie als bijvoorbeeld boterbloem



Fraai Duizendguldenkruid 
(Centaurium pulchellum) op 
het schelpstrandje. 



Deze Rietorchis (Dactylorhiza majalis subsp. 
praetermissa) van 70 cm hoog stond langs ons 
zelfgemaakte paadje. Hij is gelukkig niet zeldzaam al 
stonden er op de Slikken vd Heen oost maar een paar.



Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) stond 
met tientallen exemplaren op de grens van 
schelpstrandje en bos. De bloemen zijn wat 
kleiner, maar ze doen qua schoonheid echt niet 
onder voor de phalaenopsis in de huiskamer.



Zilt Torkruid (Oenanthe lachenalii) stond  
met enkele exemplaren aan het eind van 
het schelpstrandje. Het is een zeldzame 
schermbloem die als bedreigd op de rode 
lijst staat. 

Bij ontzilting kan hij nog lang stand houden. 
Dus misschien staat hij er nog wel!



De Mattenbies (Schoenoplectus lacustris) 
De stengel is gevuld met merg. Op die 
manier kan zuurstof tot in de wortels 
doordringen. Vroeger werd hij inderdaad 
gebruikt om matten te vlechten. 



De Knikkende Distel (Carduus nutans). Ongetwijfeld een van 
de mooiste van alle distels. Hij stond langs de Heense Dijk.



De lekkerste bramen die ik ooit heb 
gegeten kwamen van de 
Peterseliebraam (Rubus laciniata). 
Het is een verwilderde kweekvorm. 
De enorme struik aan de rand van een 
kreek droeg een overvloed aan grote 
zoete vruchten. 

In het centrum van de bloem (foto 
rechts) begint de vrucht al te groeien. 
Ik kan niet wachten!



Waterpunge (Samolus valerandi) 
was een van de aardige plantjes 
die we tegenkwamen. Je moet wel 
goed naar de grond kijken, want de 
bloempjes zijn maar 3 mm groot.

De bloemsteeltjes zijn ook apart. 
Halverwege maken ze een knik en 
precies op die knik zit een bijna 
naaldvormig blaadje. (zie pijltje).

In 1991 zagen we op een weilandje langs de Heense Dijk 
Knikkende Vogelmelk (Ornithogalum nutans). Het is eigenlijk 
een stinsenplant die zich blijkbaar ook uit kan zaaien. 
Naderhand hebben we hem daar trouwens nooit meer gezien. 

Valse Voszegge (Carex otrubae). Ik heb maar aangenomen 
dat het die is, want er is ook nog de dubbelganger Voszegge
(Carex vulpina) die echter veel zeldzamer is. Je vind ze 
voornamelijk op kleigronden.



In augustus 2012 stond er 
maar weinig te bloeien op 
de Heense Dijk. Hier en 
daar toch nog de 
lichtgroene bolletjes van 
de kruisdistel (Eryngium
campestre). Het viel me 
mee dat de boer ze had 
laten staan.

Vanwege zijn stekeligheid 
ligt de naam ‘distel’ voor 
de hand. Hij hoort echter 
bij de schermbloemfamilie.



Hier en daar op de wilgenstammen zie je de 
Roodporiehoutzwam (Daedaleopsis confragosa). Op 
de foto boven zie je de onderkant met de poriën. Als 
je er op drukt worden ze rood. Het zijn sterke 
zwammen, want je ziet ze het hele jaar door.



Op weipaaltjes groeien 
ze niet dus dit zal wel het 
werk zijn van een of 
andere grapjas. 

Een paar leden van de vogelwerkgroep namen 
een jonge Reuzenbovist (Calvatia gigantea) 
mee naar huis. Ze schijnen goed te smaken!

Bij rijpheid verspreiden ze wolken 
met sporen. Om dat aan te tonen 
heb ik er even met mijn 
wandelstok op geslagen!



De Grote Parasolzwam 
(Macrolepiota procera) loop 
je niet ongezien voorbij. Hij 
kan wel 30 cm hoog worden. 
En als de hoed zich volledig 
heeft uitgespreid kan die ook  
30 cm worden. 

Het kleine paddenstoeltje 
rechts is vermoedelijk het 
Gewoon Donsvoetje
(Tubaria furfuracea). 



Paddenstoelen met zulke donkere stelen zie je niet zo vaak. 
Van het Gewoon Fluweelpootje (Flammulina velutipes) is 
bekend dat ze bij het ouder worden donkere stelen krijgen. 
Ze hebben ook die glanzende toplaag.



Bijna altijd lopen we over de Heense Dijk terug naar het 
Benedensas. Daarbij moet je je aandacht verdelen 
tussen de vogels en de dropjes tussen het gras.
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