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Weer: Afwisselend opklaringen 
en regen. Temperatuur 22°C 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

Bloedrode heidelibel 
Bruine glazenmaker 
Bruine winterjuffer 
Bruinrode heidelibel 
Gewone oeverlibel 
Gewone pantserjuffer 
Grote keizerlibel 
Grote keizerlibel 
Grote roodoogjuffer 
Kanaaljuffer m/v 
Kleine roodoogjuffer 
Lantaarntje 
Paardenbijter 
Steenrode heidelibel 
Tangpantserjuffer 
Tengere grasjuffer 
Watersnuffel 
Zuidelijke glazenmaker 
Zwervende pantserjuffer 
 

 



 

 
 

 



 

 

 
Aalscholver 
Blauwe reiger 
Canadese gans 
Graspieper 
Grauwe gans 
 

Grauwe klauwier 
 
Groenling 
Grote zilverreiger 
Kapmeeuw 
Kneu 
Koolmees 
Ooievaar 
Pimpelmees 
Putter 
Witte kwikstaart 
 



 

Rugstreeppad Pad Middelste groene kikker Bruine kikker Kleine watersalamander 

 

 

Sporen van Bever Sporen van Mol 

 

Slibmos Zilvermos Sponswatervorkje 

 

  

 

Riccia cavernosa  pionierde op de open, permanent vochtige tot natte, zandig-lemige  

rivierklei. Het vormde een onderdeel van de Slijkgroenassociatie. Sponswatervorkje 

vormt platte, enkele centimeters grote, kristalkleurige lichtgroene rozetten. Het 



kristalkleurige voorkomen wordt veroorzaakt door het sponsachtige karakter van het 

mos, dat vol holten zit.  

Riccia is een thalleus levermos. Een thallus is een afgeplat plantenlichaam met 

vertakte tongvormige lobben. Er is geen differentiatie in stengel en bladeren. Het 

thallus groeit plat op de grond en zit aan de onderkant met rhizoïden vastgehecht. De 

antheridiën en archegoniën van watervorkjes worden gevormd in holten in het 

thallus. Ook de sporenkapses zitten volledig in de plant verzonken. De sporen komen 

pas vrij als de plant van ouderdom vergaat. 

 

Bladvlo:  Livia Juncorum op Zomprus 
Distelgalboorvlieg: Een made in de gal op de 
Akkerdistel 
Russenbladvlo op Zomprus 

Groene  muntgoudhaantje op Munt 
Rietkevers 
Donacia spec. 
Munthaantje 
Hoornaar 

 

 



 
 

De kevers leven op riet en oeverplanten en 
vreten aan de bladeren, maar hun larven 
zitten onder water aan de plantenwortels 
vast. Ze nemen uit hun voedselplant zowel 
voedsel als zuurstof op.  

 

Foto: Martien . 
 

 

De groene 
muntgoudhaan leeft 
zowel als larve als 
volwassen kever van 
de bladeren van 
de munt . De kever is 
hier in de 
Millingerwaard in zijn 
favoriet biotoop. Ze 
prefereert vochtige, 
maar zonnige 
omgevingen. We 
troffen hem aan  langs 
de waterkant op de 

Watermunt.  
 
 

 



 

  

Foto: Martien. Gal van de Russenbladvlo. 

 

Russenbladvlo 

Bladvlooien 
(Psyllidae) zijn 
nauwe verwanten 
van de bladluizen. 
Ze lijken een beetje 
op een kruising 
tussen een bladluis 
en een 
(dwerg)cicade, 
alleen kunnen de 
imago's heel goed 
springen. 
 

 

Ze verplaatsen zich dan ook vaker springend dan vliegend.  
Volwassen dieren krijg je daarom maar zelden te zien. 



De larven echter zijn niet zo springerig 
en die vallen dan ook veel eerder op. 
Er zijn een heleboel soorten en de meeste 
lijken sterk op elkaar.  
Maar omdat heel veel bladvlooien slechts 
één waardplant gebruiken, 
zijn ze te herkennen aan de plant waarop ze 
leven. 

Gal van de Russenbladvlo → 

 

 

 

Aardbeiklaver 
Akkerwinde 
Basterd klaver  
Berenklauw 
Bijvoet 
Blaartrekkende boterbloem 
Blauw glidkruid 
Blauwe waterereprijs 
Boerenwormkruid 
Cichorei 
Cypreswolfsmelk 
Duinriet 
 

Echt bitterkruid 
Fijne waterranonkel 
Fioringras 
Fraai duizendguldenkruid 
Gele lis 
Getande weegbree 
Gewone ossentong 
Gewone waterbies 
Gewoon biggenkruid 
Gewoon varkensgras 
Glad walstro 
Glanshaver 
 

Glanzig fonteinkruid 
Goudgele honingklaver 
Goudzuring 
Grauwe wilg 
Grote brandnetel 
Grote egelskop 
Grote klit  
Grote lisdodde 
Grote ratelaar 
Grote watereppe 
Grote waterweegbree 
Grote wederik 
Grote weegbree 
 

 

Haagwinde 
Harig knopkruid 
Heelblaadje 
 

Heen 
Heggenduizendknoop 
Holpijp 
 

Hondsdraf 
Hondsroos 
Hopklaver 
 

 

IJzerhard 
Kattendoorn 
Kattenstaart 
Katwilg 
Kikkerbeet 
Kleefkruid 
Kleine lisdodde 
Klein streepzaad 
Klein vlooienkruid 
Kleine klaver 
Kompassla 
Late stekelnoot 
Lidsteng 
 
 

Liesgras 
Moerasandoorn 
Liggende ganzerik Mannagras 
Mattenbies 
Moerasbeemdgras 
Moerasdroogbloem 
Moeraskers 
Moeraskruiskruid 
Moeraszuring 
Moeraswalstro 
Muurpeper 
Naaldwaterbies 
Paardenbloem 
 

Pastinaak 
Penningkruid 
Pijlkruid 
Platte rus 
Poelruit 
Reuzenberenklauw 
Puntkroos 
Reuzenbalsemien 
Ridderzuring 
Rietgras 
Ringelwikke 
Rode ganzenvoet 
  



 

Rode klaver 
Rode ogentroost 
Rode waterereprijs 
 

Ruw beemdgras  
Tengere vetmuur 
Kropaar                                 

Schietwilg 
Sikkelklaver 
Sleedoorn 
 

 

Slijkgroen 
Smalle waterpest 
Smalle weegbree 
Smeerwortel 
Stijve waterranonkel 
Straatgras 
Eenstijlige meidoorn 
Veerdelig tandzaad 
Veldzuring 
Vijfvingerkruid 
 

Viltig kruiskruid 
Vogelmuur 
Vogelwikke 
Watermunt 
Watermuur 
Watertorkruid 
Wilde marjolein 
Wilde reseda 
Witte honingklaver 
Witte klaver 
 

Zachte duizendknoop 
Zannichellia 
Zeegroene rus 
Zilte greppelrus 
Zilverschoon 
Zomerfijnstraal 
Zwanenbloem 
Zwarte mosterd 
Zwart tandzaad 
 

 

 

 

Op oude 
paardenmest in 
het schrale, 
weinig beweide 
grasland de 
Witte 
mestinktzwam. 
 
In hetzelfde 
gebied  
Mestnestzwam
-metje 
 

 

 



 

Hoge PH gehaltes. 

In de eerste kleiput uit 1997 werd een pH van 9 gemeten. Een volgende plas had een pH van 7. 

De plassen waren begroeid met  volledig ondergedoken waterplanten. Zij moeten anorganische 

koolstof uit het water of eventueel uit de bodem opnemen. Zij kunnen vooral in hun directe 

omgeving flinke schommelingen in de anorganische C-concentratie veroorzaken. Overdag overheerst 

de fotosynthese [en dus de C-opname] en neemt de concentratie af. ’s Nachts is er geen 

fotosynthese;  de C-concentratie neemt dan weer toe;  doordat planten CO2  die bij ademhaling 

vrijkomt, aan het water afgeven. 

Het koolstofmetabolisme veroorzaakt grote schommelingen in de pH, die echter tegengesteld zijn 

aan die van de anorganische C-concentratie: de pH stijgt overdag en daalt ’s nachts. Doordat hier een 

grote dichtheid is van onderwaterplanten, veroorzaakt de dagelijkse pH en C  fluctuaties 

omstandigheden waardoor vele andere organismen hier niet kunnen leven. Zo remt het de groei van 

fytoplankton, hetgeen de helderheid van het water ten goede komt. 

Glanzig fonteinkruid en Waterpest, Gewoon kranswier komen veel voor in door bicarbonaat 

gedomineerd water 

Kranswiervegetaties 



 

Chara’s  houden van hard  [kalkrijk], 
alkalien water.  Het kranswier 
verspreidde een sterke geur. In Amerika 
worden kranswieren wel  “skunkweed”  
genoemd.  De geur wordt veroorzaakt 
door stoffen met zwavelverbindingen, 
zoals thiolen, die door kranswieren 
worden uitgescheiden. Aan deze stoffen 
wordt een allelopathische werking d.w.z. 
een chemische afweerwerking 
toegeschreven.  Er kwamen in het veld 
kranswieren geen andere waterplanten 
voor. 
 

 

Foto: Piet Smeets 

 

Associatie van Gewoon 
kranswier [Charetum vulgaris] 

Het kranswier in de kleiputten manifesteerde 
zich als pionierbegroeiing . Gewoon kranswier 
produceert grote hoeveelheden 
voortplantingsorganen. De geslachtelijke  
voortplanting was zichtbaar door oösporen die 
we in grote hoeveelheden aantroffen.  Ze komen 
terecht  in het bodemslib en in drooggevallen 
grond waar ze hun kiemkracht vele jaren kunnen 
behouden. 
 

 

Het water was matig voedselrijk, basisch en helder.  De op verschillende plaatsen zichtbare ijzerrijke  

kwel van rivierwater heeft als effect dat fosfaat wordt gebonden. In kwelmilieus kunnen planten 

daarom bijna geen fosfaat opnemen, zelfs al is de feitelijke hoeveelheid fosfaat in het systeem groot. 

Het kwelwater is bovendien rijk aan gemakkelijk opneembare koolstof in de vorm van bicarbonaat. 

Het Kranswier draagt zelf aan de helderheid bij. Kranswier stabiliseert  haar milieu. De 

bodembedekkende begroeiing verhindert de opwerveling van bodemdeeltjes en de omwoeling van 

de bodem door karperachtige vissoorten zoals de Brasem. Ook de door ons waargenomen snoek 

draagt daar predatie van witvis bij aan de helderheid van het water. Tenslotte geven de kranswieren 

een beslissende bijdrage aan de helderheid doordat ze de  groei van microscopische algen  remmen 

doordat ze voedingsstoffen aan het water onttrekken en zwavelhoudende verbindingen uitscheiden 

 

 

Kleiput gegraven in 1997. 
Associatie van Glanzig fonteinkruid [Potametum lucentis] 



 

Een gedeelte van de kleiput 
bestond uit rechtopgaande 
planten van Glanzig 
fonteinkruid. Het heldere, 
carbonaatrijke , mesotrofe  
en matig ionenrijke  water 
begunstigt Glanzig 
fonteinkruid 

 
Watertorkruidassociatie  [Rorippa-oenanthetum]. 

 

Slijkgroenassociatie [Eleocharito acicularis limoselletum] 

In het in 2005 afgegraven gedeelte van de Millingerwaard  lagen nog enkele plassen. 

Het in de winter onder water staande gedeelte lag nu droog. Door de daling van de 

 

Micro Baobabs in de 
Millingerwaard 

 

Bij de volgende kleiput 
was een brede strook 
langs de oever 
drooggevallen. Het 
substraat bestond uit 
weke, niet venige 
kleigrond. Watertorkruid 
kiemt alleen op 
droogvallende plekken. 
Het is hier de meest 
uitgesproken pionier 

 



waterspiegel was het bodemoppervlak dicht geslagen  door bezinking van fijne 

bodemdeeltjes. Er was hier een profiel met een zandige ondergrond en een kleiig 

toplaagje. De planten hadden een geringe afmeting en zijn gespecialiseerd in het 

uitbaten van de voedselrijkdom van het bovenste bodemlaagje.  Slijkgroen neemt er 

een belangrijke plaats in.   

 

 

Daarnaast de 
mossen 
←Sponswatervorkje 
en Slibmos→.  
 

 

 

 

Ook Klein vlooienkruid en Bruin 
cypergras  zijn kensoorten. 
Rode en Blauwe waterereprijs, 
Moerasdroogbloem, 
Greppelrus, Zomprus, 
Blaartrekkende boterbloem, 
Reukelose kamille, Getande 
weegbree, Knopig 
duizendknoop, Rode 
ganzenvoet, Veerdelig 
tandzaad, Goudzuring,  
Moeraszuring, Akkerkers, 
Fioringras, Moeraskers  en 
Moerasvergeetmijnietje 
complementeerden 
 het beeld. 
 

 
 

Moeraszuring en Goudzuring op natte, stikstofrijke, ammoniakhoudende grond. 



 

←Moeraszuring maakt een wat slungelige indruk. De drie 
vruchtkleppen dragen opvallend  dikke en dikwijls bruinrode 
knobbels. De tanden aan de rand van de vruchtkleppen lopen 
niet [zoals bij de Goudzuring] in een lange naald uit en worden 
hoogstens zolang als de knobbels. De pluim wordt bruinachtig. 
Goudzuring: De pluim wordt goudkleurig.→ 

 
 

Grote watereppe, in ongeveer neutraal reagerend tot carbonaat rijk water.  

 

 

Grote watereppe 

in de  verlandingsvegetatie  
 
 

Grote watereppe 
heeft voor de bloei in 
ondiep water 
rozetten van fijn 
verdeelde, 
meervoudig 
geveerde bladeren 
met fijne slippen. De 
zomerbladen zijn 
enkel geveerd. 
 
 

 

 
Op modderbodem rijk aan carbonaat en fosfaat en ammoniakhoudend: Lidsteng. 

Lidsteng heeft heel eenvoudig gebouwde 
bloemen. Het is een hokkig en draagt binnen 
de kelkrichel één stijl en aan de binnenkant 
daarvan één meeldraad; een kroon 
ontbreekt. 
 
 

Hippuridaceae 



  
 

De talrijke bloeistengels ontspringen uit één en hetzelfde 

netwerk van wortelstokken. De vrucht is een soort 

steenvrucht, die in water zinkt, waarna de wand verrot. De 

zaden worden door watervogels verspreid, deels met modder 

aan hun poten, deels doordat de vruchten worden gegeten 

waarbij de steenkern met het zaad het darmkanaal passeert. 

 

Knopsprietje  
Bruine sprinkhaan 
Ratelaar 
 
 

Gewoon spitskopje 
Bramensprinkhaan 
Grote groene sprinkhaan 

Krasser 

Sikkelsprinkhaan 

 

 



 

 

Hier op de onbewerkte buitendijkse 
graslanden is aardbeiklaver op zijn 
plaats. Onder de Nederlandse 
Klaversoorten bewoont de 
Aardbeiklaver de meest natuurlijke  
milieutypen. 
De “blozend” roze bloemkroon is 
vleeskleurig. Na de bloei groeien de 
kelken aan de bovenzijde sterk 
bultvormig uit, zodat een bolvormig  
hoofdje van teruggekromde, wollig 
behaarde, vuilroze tot purper 
gekleurde blazen ontstaan, dat op 
een framboos lijkt. De opgeblazen 
kelk doet als luchtzak dienst bij 
vruchtverspreiding door wind en 
water.  

 



Atalanta                                         
Groot  koolwitje 
Bruin zandoogje 
Dagpauwoog  
Icarusblauwtje 
Grasmot: Ebulea 
crocealis  

Klein koolwitje 
Kleine vos 
Muntvlinder 
Sium latifolium 
Oranje zandoogje 
Waterleliemot 
Rups van Avondpauw- 
oogpijlstaart 

 

 

 
 
Grasmot Ebulea crocealis. 
Rups leeft op Heelblaadje. 

 

 

 

 
 

Millingerwaard 
bezocht. 

 

   


