
Verslag excursie: IJssel 

Datum : Zondag - 6 september 2020 

 

Deelnemers : 7 

het Weer : Bewolkt 

Coördinatie : Wytze Boersma 

  

  

Het rivierengebied is altijd een aantrekkelijk gebied voor een natuur excursie. Dit geldt in het 
bijzonder voor mensen, zoals wij die niet in de buurt wonen van de grote rivieren.  
Door de dynamiek van de rivier is het bijna elke dag anders. Dit maakt het gebied zo interessant 

speciaal voor vogellaars, floristen en natuurgenieters.  
We hebben onze auto’s geparkeerd op de grote parkeerplaats bij de Worp. Vanaf daar hebben we 
een wandeling gemaakt over de Ossenwaard. Dit gebied is een aantal jaren geleden, in het kader 

van “Ruimte voor de Rivier” volledig veranderd.  
Er is een nieuwe geul gegraven waardoor de opvang en de afvoercapaciteit van het rivier water is 
vergroot.  

De Ossenwaard is voor een groot deel vrij toegankelijk. Tijdens het broedseizoen is een deel van 

1 maart tem 1 augustus gesloten. Voor de ingreep werden de uiterwaarden gebruikt als weide. 
Nu is het een combinatie van natuurgebied en voor recreatie.  
Voor de floristen uit Twente valt er veel te ontdekken in dat gebied. Vele plantensoorten, met 

name de z,g. stroomdalplanten komen daar voor. Het is ook een apart flora district, het Fluviatiel 
district. Het is één van de beste gekarakteriseerde districten met een tiental plantensoorten die 
gebonden zijn aan dit gebied.  

Wij hebben het gebied floristisch uitgebreid bekeken. Voor sommigen te uitgebreid. Een aantal 
soorten moesten op naam worden gebracht wat nogal wat tijd kostte. Je moet denken aan de 
verschillende ganzenvoeten waarvan de specifieke kenmerken niet altijd goed te vinden waren.  

De mooie grote soorten , zoals Engels alant; Rivierkruiskruid en de Grote stekelnoot leverden 
voor determinatie geen problemen op. Lastig wordt het soms voor de verschillende soorten 
tandzaad en ereprijzen.  

Als pionierssoort zagen we hele oppervlaktes van Naaldwaterbies. Daar tussen groeide Bruin 
cypergras.  

Nadat we dit gedeelte van de Ossenwaarde hadden bekeken zijn we via de spoorbrug naar een 

ander deel gegaan. Hier loop je langs de IJssel. Je ziet gelijk dat tussen de kribben (rivier)zand 
wordt afgezet. Daar waar de nieuwe geul is gegraven was het klei en leemachtig. Op de oever 
van dit deel groeide massaal Kruisdistel en Handjesgras.  

Voor de vogellaars was er niet zoveel te beleven. Mogelijk lag het aan de tijd van het jaar in 
combinatie met het rustige weer van de afgelopen dagen. De vogeltrek was nog niet goed op 
gang gekomen. Toch zijn er 25 vogelsoorten genoteerd.  

Naast de algemene soorten zijn de Putter, Graspieper en Oeverloper leuke soorten. Het viel op 
dat we geen steltlopers en slechts enkele Kieviten hebben gezien.  

Al met al blijft het een interessant gebied dat wel vaker op de excursie agenda, ook in andere 
jaargetijden geplaatst kan worden.  

 

Waargenomen soorten 

Vogels 

Aalscholver Blauwe Reiger Boerenzwaluw 



Buizerd Ekster Fuut 
Gaai Graspieper Grauwe Gans 
Holenduif Houtduif Kauw 
Kievit Knobbelzwaan Kokmeeuw 
Koolmees Kuifeend Oeverloper 
Ooievaar Putter Spreeuw 
Torenvalk Wilde Eend Witte Kwikstaart 
Zwarte Kraai 

Planten & Mossen 

Aalbes Akkerdistel Akkerkers 
Alsemambrosia Amandelwilg Beklierde Duizendknoop 
Bezemkruiskruid Bijvoet Boerenwormkruid 
Bruin Cypergras Canadese Fijnstraal Dauwbraam 
Echt Bitterkruid Echte Valeriaan Eenstijlige Meidoorn 
Engelse Alant Geel Walstro Gelderse Roos 
Gele Lis Gewone Berenklauw Gewone Brunel 
Gewone Ereprijs Gewone Melkdistel Gewone Rolklaver 
Gewone Smeerwortel Gewone Steenraket Gewoon Jakobskruiskruid 
Goudzuring Grauwe Wilg Greppelrus 
Grijskruid Grote Brandnetel Grote Ereprijs 
Grote Kattenstaart Grote Klit Grote Stekelnoot 
Grote Zandkool Haagwinde Handjesgras 
Harig Vingergras Heksenmelk Hondsdraf 
Hondsroos Hopklaver Kale Jonker 
Kantige Basterdwederik Katwilg Klein Vlooienkruid 
Knolboterbloem Kruisdistel Late Guldenroede 
Liggende Ganzerik Madeliefje Moerasandoorn 
Moerasdroogbloem Moerasvergeet-mij-nietje Naaldwaterbies 
Pastinaak Peen Penningkruid 
Poelruit Reukeloze Kamille Riet 
Rivierkruiskruid Rode Ganzenvoet Rode Klaver 
Rode Kornoelje Rode Waterereprijs Scherpe Zegge 
Schietwilg Smal Tandzaad Smalle Aster 
Smalle Weegbree Spiesmelde Timoteegras 
Tweerijige Zegge Uitstaande Melde Veenwortel 
Veerdelig Tandzaad Vijfvingerkruid Vlasbekje 
Vogelwikke Waterkruiskruid Watermunt 
Watermuur Waterpeper Waterzuring 
Wegedoorn Wilde Bertram Wilde Cichorei 
Witte Klaver Wolfspoot Zeegroene Ganzenvoet 
Zilverschoon Zwarte Els 

Insecten 

Dagpauwoog Klein Koolwitje 

 


