
Verslag excursie: Cortenoever 

Datum : Zondag - 21 juni 2021 

 

Deelnemers : 6 

het Weer : Zon 

Coördinatie : Gerrit Haverkamp 

  

  

Om de weg te vinden vanaf Brummen naar Hoeve Heyendaal, het vertrekpunt van de excursie…, 

dat was wel even zoeken. De Brummense Bandijk met (vernieuwd) fietspad richting Zutphen 
doorsnijdt Cortenoever en zonder navigatie is het vertrekpunt wat lastig te vinden. Hoeve 
Heyendaal ligt aan de Weg naar het Ganzen Ei, nr. 10, het is een geschikte plek om een aantal 

auto’s te parkeren.  
Cortenoever is een natura 2000 gebied en een hotspot op floristisch gebied. Inmiddels is het 5 
jaar geleden dat we met een afdelingsexcursie het gebied bezocht hebben.  

We konden toen nog via het laarzenpad (zie excursieverslag van Cortenoever in juni 2016 op de 
website) de weilanden en de akkerranden betreden, deze zijn nu niet meer toegankelijk vanaf ½ 
maart tot ½ juli i.v.m. het broedseizoen.  

Hierdoor hebben we een fraaie graanakker met bijzondere akkerflora gemist.  
Ondanks deze beperking was er nog meer dan genoeg te zien. De twee akkers met winterrogge 

worden minder dicht ingezaaid dan commerciële akkers. Hierdoor krijgen een aantal 
akkerplanten de kans om zich goed te ontwikkelen waaronder, Groot – en Klein spiegelklokje, 
Bolderik, Rode ogentroost, Wilde ridderspoor, Handjesereprijs.  

Aan te bevelen is het gebied eens wat eerder in het seizoen te bezoeken.  

 

Bovenstaand een uitsnede van een kaart met een overzicht met een drietal locaties waar 
aanpassingen gaan plaatsvinden om de natuurwaarden te versterken (uit een uitgave van 
Rijkwaterstaat en de Provincie Gelderland). 

 

Toelichting:  

Locatie 1  
De lage delen daar worden verder verlaagd, zodat na hoog water langer water blijft staan. Er 



kunnen dan vissen paaien en waar grasland in het voorjaar onder water staat is dat gunstig voor 
watersnippen en porseleinhoen.  

Locatie 2  
Het bestaande ooibos wordt uitgebreid met een hardhoutooibos met eiken, een essen-iepenbos 

en in de lagere delen een zachthoutooibos. Te verwachten soorten uit het bestaande bos zijn o.a. 
Bosereprijs en Slanke sleutelbloem.  

Locatie 3  
De oude stroomgeulen (kronkelwaarden) hier zijn dichtgeslibd en staan hierdoor deels droog. De 

geulen worden weer open gegraven voor vissoorten zoals bittervoorn en grote modderkruiper, 
ook libellen en amfibieën vinden opnieuw geschikt leefgebied.  

 

Waargenomen soorten 

Planten & Mossen 
Akkerhoornbloem Akkerkool Akkervergeet-mij-nietje 
Akkerviooltje Akkerwinde Avondkoekoeksbloem 
Bleke Klaproos Boerenwormkruid Bosrank 
Cipreswolfsmelk Dagkoekoeksbloem Dolle Kervel 
Echte Kamille Eenstijlige Meidoorn Es 
Geel Walstro Gele Morgenster Getande Veldsla 
Gewone Berenklauw Gewone Ereprijs Gewone Glanshaver 
Gewone Kropaar Gewone Margriet Gewone Rolklaver 
Gewone Vlier Gewoon Jakobskruiskruid Gladde Iep 
Goudhaver Groot Spiegelklokje Grote Klaproos 
Grote Klit Grote Ratelaar Grote Windhalm 
Heggenrank Hondsroos Ijle Dravik 
Kamgras Karwijvarkenskervel Klein Timoteegras 
Kleine Leeuwenklauw Kleine Ruit Knikkende Distel 
Korenbloem Kraailook Kruisdistel 
Kruldistel Kweekdravik Rapunzelklokje 
Ringelwikke Rivierduinzegge Rode Klaver 
Rode Kornoelje Rode Ogentroost Rood Guichelheil 
Ruige Weegbree Scherpe Boterbloem Sikkelklaver 
Sleedoorn Veenwortel Veldereprijs 
Veldgerst Veldsalie Vergeten Wikke 
Vijfvingerkruid Viltganzerik Vogelwikke 
Walstrobremraap Waterkruiskruid Wegedoorn 
Wilde Reseda Witte Klaver Zwarte Mosterd 

 


