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Na de grauwe wintermaanden hadden velen er zin in om naar buiten te gaan om te genieten van 
het voorjaar. Je kunt het alleen doen, maar in een groep met gelijkgestemden is het meer 
genieten. Een KNNV excursie is daar dan ook bijzonder geschikt voor. Zo ook de excursie naar 

het landgoed de Snippert. Tien personen hadden zich voor deze excursie aangemeld.  
Verschillende mensen hadden een eigen verlanglijstje. De ene wilde graag de tjiftjaf horen, of 
een bloeiende Bosanemoon of het Maartsviooltje zien of een paar vlinders scoren zoals de Kleine 

vos en het Citroentje. Tijdens de excursie zijn niet alle wensen ingevuld. Hier tegenover staan 
wel een aantal onverwachte waarnemingen.  
De excursie ging niet alleen naar het landgoed de Snippert maar ook naar het Haagse bos en het 

Oldenzaalse veen. Elk landgoed heeft zijn eigen karakter en wordt weer anders beheerd.  
De Snippert is eigenlijk een oud heide gebied op een zandrug waarop veel naaldbomen, zoals de 
Sitkarspar, Douglas, Lariks en Grove den zijn aangeplant. Hier en daar zijn nog restanten van het 

heideveld aanwezig. Tussen 1905 en 1917 is het gebied ontgonnen door de Heidemaatschappij.  
De Judith hoeve, een boerderij uit de ontginningstijd is genoemd naar de kleindochter van Albert 
Jan Blijdenstein, medeoprichter van de Heidemij.  

Het Haagse bos , evenals de Snippert eigendom van Natuurmonumenten, heeft een lemige, 
vochtige bodem.  
Het beleid van natuurmonumenten is om het naaldbos om te vormen tot loofbos. Omgevallen 

bomen, als ze niet in de weg liggen, blijven liggen. Dit zijn dan de zogenaamde voedselbossen 
voor de spechten. Hier en daar worden oude weidepercelen omgevormd, door verschraling tot 
vochtige bloeirijke hooilandjes. Het Haagse bos is dan ook een ideaal paddenstoelengebied.  

Het Oldenzaalse veen is een particulier landgoed. In dit gebied is veel gekapt. Mogelijk is dit 
gedaan om verdere aantasting van de naaldbomen door de letterzetter tegen te gaan. Deze kap 

heeft wel invloed op de waterhuishouding.  
Tijdens de wandeling hoorden we regelmatig verschillende spechten roepen (de Groene en de 
Zwarte) en roffelen, vooral van de Grote bonte. Ook de wensvogel, de zingende Tjiftjaf werd 

gehoord. Naast de Roodborst en Winterkoning werd een Vuurgoudhaan gehoord in een van de 
sparren.  
Bijzonder vielen de oranje gekleurde stammen van de omgewaaide bomen op. Deze wordt 

veroorzaakt door Trentepohlia umbrina, een draadvormige groenwier. De oranje kleur ontstaat 
door carotenoïde-pigmenten, kleurstoffen zoals die ook in wortels voorkomen (bron Wikipedia). 
Op een mooie plek stond een boom/struik volop in bloem. Vanwege de witte bloemen werd 

gedacht dat het een sleedoorn moest zijn. Maar door beter te kijken en door de boomvorm moet 
het een Kerspruim, Prunus cerasifera zijn.  
Naast deze sierboom vonden we bloeiende Bosanemonen, Speenkruid, Klein hoefblad en Kleine 

veldkers.  
Ook werd gekeken naar verschillende soorten paddenstoelen, allemaal overblijvende soorten 
zoals houtzwammen, schijfjes en streepjeszwammen. Bij voorbeeld de Varenstreepzwam, de 

Rhododendron- of Azaleaknopvreter en op brandnetel het Brandnetelschijfje en het 
Brandnetelvulkaantje. Deze laatste heeft bijzonder grote sporen, 40,9 µm bij 6,3 µm.  
Wat ook opvallend was, waren de duidelijke zichtbare demarcatielijnen op een verse 

boomstobbe. Deze lijnen geven de grens aan tussen het aangetaste hout door de schimmel en 
niet aangetast hout.  



Tot slot zijn door de mossenzoekers vier levermossen soorten gevonden. Al met al was het een 
mooie voorjaarsexcursie onder ideale omstandigheden.  

 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Boomklever Buizerd Gaai 
Groene Specht Grote Bonte Specht Grote Lijster 
Koolmees Merel Pimpelmees 
Roodborst Tjiftjaf Vink 
Vuurgoudhaan Winterkoning Zwarte Kraai 
Zwarte Mees Zwarte Specht 

Planten & Mossen 
Adelaarsvaren Amerikaans Krentenboompje Beuk 
Bloedzuring Bochtige Smele Bonte Gele Dovenetel 
Bosanemoon Brede Stekelvaren Fijnspar 
Fluitenkruid Gaaf Buidelmos Geel Nagelkruid 
Gekroesd Plakkaatmos Gestreepte Witbol Gewone Brem 
Gewone Paardenbloem Gewone Vlier Gewone Vuilboom 
Gewoon Robertskruid Gewoon Speenkruid Grove Den 
Haagbeuk Hondsdraf Hulst 
Japanse Lork Jeneverbes Kerspruim 
Kleefkruid Klein Hoefblad Kleine Veldkers 
Klimop Kruipende Boterbloem Look-zonder-look 
Moerasbuidelmos Nerflevermos Pijpenstrootje 
Pitrus Pontische Rododendron Reuzenlevensboom 
Ruwe Berk Stekelbrem Struikhei 
Taxus Tweestijlige Meidoorn Vingerhoedskruid 
Westelijke Hemlockspar Wilde Kamperfoelie Witte Klaverzuring 
Zevenblad Zomereik 

Paddenstoelen 

Azaleaknopvreter Berkenzwam Brandnetelschijfje 
Brandnetelvulkaantje Donzige Korstzwam Gewoon Elfenbankje 
Paarse Eikenschorszwam Platte Tonderzwam Roodgerande Houtzwam 
Varenstreepzwam 

Overig 

Grote Aardslak 

Insecten 
Citroenvlinder Gewone Duizendpoot Letterzetter 

 


