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Het is begin mei, een waterig zonnetje en een koud windje. De afgesproken plek, het parkeerterrein 

van de Bussumse voetablclub BFC, was volledig bezet en zowel op het voetbalveld als langs de lijn 

was het een drukte van belang.  

Laegieskamp, terrein van 33 ha in beheer bij Verening tot Behoud van Natuurmonumenten, is vochtig 

kwelwaterrijk natuurgebied, tussen Naarden en de Hilversumse Meent in de onmiddellijke nabijheid 

van het Naardermeer.  Het vormt een schakel in de ecologische verbindingszone tussen Naardermeer 

en de Utrechtse Heuvelrug.  In het zuidelijk gedeelte lopen Galloway-runderen (met kalfjes), die 

nieuwsgierig kwamen kijken toen we onder de eenzame meidoorn zaten te lunchen. 

Het terrein is een feest van blauwe en zwarte zeggen. Langs de sloot bloeide de oeverzegge en wat 

kleiner de moeraszegge. Bij nadere bestudering raakten we wat verward, omdat van een plant 

waarvan we dachten dat het een overzegge was, de bladeren wel erg smal waren. Na wat heen en 

weer spreken en bladeren in de boeken konden we alleen maar besluiten dat het hoogst waarschijnlijk 

een hybride is.  

Op de oever de fraaie sterzegge en nog een andere kleine zeggesoort. We determineren deze soort 

op carex curta, de zompzegge. Later zien we een wat groter uitgegroeide pol.  Ook polletjes van de 

pilzegge, met zijn hangende bloeistengels. En de kleine geelgroene zegge, waarvan de mannelijke 

aar duidelijk gesteeld is. Veenpluis bloeit in het water en aan de waterkant, waar we ook de veldrus en 

twee vlotgrassen: mannagras en liesgras vinden. Uiteraard ook riet, lisdodde,  grote egelskop en al 

bijna bloeiend de gele lis. 

Ook aanwezig de beide veldbiezen: de gewone en de meerbloemige. In het water vinden we 

waterbiezen: gewone en veelstengelige en de knolrus, met zijn rode stengeltje. Ook rooduitgelopen de 

‘stolonen’ van het fioringras. Uit het water visten we de korte smalle bladeren van de vlottende  bies. 

In het water van de vijver bloeit het waterdrieblad en drijven de bladeren van de moerashertshooi en 

bloeit een egelsboterbloem. Op de oever ook de ronde zonnedauw. In het zuidelijk deel is een veldje 

bloeiende mei-orchissen (ook brede orchis genoemd) maar ook veel rozetten van de gewone en 

gevlekte rietorchis. Ook al in bloei langs de vijver in het midden veel rechtopstaand moeraskartelblad 

en even naar achteren ook het heidekartelblad, veel lichter roze en liggend. We komen op een plek 

waar: “ 90% van de hele Noord-hollandse populatie blauwe knoop” staat, aldus een deelnemer. Ze 

bloeien nog niet, maar dat wordt een feest dus in de zomer. Overal zagen we jonge koningsvaren 

opkomen en de rozetten van de Spaanse ruiter en de kale jonker. 

De weide is prachtig met de bloeiende boter- en pinksterbloemen en de polletjes reukgras, maar ook 

een veldbeemdgras, opkomende witbol en een groepje grote vossenstaarten, met dichter bij het water 

ook de geknikte vossenstaart.   



 

num Latnaam Nednaam 

248 Carex panicea Blauwe zegge 

18 Agrostis stolonifera Fioringras 

220 Carex oederi subsp. oedocarpa Geelgroene zegge 

40 Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart 

631 Holcus lanatus Gestreepte witbol 

766 Luzula campestris Gewone veldbies 

437 Eleocharis palustris Gewone waterbies 

66 Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras 

1229 Sparganium erectum Grote egelskop 

1318 Typha latifolia Grote lisdodde 

42 Alopecurus pratensis Grote vossenstaart 

2343 Juncus bulbosus Knolrus 

585 Glyceria maxima Liesgras 

584 Glyceria fluitans Mannagras 

212 Carex acutiformis Moeraszegge 

259 Carex riparia Oeverzegge 

251 Carex pilulifera Pilzegge 

680 Juncus effusus Pitrus 

933 Phragmites australis Riet 

235 Carex hirta Ruige zegge 

228 Carex echinata Sterzegge 

952 Poa annua Straatgras 

687 Juncus squarrosus Trekrus 

1933 Luzula multiflora Veelbloemige veldbies 

436 Eleocharis multicaulis Veelstengelige waterbies 

476 Eriophorum angustifolium Veenpluis 

958 Poa pratensis Veldbeemdgras 

670 Juncus acutiflorus Veldrus 

1154 Eleogiton fluitans Vlottende bies 

2337 Bromus hordeaceus Zachte dravik 

673 Juncus articulatus Zomprus 

219 Carex curta Zompzegge 

244 Carex nigra Zwarte zegge 

 

num Latnaam Nednaam 

1363 Veronica serpyllifolia Tijmereprijs 

1258 Succisa pratensis Blauwe knoop 

886 Dactylorhiza majalis subsp. majalis Brede orchis 

772 Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem 

1048 Ranunculus flammula Egelboterbloem 

665 Iris pseudacorus Gele lis 

1249 Stellaria holostea Grote muur 



924 Pedicularis sylvatica Heidekartelblad 

463 Equisetum fluviatile Holpijp 

908 Osmunda regalis Koningsvaren 

644 Hypericum elodes Moerashertshooi 

923 Pedicularis palustris Moeraskartelblad 

427 Thelypteris palustris Moerasvaren 

2376 Galium palustre Moeraswalstro 

777 Lycopodiella inundata Moeraswolfsklauw 

205 Cardamine pratensis Pinksterbloem 

890 
Dactylorhiza majalis subsp. 
praetermissa Rietorchis 

418 Drosera rotundifolia Ronde zonnedauw 

426 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 

558 Genista anglica Stekelbrem 

2316 Euphrasia stricta Stijve ogentroost 

1008 Potentilla erecta Tormentil 

884 Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis 

 


