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Ligging en korte Historie 
 

Het Tweede Bosje ligt in de Gemeente Hoogeveen ten oosten van Nieuwlande naast de 

begraafplaats aan de Boerdijk. Het complex wordt doorsneden door het Oostopgaande. Rondom 

bevinden zich akkers en weilanden van het veenontginningsgebied. Het bos is in de tachtiger- en 

negentiger jaren van de vorige eeuw aangeplant en werd onderdeel van het openbaar groen van 

Nieuwlande. In het kader van het vergroten van de belevingswaarde van het bos en het verbeteren 

van de toegankelijkheid voor alle dorpsbewoners is de werkgroep ‘Nieuwlande Rondom’ gevormd 

op verzoek van Plaatselijk 

Belang Nieuwlande. Met 

subsidie heeft de werkgroep 

in de loop van 2012 en begin 

2013 diverse verbeteringen 

aangebracht, zoals: verhogen 

van paden, beplanting langs 

paden, het plaatsen van een 

houten hek, banken en 

picknicktafel, aanleg van 

nieuwe paden en het maaien 

van de speelweiden. Om 

inzicht te krijgen in alles wat er leeft en groeit in het bos, werd Hero Moorlag uit Hoogeveen 

gevraagd inventarisaties uit te voeren. De inventarisaties van paddenstoelen, wilde planten, vogels 

en insecten is in juni 2013 afgerond. Dat betekent dat bv. soorten libellen die pas in juli en augustus 

verschijnen, niet in de inventarisatie zijn meegenomen. 

Volgens de Topografische Inventarisatieatlas voor Flora en Fauna van Nederland 

(Vogelbescherming Nederland, 2007) is de ligging van het Tweede Bosje als volgt: 

 

- topografisch kaartblad 22 

- atlasblok 14 

- kilometerhok 24  Topografische aanduiding:  Tweede Bosje  22 - 14 - 24 

 

De Amersfoortcoördinaten van het Tweede Bosje zijn:  238,5 west - 523,8 zuid. 
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Flora 

 

Bomen en struiken zijn voldoende aangegeven op voorgaande Situatieschets BOKD 2012. Een 

aanvulling hierop: Euonymus europaeus (Kardinaalsmuts) en Fallopia japonica (Japanse 

duizendknoop), beide naast de bank bij de moestuinen, Salix dasyclados (Duitse dot, een wilg) 

aan de zuidrand, Salix aurita (Geoorde wilg), Sorbus aucuparia (Lijsterbes), Sambucus nigra 

(Gewone vlier), Corylus avellana (Hazelaar), Rubus idaeus (Framboos), Rubus fructicosus 

(Gewone braam) en Ilex aquifolium (Hulst). Kruiden komen weinig in het bos voor, vandaar de 

inventarisatie van de bloemrijke berm aan de Boerdijk, slootkanten rondom en Oostopgaande. 

 

In het bos: 
Urtica dioica - Grote brandnetel (zeer massaal) 

Eupatorium cannabinum - Koninginnekruid (vooral zuidkant vijver) 

Typha latifolia - Grote lisdodde (vooral in de vijver) 

Glyceria maxima - Liesgras (vooral in de vijver) 

Glyceria fluitans - Mannagras (sloot Boerdijk) 

Impatiens parviflora - Klein springzaad 

Galium aparine - Kleefkruid 

Alliaria petiolata - Look-zonder-look 

Chelidonium majus - Stinkende gouwe 

Iris pseudacorus - Gele lis 
Chamerion angustifolium - Wilgenroosje 

Epilobium hirsutum - Harig wilgenroosje 

Senecio sylvaticus - Boskruiskruid 
Dryopteris carthusiana - Smalle 

stekelvaren 
 
                   Aspect Fluitenkruid zuidkant, eind mei 2013 
Berm Boerdijk, slootkanten en Oostopgaande                      
Anthriscus sylvestris - Fluitenkruid 

Ficaria verna - Speenkruid 

Erophila verna - Vroegeling 

Cardamine hirsute - Kleine veldkers 
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Arabidopsis thaliana - Zandraket 
Taraxacum officinale - Paardenbloem 

Lamium purpureum - Paarse dovenetel 
Lamium album - Witte dovenetel 

Glechoma hederacea - Hondsdraf 

Urtica dioica - Grote brandnetel 
Galium aparine - Kleefkruid 

Rumex acetosa - Veldzuring 
Rumex obtusifolius - Ridderzuring 

Rumex hydrolapathum - Waterzuring 

Juncus effusus - Pitrus 

Alliaria petiolata - Look-zonder-look 

Luzula campestris - Veldbies(2 subspec.) 
Veronica arvensis - Veldereprijs 

Veronica chamaedrys - Gewone ereprijs 

Veronica serpyllifolia - Tijmereprijs 
Gewone ereprijs, berm Boerdijk 

Stellaria graminea - Grasmuur  

Stellaria media - Muur 

Ranunculus repens - Kruipende boterbloem 

Ranunculus acris - Scherpe boterbloem 

Trifolium dubium - Kleine klaver 

Trifolium repens - Witte klaver 

Trifolium pratense - Rode klaver 

Plantago major - Grote weegbree 

Plantago lanceolata - Smalle weegbree 

Persicaria maculosa - Perzikkruid 

Persicaria lapathifolia - Beklierde 
duizendknoop 

Cardamine pratensis - Pinksterbloem 

Hypericum perforatum - Sint-Janskruid 

Heracleum sphondylium - Berenklauw  

Alisma plantago-aquatica - Grote waterweegbree   Sint-Janskruid, berm Boerdijk 

Galium palustre - Moeraswalstro 
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Lysimachia vulgaris - Grote wederik 
Myosotis scorpioides - Moerasvergeetmijniet 

Hypochaeris radicata - Gewoon biggenkruid 
Nasturtium microphyllum - Slanke waterkers 

Hydrocharis morsus-ranae - Kikkerbeet 

Nuphar lutea - Gele plomp 
Potamogeton natans - Drijvend fonteinkruid 

Sagittaria sagittifolia - Pijlkruid 
Egeria nuttallii - Smalle waterpest (?) 

Filipendula ulmaria - Moerasspirea 
Smalle wikke (Voederwikke), berm Boerdijk 

Butomus umbellatus - Zwanenbloem 
Artemisia vulgaris - Bijvoet 

Cerastium vulgare - Gewone hoornbloem 

Vicia cracca - Vogelwikke     De berm aan de Boerdijk wordt te 

Vicia sativa - Smalle wikke      vroeg gemaaid, al begin juni. 

Vicia hirsuta - Ringelwikke     Wil je hier de vegetatie van bv. 
Carex curta - Zompzegge     Ereprijssoorten behouden en 

Poa pratensis - Veldbeemdgras    uitbreiden, dan is het beter na de 

Lolium perenne - Engels raaigras    zaadzetting, eind juni, te maaien 

Dactylis glomerata - Kropaar    en het maaisel af te voeren. 

Holcus mollis - Gladde witbol  
Anthoxanthum odoratum - Gewoon reukgras 

Bromus hordeaceus - Zachte dravik 

Festuca rubra - Rood zwenkgras 
 

 

 
 

 
                                Pijlkruid Oostopgaande 
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Avifauna 

De inventarisaties zijn uitgevoerd in de vroege ochtenduren. Opvallend is het aantal 

Winterkoningen. In het sparrengedeelte roept een Holenduif. Van de echte zangers zijn er een paar 

Zwartkoppen en één Tuinfluiter. De Buizerd is slechts bij één bezoek gezien. Vermoedelijk geen 

broedvogel. Zie verder bijgaande BMP-kaart. Advies: door het ophangen van broedkastjes kunnen 

Gekraagde roodstaart, Bonte vliegenvanger en meer kool- en pimpelmezen worden aangetrokken. 

Maken en ophangen van kastjes is een uitstekende activiteit voor de dorpsjeugd.                 

Betekenis codes; achter de soort staat het aantal broedparen: 

 

W =  Winterkoning(11) 

F =  Fitis(9) 

Tj =  Tjiftjaf(5) 

Gaai =  Gaai(20) 

M =  Merel(5) 

Z =  Zanglijster(3) 

HD =  Houtduif(5) 

Hol =  Holenduif(1) 

K =  Koolmees(2) 

P =  Pimpelmees(1) 

Mat =  Matkop(1) 

V =  Vink(3)   Winterkoning, Klein Jantje 

G =  Groenling(1) 

R =  Roodborst(3)                                   

WE =  Wilde eend(1)  

Zkr =  Zwarte kraai(1) 

Bui =  Buizerd (1) 

 

 

 

 
       Vink 
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Fauna 

In het Tweede Bosje zijn geen zoogdieren als reeën, hazen, konijnen, vossen en dassen 

waargenomen. Muizen zijn niet onderzocht, vleermuizen wel. Vleermuisspecialist Jan Mager uit 

Hoogeveen was op 07-06-’13 bereid mee te gaan. We zijn van 21.30 tot 23.45 uur vier keer het 

gebied rondgelopen met twee batdetectors. De Dwergvleermuis komt massaal voor en jaagt vooral 

boven de vijver. Vermoedelijk bevindt zich in het dorp een kolonie.   Zoogdieren: 

 

Talpa europaea - Mol (in het bos, langs paden) 

Pipistrellus pipistrellus - Gewone dwergvleermuis (zeer massaal in hele 

gebied, vooral bij de vijver) 

Pipistrellus nathusii - Ruige dwergvleermuis (enkele boven de vijver) 

Eptesicus serotinus - Laatvlieger (twee bij de moestuinen) 

Myotis daubentonii - Watervleermuis (tenminste drie boven 

Oostopgaande)        Laatvlieger 

 

        
Jan Mager   Batdetector 

 

 

 

Advies: Om soorten vleermuizen als Franjestaart en Rosse vleermuis naar het bos te lokken, 

kunnen wellicht vleermuiskasten worden opgehangen. Jan Mager wil advies geven waar dergelijke 

kasten het beste kunnen worden geplaatst.                            



Pagina 10 
 

Fungi 

 

De inventarisatie van paddenstoelen is gestart op 8 en 9 september 2012 en voortgezet in de winter 

van 2012-2013. De inventarisatie is beslist niet volledig. Sommige soorten verschijnen namelijk 

niet ieder jaar. Vroege soorten van augustus 

en september zijn niet meegenomen. Voor 

een verrijkt bos als het Tweede Bosje zijn 

naar ruwe schatting ongeveer de helft van de 

voorkomende soorten paddenstoelen en 

zwammen in de onderzoekperiode 

gevonden. De inventarisatie moet minstens 

over vijf opeenvolgende jaren plaatsvinden. 

De nu gevonden soorten geven een indicatie. 

 

Tremella mesenterica - Gele trilzwam   Gele trilzwam 

Tremella foliacea - Bruine trilzwam 

Exidia glandulosa - Zwarte trilzwam (massaal in de winter) 

Exidia truncata - Eikentrilzwam 

Peniophora quercina - Paarse eikenkorstzwam 

Crepidotus variabilis - Wit oorzwammetje 

Laccaria laccata - Fopzwam 

Coriolus versicolor - Elfenbankje   

Tyromyces sulphureus - Zwavelzwam 

Hypholoma fasciculare - Gewone zwavelkop 

Hypholoma sublateritium - Rode zwavelkop 

Rutstroemia firma - Kelkjesbekerzwam 

Entoloma rhodopolium - Grauwe 

bossatijnzwam (diverse vormen) 

Scleroderma citrinum - Gele aardappelbovist 
Elfenschermpje 

 

Hypoxylon ferrugineum - Roestbruin kogelzwammetje 
Diatrype disciformis - Hoekig schorsschijfje 
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Mycena pura - Elfenschermpje 

Mycena galericulata - Helmmycena 

Mycena filopes - Draadsteelmycena 
Mycena spec. - een Mycena met paarse steel (niet nader gedetermineerd) 

Coryne sarcoides - Paarse knoopzwam 

Stereum hirsutum - Gele korstzwam 

Stereum sanguinolentum - Ruwe bloedzwam 

Lycoperdon perlatum - Parelstuifzwam 
Calvatia exipuliforme - Plooivoetstuifzwam 

Lactarius necator - Zwartgroene melkzwam 

Lactarius quietus - Kaneelkleurige 
melkzwam 

Collybia butyracea - Botercollybia   Parelstuifzwam 

Collybia cookie - Okerknolcollybia 

Lepista flaccida - Roodbruine schijnridderzwam (bleke vorm) 

Lepista nuda - Paarse schijnridderzwam 

Lepiota ventriosospora - Geelbruine wolsteelparasolzwam 

Lepiota castanea - Kastanjeparasolzwam 

Lepiota rhacodes - Knolparasolzwam 

Macrolepiota spec. - een parasolzwam (rand sparrenbos; niet gedetermineerd) 

Nectria cinnabarina - 

Meniezwammetje 

Clitocybe metachroa - 

Tweekleurige trechterzwam 

Peziza spec. - een bekerzwam (niet 

gedetermineerd) 

Cortinarius umbrinolens - 

Bietengordijnzwam 

 
Bietengordijnzwam met Draadknotszwam 

Cortinarius hinnuleus - Muffe gordijnzwam 

Coprinus comatus - Geschubde inktzwam (grote groep bij de moestuinen) 

Coprinus micaceus - Glimmerinktzwam 

Lyophyllum decastes - Bruine bundelridderzwam 
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Stropharia aeruginosa - Kopergroenzwam 

Stropharia aurantiaca - Oranjerode stropharia (grote groep achter bank bij moestuinen) 

Russula amoenolens - Scherpe kamrussula 

Russula ochroleuca - Geelwitte russula 

Russula claroflava - Gele berkenrussula  

Fomes fomentarius - Echte tonderzwam 

Ganoderma applanatum - Platte 

tonderzwam 

Clavaria junceus - Draadknotszwam 

Pluteus cervinus - Gewone hertenzwam 

Gymnopilus penetrans - Dennenvlamhoed 

Tubaria furfuracea - Donsvoetje 

Psathyrella piluliformis - 

Witsteelfranjehoed 

Xylaria hypoxylon - Geweizwammetje 

Phlebia radiata - Oranje aderzwam 

Calocera viscose - Kleverig koraalzwammetje  Grauwe bossatijnzwam 

Agaricus campester - Weidechampignon 

Bjerkandera adusta - Grijze gaatjeszwam 

Panellus stipticus - Scherpe schelpjeszwam 

Schizopora paradoxa - Witte tandzwam 

Phanerochaete velutina - Ruig huidje 

Flammulina velutipes - Fluweelpootje 

    
    

   
Geschubde inktzwam bij de bank naast 

de moestuinen 
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Insecta 

 

Langpootmuggen. In en rond het Tweede Bosje waren in 2013 honderden, in drie niet nader 

gedetermineerde soorten. Voer voor zangvogels en libellen. Om de laatste groep Insecta gaat het 

speciaal in deze inventarisatie. Libellen leven één tot vier 

jaar als larve of nymf onder water. De nymf kruipt uit het 

water langs de stengel van een waterplant, breekt open en de 

libel wordt geboren. Dat proces heet uitsluipen. Aan de 

oostkant van het bos vond ik een pas uitgeslopen 

Glassnijder. Door het koude voorjaar duurde het lang 

voordat hij kon vliegen. Het voorjaar van 2013 was zo 

koud, dat libellen pas heel laat tevoorschijn kwamen. Het 

aantal soorten echte libellen en juffers bleef beperkt. 

Hetzelfde geldt voor het aantal vlinders. Verder zijn in de 

inventarisatie waargenomen overige insecten meegenomen, 

enkele bijzondere vliegen, een wants en enkele kevers. Deze 

inventarisatie is verre van compleet, mede vanwege de kou. 

6-10 soorten libellen van de (na)zomer zijn niet meegeteld. 
Pas uitgeslopen, nog niet uitgekleurde Glassnijder 

 

Coenagrion pulchellum - Variabele waterjuffer 

Coenagrion puella - Azuurwaterjuffer  

Ischnura elegans - Lantaarntje 

Enallagma cyathigerum - Watersnuffel 

Pyrrhosoma nymphula - Vuurjuffer 
Erythromma najas - Grote roodoogjuffer 

Erythromma viridulum - Kleine 

roodoogjuffer 
Calopteryx splendens - Weidebeekjuffer  

(verbazend!) 

Orthetrum cancellatum - Gewone oeverlibel 
Libellula quadrimaculata - Viervlek 

Libellula depressa - Platbuik     Weidebeekjuffer Oostopgaande   
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Sympetrum striolatum - Bruinrode 
heidelibel 

Brachytron pratense - Glassnijder 

Cordulia aenea - Smaragdlibel (bij vijver)  

   

Pieres brassicae - Groot koolwitje 

Pieres napi - Klein geaderd witje          

Pararge aegeria - Bont zandoogje 

Araschnia levana - Landkaartje 

(voorjaarsgeneratie)    
        Smaragdlibel bij de vijver 

Vanessa atalanta - Atalanta 

Aglais urticae - Kleine vos 

Panorpa communis - Gewone schorpioenvlieg 

Rhagio scolopaceus - Gewone snipvlieg 

Tipula spec. - Langpootmug (tenminste 3 soorten) 

Palomena prasina - Groene stinkwants 

Carabus nemoralis- Gewone veldloopkever 

Yponomeuta evonymella - Vogelkersstippelmot 
Formica spec. - een Zwarte bosmier 

Landkaartje bij de vijver 

Overige dieren 
Cepaea nemoralis - Gewone tuinslak 

Rana ridibunda - Groene kikker 

Rana temporaria - Bruine kikker 

       Langpootmug op fluitenkruid en Zwarte bosmier 
  

 
Platbuik vrouwtje aan de zuidkant 
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Adviezen 

 

* Hoewel de steile slootkant aan de Boerdijk niet wordt gemaaid, is het toch 

 raadzaam de berm pas eind juni te maaien om de flora te behouden. 

* In het bos kunnen nestkasten en enkele balconkastjes worden opgehangen voor 

 Kool- en Pimpelmees, Bonte vliegenvanger en Gekraagde roodstaart.  

 De bouwpakketten kunnen door de dorpsjeugd inelkaar worden gezet. 

* In het bos kunnen enkele vleermuiskasten worden geplaatst. Jan Mager wil  

 graag advies geven: tel.: 0528 - 271575, e-mail: magerjan7@gmail.com 

* De vijver kan eenmalig worden opgeschoond door uitbaggeren. 

 Landschapsbeheer Drenthe geeft advies en levert materialen. 

* Om de Weidebeekjuffer te behouden, moet voorzichtig worden omgegaan met 

 het verwijderen van de waterplanten in het oostelijk deel van ‘t Oostopgaande. 

 Het opgaande gedraagt zich hier als een beek (stroming), vandaar de juffers. 

* Begrijpelijk vormen de vele brandnetels een probleem. Er is echter een maar! 

 Tuinfluiter, Zwartkop, Winterkoning, Fitis en Tjiftjaf broeden tussen bramen  

 en brandnetels, op de grond of er vlak boven. Brandnetelvlinders als Atalanta, 

 Kleine vos en Dagpauwoog zijn voor wat hun rupsen betreft afhankelijk van 

 brandnetels. Het is daarom raadzaam grote delen van bramen en brandnetels 

 niet te verwijderen. Ook veel libellen en juffers zonnen op de bladeren. 

* Wellicht is de jeugd te overtuigen om geen afval in het bos achter te laten en 

ouderen om de hond zijn behoefte niet 

op de graspaden te laten doen. 

 
 

 
Zwanenbloem Oostopgaande 

 

                       Hero Moorlag, juni 2013. 


