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Sprokkel 1 

Van André Geypen ontving ik volgend bericht: 

Jan hier een gegeven dat normaal Pierre doet maar hij is er nog niet. 

  

Ik ben de bloemen van de zwart blauwe rapunzel eens gaan tellen op ons perceel op de 

vloeiweiden. 

Op perceel van de gemeente aan de noordkant 362 bloemen, op de dijk 294 bloemen.  

Dit lijkt mij op een vermeerdering net zoals de uitbreiding van de knolsteenbreek. 

Op het perceel van Vandeberk (waar de schop op staat) 302 bloemen, op de dijk 182 stuks. 

  

Groeten Dré   

 

De zwartblauwe rapunzel (Phyteuma spicatum 
subsp. nigrum, basioniem: Phyteuma nigrum) is 
een vaste plant die behoort tot de klokjesfamilie 
(Campanulaceae). 

Het is een plant van vochtige, voedselrijke grond 
in loofbossen, graslanden op hellingen, langs 
beekjes en sloten. De soort staat op de 
Nederlandse Rode lijst van planten als zeldzaam 
en matig afgenomen. 

De plant wordt 20-80 cm hoog. De breed eironde 
tot eirond-lancetvormige wortelbladeren zijn in 
tegenstelling tot bij de witte rapunzel zelden 
gezaagd of duidelijk dubbel gekarteld. De 
bladrand is ongelijk gekarteld en soms 
enkelvoudig gekarteld. In het centrum zitten 
soms zwarte vlekken. 

De zwartblauwe rapunzel bloeit van eind mei tot 
half juni met donker paarsblauwe, soms fletsblauwe of witte bloemen. De bloemen zitten in een aar, 
die in het jonge stadium eirond is, maar later cilindrisch uitgroeit. 

De zwartblauwe rapunzel is een kensoort voor de klasse van de eiken- en beukenbossen op 
voedselrijke grond. 
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 Sprokkel 2 De watering eind mei 

Op blok II is het hooiland nu in volle bloei. Van de grassoorten die destijds door Keelhof werden 

gebruikt: 

 

engels raaigras 

timotee 

grote vossenstaart 

gestreepte witbol 

kamgras 

veldbeemdgras 

reukgras 

 

 

 

 

Staan de meesten nu volop in bloei. Enkel op timoteegras is het nog even wachten. 

Glanshaver komt niet op de lijst voor maar is nu massaal aanwezig . Het is veruit het hoogste gras 

met een wat glanzende pluim en momenteel ook volop in bloei. 

De bloeiende gestreepte witbol waarvan de bloeiende pluim wat purper is aangelopen geeft het 

grasland een wat rossig uitzicht.  

 

  



Niet enkel de grassen staan nu volop in bloei. Als je de wandeling volgt zie je ongetwijfeld: 

 

 

de gele lis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          vlier 

 

 

 

waterlelie 

 

 

 

                                                          smeerwortel 

 

                                                               

vorige maand nog in bloei en nu fors 

uitgegroeid groot hoefblad 

 

 

                                                                      braam 



knoopkruid  

 

 

 

                                                         groot streepzaad 

 

 

 

 

glad walstro 

 

 

                                                                     

 

 

 

Je moet zeker eens opletten hoe schraal het eerste perceel van blok II er bij ligt in vergelijking met de 

volgende. Hoe zou dat toch komen????? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprokkel 3   Wilde liguster? 
Vorige sprokkel liet ik me vangen en nam zonder verifiëren aan dat dit wilde liguster was. 

 

 

 

 

 

Gerard Jannis was er snel bij om me op mijn 

fout te wijzen want inderdaad wilde liguster 

bloeit veel later. 

Volgens Gerard is dit olijfwilg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intussen worden de vruchtjes zichtbaar. Op te volgen.  



Sprokkel 4 

In de Dommelvallei staat het moeraskartelblad massaal te pronken in het graslandje langs de 

Dommel. 

Maar blijkbaar vinden de wilde varkens het daar ook leuk! 

 

 

Sprokkel 5 

De wandeling van 6 juli in de watering gaat weer in samenwerking met Bosland. We mogen ons dus 

mogelijk terug aan veel volk verwachten. Meteen ook een oproep om meerdere gidsen ter plekke te 

hebben zodat we de groepen kunnen opsplitsen. 


