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Het accent van dit verslag ligt op de karakteristieke vaatplantensoorten van het 

heidelandschap met haar vennen en veentjes. Een totale soortenlijst (117 soorten) is als 

bijlage toegevoegd. Van een aantal minder algemene soorten zijn aantalsklasses gegeven en 

van sommige zijn ook verschillende groeiplaatsen apart vastgelegd. 

  

 



 

Hoogveenvegetaties verland ven 
Alleen de randen van deze zeer kwetsbare vegetaties zijn bezocht. Het kan zijn dat hierdoor 

een enkele soort is gemist, in het bijzonder Eenarig wollegras. 

Met name de hoogveenbulten zijn hier prachtig ontwikkeld met veel Kleine veenbes, rijkelijk 

Lavendelhei, Ronde zonnedauw, Hoogveenveenmos (Sphagnum magellanicum s.l.), 

Veenpluis en frequent Witte snavelbies. Dit zijn hele mooie voorbeelden van de Associatie 

van Gewone dophei en veenmos (de typische subassociatie). Deze fraaie begroeiingen 

komen binnen Nederland vooral nog voor in het Drentse district. In de hoogveenslenken 

vinden we Snavelzegge, Veenpluis en plaatselijk ook veel Pitrus. Hier komt onder andere 

Fraai veenmos voor en Kleine veenbes is ook al plaatselijk in deze slenken te vinden. 

In de randzone van het veen naar de wat drogere begroeiingen zijn we Veelstengelige 

waterbies, Blauwe zegge, Trekrus, een pol Dubbelloof en een flinke plek met Beenbreek en 

Sterzegge tegengekomen. Beenbreek en Sterzegge indiceren een oppervlakkige, horizontale 

grondwaterstroming ter plaatse en ook enige minerale aanrijking. 

De hoogveenbultvegetaties zijn hier zo goed ontwikkeld en kwetsbaar dat betreden niet 

wenselijk is. Hiervoor zou ook aandacht moeten zijn bij het verlenen van vergunningen, 

door de veentjes per definitie als niet toegankelijk te bestempelen. Vanaf het fietspad zijn 

de meeste vaatplanten prima waar te nemen. 



 

Hoogveenslenkvegetaties ten oosten van ven met open water 
Hier komen zowel Bruine als Witte snavelbies veelvuldig voor met daarbij ook Kleine 

zonnedauw en Moeraswolfsklauw. Bruine snavelbies en Kleine zonnedauw zijn hier talrijk. 

Ook Veelstengelige waterbies groeit er in groten getale en Blauwe zegge is ook present. In 

een slenk met open water groeit vrij veel Duizendknoopfonteinkruid samen met Klein 

blaasjeskruid. Opvallend is ook het voorkomen van Riet, dat hier wijst op iets voedselrijkere 

omstandigheden aan de rand van het open water. 

In de natte heide hier in de omgeving komt een tweede, kleine groeiplaats van Beenbreek 

voor met circa 10-20 bloeiwijzen. 

 



Het ven met zandoevers 
Meest bijzondere vaatplant in dit ven is het Oeverkruid dat hier een grote oppervlakte 

bedekt. Deze begroeiing is zeer soortenarm, met alleen Veelstengelige waterbies en Knolrus 

als andere vertegenwoordigers van de Oeverkruidklasse. We spreken dan ook van de 

rompgemeenschap van Oeverkruid. Deze is evenmin zeldzaam in Nederland en in het 

Terhorsterzand is dit zeer waarschijnlijk de enige plek met deze soort. In het water groeit op 

een plek ook Mannagras en wat vaker ook Gewone waterbies. Net als Veerdelig en Zwart 

tandzaad houden deze planten van iets voedselrijkere milieus. 

Hogerop de oever vinden we (meer) Geoord veenmos.  Ook Kleine en Ronde zonnedauw 

verfraaien hier de begroeiing. De laatste twee worden hier vaak vergezeld door Bruine 

snavelbies en Moeraswolfsklauw en ook Grondster groeit hier in deze wat drogere zone. 

Strikt aan de veenmosbegroeiingen gebonden zijn de paddenstoelen Veenmosgrauwkop en 

het Veenmosvuurzwammetje. Beide zijn in (zeer) kleine aantallen gevonden. Op de grens 

met de Pijpenstrootjebegroeiing is aan de noordoostkant een plant Wateraardbei ontdekt. 

Het is jammer dat de westelijke en noordwestelijke oever tot in de Oeverkruidvegetatie 

wordt omgeploegd vanwege de mogelijke zwemfunctie van het ven. In het vervolg zou alle 

Oeverkruidvegetatie onzes inziens gespaard moeten worden. 

Sieralgen zwemven 
In de zone waar Oeverkruid ondiep, ondergedoken de oevers bevolkt is een watermonster 

genomen met het oog op de aanwezige sieralgen. Dit geeft een indruk, maar levert geen 

volledige soortenlijst op. De volgende soorten zijn aangetroffen in vier onderzochte druppels 

water (vet gedrukt de soorten van de Rode Lijst (zie Wetenschappelijke Mededeling KNNV 

nr. 224, Coesel 1998)): 

Euastrum ansatum var. ansantum   2 

Euastrum bidentatum var. speciosum   1 

Euastrum humerosum var. affine   2 

Euastrum species (gayanum?)    1 

Closterium kuetzingii/setaceum    3 

Closterium parvulum var. angustatum   1 

Closterium striolatum     zeer veel 

Micrasterias pappilifera  Knopjesridderkruis 12 

Micrasterias thomasiana    13 

Netrium digitus var. digitus    3 

Pleurotaenium trabecula    min. 2 

Pleurotaenium species     min. 1 

Staurastrum brachiatum    1 

Staurodesmus dejectus var. dejectus   14 

Teilingia excavata var. excavata   1 

Tetmemorus granulatus    3 



Xanthidium armatum     5 

 

Naast de drie Rode Lijst-soorten is ook Teilingia excavata een vrij zeldzame soort. Deze is net als 

Xanthidium armatum (zie foto) kenmerkend voor min of meer zure, voedselarme heidevennen. De 

laatste van deze twee heeft daarbij enige aanrijking van mineralen vanuit de waterbodem nodig 

(bron: www.desmids.nl/maand/english/xanthidium_armatum.html). Deze zeldzame Xanthidium-

soort was nog niet bekend van het Terhorsterzand. In Drenthe is ze de afgelopen tien jaar slechts 

voor drie locaties vastgesteld, allemaal aan de andere kant van de snelweg op het Dwingelderveld. 

Het is daarmee de meest zeldzame soort die is aangetroffen in het bemonsterde ven.  

 

Van de betreffende Teilingia zijn wat meer waarnemingen bekend in de afgelopen tien jaar en wel uit 

het door mij bemonsterde ven, het Dwingelderveld, het Drents-Friese Wold en de Witte venen bij 

Wijster. Opvallend is dat ook Staurastrum brachiatum voor Drenthe alleen in dezelfde drie andere 

gebieden is gespot. Van het ven in het Terhorsterzand was ze nog niet bekend. Net als Xanthidium 

armatum en Staurastrum brachiatum geldt ook dat Knopjesridderkruis Micrasterias papillifera (zie 

foto) en Euastrum bidentatum var. speciosum nog eerder zijn gespot in het Terhorsterzand (bron: 

waarneming.nl).  

 

Knopjesridderkruis  Micrasterias papillifera (vergroting 600x) 



      
De fraaie Xanthidium armatum (vergroting 600x) 

Droge heide en Jeneverbesstruwelen 
De droge heide kleurt hier over enige tijd roze van de Struikhei. Bij de Jeneverbessen in de 

buurt maakt ook Kraahei een aanzienlijk deel van de vegetatie uit. Deze lijkt hier minder last 

van de warme zomers te hebben gehad als in andere gebieden het geval is. Kleine delen van 

het gebied laten nog duidelijk restanten van het - vrijwel verdwenen - stuifzand zien. In deze 

korstmosrijke vegetaties is Buntgras de voornaamste vaatplant, gevolgd door Zandstruisgras 

en Dwergviltkruid. Ook Klein vogelpootje en Vroege haver horen bij dit type begroeiing. In 

de struwelen zelf groeit Eikvaren tussen de Jeneverbessen. Daarnaast is op een plek bij deze 

naaldstruiken Kruipbrem ontdekt. Schermhavikskruid is zeldzaam aangetroffen tijdens de 

excursie. 



 

Bermen fietspad en zandpad 
De bermen zijn, alhoewel deze langs het fietspad al gemaaid waren, rijk aan soorten. De 

meest opvallende ecologische groep zijn de heischrale vaatplanten. Aangetroffen zijn: 

Tandjesgras, Tormentil, Pilzegge, Liggend walstro, Borstelgras en Hondsviooltje. Deze laatste 

op een plek circa 15 planten aan weerszijden van het fietspad. Ook Muizeoortje en in de 

rand van het wilgenstruweel Rondbladig wintergroen, net niet gemaaid, trokken onze 

aandacht. Van de ‘nattere’ soorten noemen nog Moeraswalstro, Knolrus, Borstelbies en 

Gewone waternavel. In eerdere jaren zijn daarnaast Mannetjesereprijs en Stekelbrem gezien 

in de berm van het brede zandpad. Ook Mannetjesereprijs hoort thuis in het rijtje van 

heischrale planten. 

Het is onnodig dat een vrij brede zone langs het fietspad al vrij vroeg in het seizoen wordt 

gemaaid. Beter zou het zijn om de buitenranden van deze bermen later in het seizoen te 

maaien en het bijbehorende maaisel af te voeren. 



 

Enkele insecten 
Waterleliemot, Weegbreemot, Oranje zandoogje, Viervlek en Gewone pantserjuffer lieten 

zich, zij het in zeer kleine aantallen, na alle regen, op deze bewolkte avond nog aan ons zien. 


