
Verslag van natuur excursie naar De Blauwe Kamer op 21 augustus 
2019. 
 
Het was woensdag 21 augustus 2019 een schitterende wandeldag. Zonnig en niet te warm. 
Het doel van de KNNV-ers was de Blauwe Kamer bij de Grebbeberg. Dit rivieroever-
reservaat is in 1992 ontstaan door de zomerdijken in het gebied door te steken. Deze actie 
was onderdeel van het plan Ooievaar om de rivieroevers weer een natuurlijk uiterlijk met 
bijbehorende flora en fauna te geven. Daarna is op meer plaatsen ruimte gegeven aan de 
rivier, vooral als wateropslag wanneer het rivierwater te hoog komt te staan. 
De blauwe Kamer heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een prachtig reservaat. 
Zoals in veel natuurgebieden lopen hier ook grote grazers rond. Dit is goed voor het 
behoud, maar gaat ook wel eens ten koste van de natuurontwikkeling. Maaien en afvoeren 
is beter maar duurder en dus kiezen beheerders voor de goedkoopste variant.  
Desondanks was er nog veel moois te zien. Het zeer zeldzame vijfdelig kaasjeskruid (Malva 
alcea). Vanwege de zeldzaamheid waren we er niet zeker van. Daarnaast Wilde reseda 
(Reseda lutea), Rode ogentroost (Odontites serotinus). Kattendoorn (Ononis repens), Brede 
wespenorchis (Epipactus helleborine) en twee meter hoge Kaardenbollen (Dipsacus 
follonum)  
  

      
Is het Vijfdelig kaasjeskruid?? Vijfdelig kaasjeskruid?  
                             

    
           
Rode ogentroost                                                          Brede wespenorchis  
 



Natuurlijk waren er veel echte zomerbloeiers, zoals Boerenwormkruid (Tanacetum 
vulgare), Jacobskruiskruid (Jacobaea vulgaris), Koninginnekruid of leverkruid (Eupatorium 
cannabinum), Canadese guldenroede ( Solidago Canadensis) Kattenstaart (Lithrum 
salicaria),  Watermuur (Myosoton aquaticum), Bitterzoet (Solanum dulcamara) en 
Haagwinde (Concvolvulus sepium). Ook hebben veel vlinders, vooral Atalanta’s  (Vanessa 
atalanta), geaderd witje (Pteris napi), Klein koolwitje (Pteris rapae) en Distelvlinders 
(Vanessa cardui) gezien 
De vele uitgebloeide distels waren een rijke voedertafel voor de putters.  
Voor ons was het een heerlijke wandeling in een boeiend gebied. Eigenlijk zouden we er 
rook in het voorjaar een keer moeten gaan kijken. 
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