
Het Armenland Ruwiel                                      Paul Vlaanderen 

Gerard en ik bezochten op 11 juli 2013 het Armenland Ruwiel nieuwsgierig als we waren of we de 
gevolgen zouden kunnen merken van het feit dat het Armenland afgelopen winter 14 dagen onder 
water is gezet om verzuring tegen te gaan. 
 
Na onze greppel graaf actie in de jaren 1980 en na het graven van de sloot om het water te zuiveren 
in 2000 zagen we geen grote vooruitgang in de toename van zeldzame planten.  
De Spaanse ruiter (een distel) was toen bijna verdwenen. Alleen op de plek op de achterkade waar 
we de kluiten van het greppelgraven hadden gestort,  wist op 2 plekken wat Spaanse ruiter zich te 
handhaven. Ook van de Blauwe knoop was niet veel meer van terug te vinden. Zelfs van het 
Knoopkruid waren nog maar enkele planten. 
De Sterzegge en de Geelgroene zegge doen het goed, ook de Blauwe zegge komt  er veelvuldig voor.   
Wel vestigde zich het  Veenpluis zich in ruime mate. 
De Klokjesgentiaan bloeide na de greppelgraverij uitbundig, het was een blauwe zee van bloeiende 
Gentianen. Helaas maar voor één jaar, daarna kwamen er nog hooguit 50 plantjes voor. 
 

En wat kunne n we er NU zien???                                              
 
- Klokjesgentiaan zeker meer dan 250 stuks. 
- Spaanse ruiter breidt zich sterk uit op de natte plekken nabij de achter kade en nu ook weer   
  gevonden in  het binnenterrein o.a. langs een door ons gegraven greppels. 
- Ook de zeldzame Blauwe knoop is op veel plaatsen langs de randen te zien vooral aan de slootkant  
  en greppels. 
- Knoopkruid bloeit op veel plaatsen vooral op de kade rond het terrein. 
- Waternavel komt op natte plekken langs de slootjes en greppels veelvuldig voor. 
- Wateraardbei bloeit overal schitterend langs de gegraven greppels. 
- Tormentil is overal op het terrein aanwezig. 
- Veenpluis volop aanwezig 
- De vegetatie ziet er als geheel goed uit. Echt nog steeds een voedselarme vegetatie met typische   
  blauwgrasland zegges, karakteristieke grassen en gelukkig ook nog de klokjesgentiaan. 
  
Na al die jaren lijkt men op de goede weg te zijn. 
In de toekomst komt er een nieuw natuurgebied aansluitend aan het Armenland Ruwiel en aan de 
andere kant van de Veenkade (de Sniep), dat zeker de ontwikkeling van dit gebied zal versterken. 


