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VOORWOORD 
 

Stiente 2004, een intiem 
kampje dat zaterdags als 
elftal startte. Maandag 
kwam Ida ons gelukkig 
versterken, maar dinsdag 
bleek Rien geveld door 
een virusinfectie, 
waarschijnlijk hetzelfde 
virus dat Guda de eerste 
twee dagen aan de tent 
had gekluisterd. Dit 
vooruitzicht gecombi-
neerd met de korte 
periode die nog restte 
deden Rien en Ria 
besluiten naar huis te gaan 
zodat we met z’n tienen 
overbleven. Heel jammer 
vooral voor Rien en Ria, 
maar ook voor de 
inventarisatie van planten, 
die hierdoor wel wat 
geleden heeft. 
We hebben de stemming 
hierdoor echter niet laten 
bederven. Het weer 
werkte hieraan mee door 
steeds veel beter uit te 
pakken dan de 
verwachting had aan-
gegeven.  
Wat mij erg fascineerde 
was dat ik m’n gedachten  
over de NO-polder als een 
‘jongpolderlandschap’ 
helemaal moest herzien! 

In het Voorsterbos 
stonden respectabele 
bomen van vijftig tot 
zestig jaar oud met 

verweerde stammen, echt 
een volwassen bos! Ook 
het vogeleiland in het 
Zwarte Meer liet zien dat 
in een periode van ruim 
een halve eeuw de natuur 
zich prachtig kan 
ontwikkelen. Dit biedt 
goede perspectieven voor 
het gebied van het 
voormalig waterloop-
kundig laboratorium, 
waar de natuur in de 
toekomst “de vrijheid” 
krijgt, en voor het 
natuurontwikkelings-
project in het 
Kadoelerveld. Dit neemt 

niet weg dat deze ge-
bieden in soortenrijkdom 
en sfeer nog niet kunnen 
wedijveren met de vlakbij 

gelegen natuur-gebieden 
op het ‘oude land’. 
Excursies maken naar de 
Weerribben en de Wieden 
is echt genieten voor 
natuurliefhebbers. En de 
sfeer van de dorpjes en 
stadjes in de omgeving 
zoals Belt-Schutsloot en 
Vollenhoven is eveneens 
onvergetelijk! Kortom we 
kunnen terugzien op een 
zeer goed geslaagd kamp 
dat zeker voor herhaling 
vatbaar is! Dat het weer, 
dat ons steeds zo gunstig 
gezind was, het op de dag 
van vertrek liet afweten, 
doet daaraan niets af. De 
overvloedige buien 
hebben onze tenten nog 
even goed schoon-
gespoeld vóór ze weer 
voor enige tijd werden 
opgeborgen. De convo 
heeft nog een week lang 
in m’n schuur te drogen 
gehangen!  

Huib 
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DE EXCURSIES 
Vrijdag 30 april:  
Aankomst van de 
deelnemers, na het 
opzetten van hun tent, 
gingen al een aantal 
mensen het bos in en 
ontdekten dat het de 
moeite waard was. 
 
Zaterdag 1 mei: 
Excursie naar het 
voormalig 
Waterloopkundig 
Laboratorium, onder 
leiding van Huib 
9 deelnemers. Het weer 
was goed, zonnig en 
weinig wind.  
Het terrein grenst aan het 
Voorsterbos maar is 
gescheiden door water, 
omdat er geen directe 
brug verbinding was zijn 
we op de fiets naar een 
ingang gegaan. Helaas 
was Guda ziek waardoor 
we wat kennis misten. Het 
is een ¾ dag excursie 
geworden 
 
Zondag 2 mei: 
Fietstocht naar 
Vollenhove - langs 
Vollenhoverkanaal – 
Kadoelerbos  Rien leidde 
de tocht. 
Er waren  10 deelnemers 
mee, het weer was erg 
koud vooral te voelen op 
de dijk. 
Ook dit is een ¾ dag tocht 
geworden. 
 
Maandag 3 mei: 
Dit was een wandeling 
met de boswachter Klaas 
door het Voorsterbos. 
Ries zorgde dat we 

allemaal een taak hadden. 
Het laatste stuk ging over 
het omvormen van 
boerenland in een 
natuurproject aansluitend 
op het Kadoelerveld. Met 
Klaas was het een ½ dag, 
en we zijn zelf nog wat 
langer gebleven. Het weer 
was goed we hebben zelfs 
nog in de zon gelegen. 
In de middag heeft Ria 
voor Floron nog een vak 
geïnventariseerd. 
Gelukkig kwam deze 
middag er nog een 
kampdeelneemster bij Ida. 
 
Dinsdag 3 mei: 
De Weerribben hier ging 
onze excursie deze dag 
naartoe. Het begon nogal 
rommelig omdat Rien 
ziek was geworden, en 
naar huis wilde. Maria 
heeft hem naar huis 
gebracht, en Ria is zelf 
naar huis gegaan. Dus met 
een kleine groep 8 
mensen zijn we naar De 
Weerribben gegaan. Met  
z’n achten in een boot het 
gaf wel wat hilariteit af en 
toe, maar het was best 
genieten. Guda heeft er 
voor gezorgd dat het 
formulier is ingevuld. Het 
weer was eerst wat zonnig 
later kwam er meer wind 
en werd het wat kouder. 
Dit was een  lange 1/1 dag 
exc. 
 
Woensdag 5 mei: 
Een ware 
fiets/wandelexcursie naar 
De Wieden, bij het 
infocentrum waren 2 

wandeltochten van 20 en 
45 min. Hier hebben wij 
heel wat uren over 
gedaan. Daarna op de 
fiets via Belt-Schutsloot 
weer terug naar de 
camping. Karin leidde 
deze mooie tocht, die we 
met 7 mensen fietste, en 
met 8 deelnemers 
wandelde. Het was droog 
weer met af en toe een 
zonnetje. 
Ook weer een zeer lange 
1/1 dag. 
Na de choc heeft 
ondergetekende nog een 
korte lezing gegeven over 
mollusken. 
 
Donderdag 6 mei: 
Het leek op een vroege 
vogelexc. We moesten 
7.30 uur bij boswachter 
Klaas zijn om te gaan 
varen naar het 
Vogeleiland in het Zwarte 
Water. Eerst op de fiets 
naar de boot, daarna  
ongeveer 20 min varen, 
en een wandeling op het 
eiland met een bezoek aan 
de vogelkijkhut. 
Maria was onze 
dagexcursieleider, en had 
de avond er voor de taken 
al goed verdeeld. Dit was 
een ½ dag excursie. We 
waren met 9 deelnemers. 
In de middag zijn we nog 
een keer naar het 
voormalig 
Waterloopkundig 
Laboratorium geweest.  
 
Herman Roode jullie 
exclusieregelaar. 
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STIENTE, EEN EERSTE INDRUK. 
Vrijdag 30 april 

 
Om 11.55 uur (oeps, 5 
minuten te vroeg) 
arriveren we op de 
camping. Mooi ruim, 
rustig (met uitzondering 
van de zanglijster, die 
dominant aanwezig is) en 
met sober, maar goed  
sanitair. Na het 
gebruikelijke gesteggel 
over waar de tent nu 
precies het beste kon 
staan, kregen we tent én 
convo zo vlot overeind, 
dat er nog tijd genoeg was 
voor een eerste 
verkenning in de directe 
omgeving. Met z’n vijven 
gingen we op pad: Rien 
en Ria, Trees, Huib en 
Guda. We besloten een 
gemarkeerde wandeling te 
gaan lopen, die volgens 
het bordje veertig minuten 
zou kosten, maar waar wij 
bijna twee uur over 
hebben gedaan. Een 
bekend KNNV-beeld dus. 
Na ongeveer 15 meter 
bevonden we ons in een 
bosje met als onder-
begroeiing hele velden 
van Look zonder Look, 
heerlijk geurend en 
fragiel. Er vloog een 

rouwvlieg, er fladderden 
oranjetipjes en er dansten 
langsprietmotten. 
Ontroerd keken we naar 
het ballet, dat ze 
opvoerden. Hun “kledij” 
glansde als goud in het 
warme,door het bos 
gefilterde zonlicht . 
Prachtig was het! Ons 
kronkelpaadje ging verder 
langs de bloemenweelde 
van de nederlandse 
(inheemse) vogelkers, 
langs kruisbeseen en 
bergvlier. De zang van 
fitis, tjif-tjaf, vink, 
koolmees,winterkoning, 
zwartkop,zanglijster en 
roodborst begeleidde ons. 
Plotseling was er een 
open plek met een 
vennetje. Duizenden 
kikkervisjes genoten van 
het warme oppervlakte-
water; een vuurjuffer had 
zojuist de sprong in het 
echte leven gewaagd en 
moest nog op kleur 
komen; een viervleklibel 
was al prachtig op kleur, 
maar zag zich geplaatst 
voor een ernstig probleem 
met een geknakte 
voorvleugel; schrijvertjes 

draaiden hun rondjes op 
supersnelheid. Kortom, 
het was LENTE! 
Ondertussen probeerde 
Rien aan de plaatselijke 
mieren uit te leggen, dat 
hij niets kwaads in de zin 
had, maar ze geloofden 
hem niet. Royaal 
schonken ze hem hun 
mierenzuur. Weg van het 
vennetje, een stuk door 
een naaldbos, dan weer 
een stuk langs de Zwolse 
vaart, waar de brem al 
bloeide. Prachtige stukjes 
met  thijm-ereprijs en 
verderop de intens blauwe 
bloemen  van de grote 
ereprijs naast knikkend 
nagelkruid, jawel! En dan 
die schitterende varens, zo 
helemaal ‘nieuw’ groen. 
Hun namen  zal ik 
opnieuw moeten gaan 
leren, want ik(her)ken ze 
niet. 
Ik geloof, dat een kamp 
van één week hier te kort 
zal blijken te zijn. 
 
Guda 
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HET VOORSTERBOS 
Maandag 3 mei 

 
Het eerste wat wij te zien 
kregen waren populieren 
van vijftig tot zestig jaren 
oud. Prachtige gezonde 
bomen. Een aantal van 
deze bomen zijn reeds 
gekapt en er wordt nu 
gestreefd naar een 
gemengd bos. Een stukje 
verder waren beelden te 
zien van omgewaaide 
bomen. Deze worden niet 
meer opgeruimd, 
waardoor een bepaalde 
hoeveelheid dood hout in 
het bos ontstaat. Bij een 
volgend punt was een 
bosje met essenbomen op 
veengrond. Deze bomen 
blijven staan, terwijl de 
rest van de bodem gaat 
inzakken. Je krijgt 
hierdoor een idee van een 
soort oerbos. De 
wandeling werd 
voortgezet naar een bosje 
met Sitkasparren . Hier 
moet ook de havik zijn 
(wij hebben deze vogel 
echter niet gezien). Hier is 
ook het kamp geweest van 
de eerste polderpioniers. 
Vervolgens moesten we 
een drukke verkeersweg 

oversteken, maar hier was 
wel een mooie bloemrijke 
berm aanwezig. Na deze 
oversteek kwamen wij in 
een zogenaamde 
dennenzaadtuin. Duidelijk 
een erfenis uit het 
verleden, namelijk van het 
staatsbosbeheer. Het is nu 
echter opengesteld voor 
het publiek.Met behulp 
van vrijwilligers worden 
hier nieuwe wand elpaden 
aangelegd, compleet met 
loopplanken met gaas 
erop gespijkerd. Wat ik 
het mooiste vond van de 

wandeling was een 
natuurontwikkelings-
gebied in het  
Kadoelerveld. Dit project 
is in 2003 gereed ge-
komen. De grond van 
twee oude boerderijen, 
totaal 36 ha, wordt geheel 
omgevormd van 
boerenland naar een 
stukje natuur, en wel met 
een grote kraan. 
In dit terrein waren veel 
niveauverschillen en er 
was ook een grote 
waterplas gegraven. 
Alleen het stukje grond 
van zogenaamde 
stuifduintjes ging mij wel 
een beetje te ver. 
Het is de bedoeling dat 
hier straks twaalf tot 
vijftien Schotse 
hooglanders worden 
ingezet. 
 
Ries van Vliet  
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DE WEERRIBBEN 
Dinsdag 4 mei 

 
Per auto hebben wij een 
excursie gemaakt naar de 
“Weerribben” en 
omgeving. 
Eerst maakten wij een rit 
over de oude bochtige 
Zeedijk. Aan de ene kant 
het oude land en aan de 
andere kant de NO-polder 
(6 m onder de zeespiegel). 
We hebben gereden door 
dromerige gehuchten 
zoals Muggenbeet, 
Nederland, Wetering en 
andere. Veel met riet 
gedekte huisjes. In dit 
gebied overheersen water 
en riet. Het is een 
kleinschalig landschap 
met onder andere 
prachtige bloemrijke 
weilandjes. In de wereld 

van “De Weerribben” en  
 

omgeving is één gewas 
dominant aanwezig is: 
Riet! De teelt van dit  
 

gewas is nog steeds een 
belangrijke bron van 
inkomsten voor dit 
gebied. 
Wij hebben gelezen in de 
natuur-activiteitenkrant 
dat het riet beter van 
kwaliteit is geworden. Dit 
komt door de windmolens 
die water oppompen voor 
het rietland. Om de 
rietpercelen vindt men 
kleine dijkjes die het 
opgebrachte water 

vasthouden. Vanaf half 
april gaan de rietwortels 
uitlopen en verschijnen de 
groene spruiten. Het extra 
water is nodig om de 
rietgroei te stimuleren, 
maar ook om bevriezing  
van de groene spruiten 
tegen te gaan. Riet heeft 
dus verzorging nodig en 
daarnaast veel water. Riet, 
wat is er mooier dan een 
natuurlijk rieten dak. In 
het kader van landschaps-
schoon en monumenten-
zorg geven sommige 
gemeenten of provincies 
subsidies voor het herstel 
van rieten daken. 
In 1992 werden “De 
Weerribben” officieel 
benoemd tot Nationaal 
Park (circa 3500 ha 
groot).Wij hebben gezien 
dat het een schitterend 
gebied is waar we vast 
nog een keer zullen 
terugkomen. 
 
Maartje en Ries van Vliet
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VOGELEILAND IN HET ZWARTEMEER 
Donderdag 6 mei 

een korte impressie 
 
Om halfacht ‘s morgens 
togen we met z’n allen 
(op één na,Maartje had de 
schrik nog in de benen -of 
liever gezegd in de rug- 
van het hele dag plankje 
zitten in de weerribben) 
op de fiets , achter 
boswachter Klaas aan 
door het Kadoelerbos naar 
de boot. 
Over het stille en 
spiegelgladde water van 
het Zwarte Meer voer de 
fraaie boot van Natuur-
monumenten ons naar het 
vogeleiland. Dit eiland is 
ontstaan door storten van 
overtollig baggerslib dat 
vrijkwam bij het 
uitgravenvan een nieuwe 
vaarweg naar Zwolle. Dit 
was noodzakelijk na 
inpoldering van de NO-
polder. 
 
Aan land werden we 
verwelkomd door 
honderden vogels die met 

hun prachtige zang het 
luchtruim vulde. Met 
name de zanglijster zijn 
liedje zal ik na deze 
vakantie niet snel 
vergeten. Al snel vonden 
we verrassende planten-
soorten en ook Herman 
liet verrassende waar-
nemingen zien. Trees 
zwaaide er met haar 
vlindernet lustig op los, 

maar ving weinig. 
Gezien de tijd van 
het jaar en de 
temperatuur niet 
verwonderlijk. Al 
luisterend, spiedend, 
onderzoekend en 
determinerend 
volgden we, soms 
op een holletje, 
boswachter Klaas. 
Het prachtige 
paadje naar de 
vogelobservatiehut 

bezorgde sommigen toch 
wat angstige momenten. 
Twee planken, één meter 
boven de grond is nou 
niet wat je noemt een 
stevige ondergrond, maar 
aan het eind wachtte ons 
wel een paar aangename 
verrassingen: een ree in 
het riet, slob- en 
krakeenden en een 
baltsend paartje futen. 
Prachtig! Na de hut was 
het nog een klein stukje 
naar de boot. De 
terugtocht verliep ook 
voorspoedig. Het weer 
bleef prachtig en zo kwam 
er een einde aan een 
welbestede ochtend. Voor 
herhaling vatbaar! 
 
Maria Lauran 
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DE WAARNEMINGEN 
Lijst waargenomen en/of gehoorde VOGELS 

 
Fuut   (3-4-5)  Houtduif  (1-6)  Grote bonte  (1) 
Aalscholver  (3-4)  Turkse tortel  (1-6)         vliegenvanger 
Blauwe reiger  (3-4)  Koekoek  (1-2)  Glanskop (1) 
Ooievaar  (3)  Gierzwaluw  (1-3-6)  Pimpelmees (1-2) 
Knobbelzwaan (3)  Ijsvogel  (1)  Koolmees (1-2) 
Bergeend  (3)  Grote bonte specht (1-2)  Boomklever (1-2) 
Krakeend  (3)  Veldleeuwerik (1)   Boomkruiper (1) 
Wilde eend  (3-4-5)  Boerenzwaluw (1-6)  Wielewaal (1) 
Slobeend  (3)  Huiszwaluw  (1-6)   
Tafeleend  (3)  Boompieper  (1)  Vlaamse gaai (1) 
Kuifeend  (3)  Witte kwikstaart (6)  Ekster  (1-6) 
Meerkoet  (3-4-5)  Winterkoning  (1-2)  Kauw (1-2-3-4-5-
6)Roodborst  (1-2)  Zwarte kraai            (1-2-3-4-5-6 
Blauwe kiekendief (4)  Nachtegaal  (1) ) 
Sperwer  (3)       Spreeuw  (1-6) 
Buizerd  (1)  Tapuit   (6)  Huismus (1-6) 
Torenvalk  (6)  Merel   (1-2)  Ringmus (6) 
     Zanglijster  (1)  Vink         (1-2-6) 
Scholekster  (1-3-6)  Grote lijster  (1)  Groenling (1-2) 
Kievit   (4-5-6)       Putter  (1) 
Houtsnip  (1)  Snor   (1)  Kneu  (1) 
Grutto   (3-4)  Rietzanger  (4)  Appelvink (1) 
Wulp   (4)  Kleine karekiet (4) 
Tureluur  (4)  Grasmus  (4)  Rietgors (4) 
Oeverloper  (4)  Tuinfluiter  (1-2) 
     Zwartkop  (1-2)  Nijlgans      (3-4-5) 
Kokmeeuw  (3-4)  Fitis   (1-2) 
Visdief   (3-4-5)  Tjiftjaf   (1-2) 
Zwarte stern  (4)  Goudhaantje  (1) 
 
Excursieplaatsen 
1. Voorsterbos 
2. Waterloopkundig laboratorium 
3. Zwarte water en Vogeleiland 
4. Wieden 
5. Weerribben 
6. Landerijen Noordoostpolder 
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Lijst waargenomen  INSECTEN 
 
Camping 
  
Koolwants   Eurydyna oleracera 
Oranjetipje, 
mannetjes + vrouwtjes Anthocharis cardamines 
Bont zandoogje  Pararge aegeria 
Klein koolwitje  Pieris rapae 
Klein geaderd witje  Pieris napi 
Schorpioenvlieg 
Tweevlek   Lomographa bimaculata 
  
  
Voorsterbos 
Groot populierenhaantje Chrysomela populi 
  
Oranjetipje, 
mannetjes + vrouwtjes Anthocharis cardamines 
Bont zandoogje  Pararge aegeria 
Klein koolwitje  Pieris rapae 
Klein geaderd witje  Pieris napi 
Landkaartje    Araschnia levana levana 
(voorjaarsvorm) 
citroenvlinder   Gonepteryx rhamni 
dagpauwoog   Inachis io 
kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas 
klaverspanner  Semiothisa clathrata  
Snuitvlieg   Rhingia campestris 
Pendelzweefvlieg  Helophilus pendulus 
Langsprietmot (niet nader bepaald) 
Steenvlieg (niet nader bepaald) 
Aardhommel   Bombus terestris 
Steenhommel   Bombus lapidarius 
Akkerhommel   Bombus pascuorum 
Hoornaar   Vespa crabro  
Vuurjuffer   Pyrrhoshoma nymphula 
Grote roodoogjuffer  Erythromma najas 
Platbuik   Libellula depressa 
Libellenhuidjes:  Brachytron pratense 1x 
(vijvertje natuurpad 1) Cordulia aenea 1x 
Schaatsenrijders  Gerris soorten 
Vijverloper   Hydrometra stagnorum 
Basterdzandloopkever Cicindela hybrida 
  
  
(vermoedelijk) spoor zoogdier:  das  
 

   
  



 10 

  
Terrein Waterloopkundig laboratorium 
 
Veel langpootmuggen (niet nader bepaald) 
Bont zandoogje  Pararge aegeria 
Klein koolwitje  Pieris rapae 
Klein geaderd witje  Pieris napi 
Landkaartje    Araschnia levana levana 
(voorjaarsvorm) 
citroenvlinder   Gonepteryx rhamni 
dagpauwoog   Inachis io 
kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas  
Sint Jacobsvlinder  Tyria jacobaeae 
Snuitvlieg   Rhingia campestris 
Langsprietmot (niet nader bepaald) 
Steenvlieg (niet nader bepaald) 
Aardhommel   Bombus terestris 
Steenhommel   Bombus lapidarius 
Akkerhommel   Bombus pascuorum 
Hoornaar   Vespa crabro  
Variabele waterjuffer  Coenagrion pulchellum 
Vuurjuffer   Pyrrhoshoma nymphula 
7-stippelig lieveheersbeest Coccinella septempunctata 
bloedcicade   Cercopis vulnerata 
schildwants   Gyromastes rhombea 
zweefvlieg   Eristalis nemorum 
zweefvlieg   Syrphus ribesii 
kleine wespebok  Clytus arietis 
  
  
Vogeleiland 
Akkerhommel   Bombus pascuorum 
Klein geaderd witje  Pieris napi 
Platbuik   Libellula depressa 
Kniptor (niet nader bepaald) 
Roodkopvuurkever  Pyrochroa serraticornis 
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Lijst waargenomen MOLLUSKEN 
Zoetwatermollusken 
Tweekleppige 
Corbicula fluminea  aziatische korfmossel  Vollenhoverkanaal 30-04-2004 
Dreissena polymorpha driehoeksmossel  Vollenhoverkanaal 30-07-2004 
Dreissena polymorpha driehoeksmossel  De Weerribben 04-05-2004 
Sphaerium corneum  hoornschaal   De Wieden  05-05-2004 
Anodonta anatina  vijvermossel   Vollenhoverkanaal 02-05-2004 
Anodonta cygnea cygnea brede zwanemossel  Vollenhoverkanaal 30-04-2004 
Unio pictorum pictorum schildersmossel  Vollenhoverkanaal 30-04-2004 
Slakken 
Acroloxus lacustris  ovale kapslak   De Wieden  05-05-2004 
Ancyls fluviatilis  ronde beekmuts  Vogeleiland  06-05-2004 
Bithynia leachii  kleine diepslak  De Weerribben 04-05-2004 
Bithynia tentaculata  grote diepslak   Vollenhoverkanaal 30-04-2004 
Lithoglyphus naticonides  eeltslak   Vollenhoverkanaal 30-04-2004 
Potamopyrgus antipodarum  jenkins waterhoren   Vollenhoverkanaal 30-04-2004 
Galba truncatula  leverbotslak   Vollenhoverkanaal 30-04-2004 
Lymnaea stagnalis  gewone poelslak  Voorsterbos  01-05-2004 
Radix auricularia  oorvormige poelslak  De Wieden  05-05-2004 
Radix ovata   ovale poelslak   Vollenhoverkanaal 30-04-2004 
Stagnicola palustris  moeraspoelslak  Voorsterbos  01-05-2004 
Physa fontinalis  bron-blaashoren  Voorsterbos  01-05-2004 
Anisus vortex   draaikolkschijfhoren  Voorsterbos  01-05-2004 
Gyraulus albus  witte schijfhoren  Voorsterbos  01-05-2004 
Planorbarius corneus  posthoornslak   Voorsterbos  01-05-2004 
Planorbis planorbis  gewone schijfhoren  Voorsterbos  03-05-2004 
Valvata piscinalis  vijver-pluimdrager  Vollenhoverkanaal 30-04-2004 
Viviparus contectus  spitse moerasslak  De Wieden  05-05-2004 
Landmollusken 
Balea biplicata  grote clausilia   Voorsterbos  01-05-2004 
Clausilia bidentata  vale clausilia   Voorsterbos  01-05-2004 
Cochicopa spec.  agaathoren spec.  Voorsterbos  01-05-2004 
Carychium minimum  plompe dwergslak  De Weerribben 04-05-2004 
Carychium tridentatum slanke dwergslak  Voorsterbos  01-05-2004 
Discus rotundatus  boerenknoopje  Voorsterbos  01-05-2004 
Euconulus fulvus  gladde tolslak   De Weerribben 04-05-2004 
Cepaea nemoralis  tuinslak   Voorsterbos  01-05-2004 
Helix aspersa   segrijnslak   Vollenhove  02-05-2004 
Oxyloma elegans  slanke barnsteenslak  Voorsterbos  01-05-2004 
Succinea putris  gew.barnsteenslak  Voorsterbos  01-05-2004 
Vallonia pulchella  fraaie jachthorenslak  Vogeleiland  06-05-2004 
Columella aspera  ruwe korfslak   Voorsterbos  03-05-2004 
Vertigo substriata  gestreepte korfslak  Voorsterbos  01-05-2004 
Aegopinella nitidula  bruine blinkslak  Voorsterbos  03-05-2004 
Nesovitrea hammonis  ammonshorentje  De Weerribben 04-05-2004 
Oxychilus cellarius  kelder glansslak  Voorsterbos  01-05-2004 
Zonitoides nitidus  donkere glimslak  De Weerribben 04-05-2004 
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Naaktslakken 
 
Arion intermedius  egel-wegslak   De Wieden  05-05-2004 
Arion rufus   wegslak   Voorsterbos  01-05-2004 
Arion silvaticus  boswegslak   De Wieden  05-05-2004 
Deroceras laeve  kleine akkerslak  Voorsterbos  04-05-2004 
Deroceras reticulatum gevlekte akkerslak  Vogeleiland  06-05-2004 
Limax maximus  grote aardslak (tijgerslak)  Voorsterbos  01-05-2004 

 
 
 
Totaal zijn 48 soorten gevonden, de meeste heb ik jullie 
laten zien of er over verteld bij de choc, maar een aantal heb 
ik thuis uitgezocht onder de bino. 
Van een aantal plaatsen had ik strooisel meegenomen, nadat 
het gedroogd was is het gezeefd en daarna dus uitgezocht. 
Bij het uit zoeken zijn veel kleine soorten gevonden o.a. 
ammonshorentje, fraaie jachthorenslak, slanke - en plompe 
dwergslak, gladde tolslak,vale clausilia,dit  zijn allen 
landslakken. 
Van de waterslakken ontdekte ik nog de ronde beekmuts en 
de witte schijfhoren. 

En van de tweekleppige zag ik 1 klep van een aziatische korfmossel 
 
 
Herman Roode 
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Lijst waargenomen PLANTEN 
 
    Excursiedatum:    
Nederlandse naam Familie Soort Lijst 1-5 2-5 3-5 4-5o 4-5m 5-5
Esdoorn Acer pseudoplatanus  x      
Duizendblad Achillea millefolium  x      
Zevenblad Aegopodium podagria  x      
Look zonder look Alliaria petiolata  x      
Els Alnus glutnosa  x      
Engelwortel Angelica spec       x 
Reukgras Anthoxanthum odoratum  x      
Zandraket Arabidopsis thaliana   x     
Klit Arctium spec    x    
Ruwe berk Betula pendula  x      
Dotterbloem Caltha palustris     x   
Haagwinde Calystegia sepium   x  x   
Haagbeuk Campinus betulus  x      
Bosveldkers Cardamine flexuosa  x      
Pinksterbloem Cardamine pratensis     x   
Zandzegge Carex arenaria  x x     
Ruigezegge Carex hirta  x      
Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus  x      
Oeverzegge Carex riparia  x   x   
Kastanje Castanea sativa       x 
Akkerhoornbloem Cerastium arvense   x     
Rankende helmbloem Ceratocapnos claviculata      x  
Akkerdistel Cirsium arvense  x    x  
Speerdistel Cirsium vulgare  x   x   
Meidoorn Crataegus monogyna  x      
Brem Cytisus scoparius  x x     
Ruwe smele Descampsia cespitosa   x     
Kaardebol Dipsacus fullonum B  x     
Hartbladzonnebloem Doronicum pardalianches    x    
Gewone waterbies Eleocharis palustris   x     
Waterpest Elodea spec  x      
Harig wilgeroosje Epilobium hirsutum  x   x   
Wespenorchis Epipactis spec R/B x  x    
Heermoes Equisetum arvense  x   x  x 
Holpijp Equisetum fluviatile     x   
Lidrus Equisetum palustre  x      
Vroegeling Erophila verna   x     
Koninginekruid Eupatorium cannabinum  x      
Beuk Fagus sylvatica  x     x 
Moerasspirea Filipendula ulmaria A    x   
Es Fraxinus excelcior  x      
Kleefkruid Galium aparine      x x 
Lieve vrouwe bedstro Galium odoratum    x    
Walstro Galium spec       x 
Robertskruid Geranium robertianum  x      
Nagelkruid Geum urbanum  x      
Hondsdraf Glechoma hederaceae  x     x 
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    Excursiedatum:    
Nederlandse naam Familie Soort Lijst 1-5 2-5 3-5 4-5o 4-5m 5-5
Witbol Holcus lanatus  x   x   
Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae A     x  
Biggenkruid Hypochaeris radicata   x     
Hulst Ilex aquifolium A   x    
Groot springzaad Impatiens noli-tangere A      x 
Witte dovenetel Lamium album  x   x   
Veldlathyrus Lathyrus pratensis   x     
Puntkroos Lemna trisulca  x      
Gele lis Lis pseudacorus   x   x x 
Gewone veldbies Luzula campestris  x  x    
Echte koekoeksbloem Lychnis flos-cuculi A    x   
Wolfspoot Lycopus europaeus   x  x   
Penningkruid Lysimachia nummularia     x   
Watermunt Mentha aquatica   x  x  x 
Hertsmunt Mentha longifolia A     x  
Drienerfmuur Moehringia trinervia    x    
Akker vergeetmeniet Myosotis arvense   x     
Moeras vergeet-mij-nietje Myosotis scorpioides       x 
Bosvergeetmerniet Myosotis sylvatica R verwilderde tuinplant?   
Melkeppe Peucedanum palustre  x   x   
Riet Phragmites australis  x      
Smalle weegbree Plantago  lanceolata  x   x   
Groe weegbree Plantago  major subs major  x   x   
Populier Populus spec       x 
Ratelpopulier Populus tremula  x      
Zilverschon Potentilla anserina  x      
Wateraardbei Potentilla palustris A    x   
Ganzerik Potentilla spec  x      
Kerspruim Prunus cerasifera  x      
Vogelkers Prunus padus  x      
Sleedorn Prunus spinosa  x      
Zomereik Quercus robur  x     x 
Amerikaanse eik Quercus rubra  x      
Scherpe boterbloem Ranunculus acris  x     x 
Speenkruis Ranunculus ficaria subs bulbifer   x   x 
Kruipende boterbloem Ranunculus repens  x   x   
Blaartrekkende boterbloem Ranunculus scleratus   x     
Aalbes Ribes rubrum       x 
Robinia Robinia pseudoacacia  x      
Hondsroos Rosa canina  x      
Braam Rubus fruticosus  x   x   
Framboos Rubus idaeus  x      
Veldzuring Rumex acetosa  x   x   
Waterzuring Rumex hydrolapathum  x   x   
Ridderzuring Rumex obtusifolius  x      
Moeraszuring Rumex palustris     x   
Wilg Salix spec       x 
Vlier Sambucus nigra  x      
Grote pimpernel Sanguisorba officinalis A   x    



Lijst: R=rode lijst  B=beschermd  A=aandachtsplant 15

    Excursiedatum:    
Nederlandse naam Familie Soort Lijst 1-5 2-5 3-5 4-5o 4-5m 5-5
Muurpeper Sedum acre   x     
Dagkoekoeksbloem Silene dioica  x x  x  x 
Lijsterbes Sorbus aucuparia  x      
Bosandoorn Stachys sylvatica    x    
Grote muur Stellaria holostea  x      
Vogelmuur Stellaria media  x x     
Krabbescheer Stratiotes aloides A x    x  
Smeerwortel Symphytum officinale  x    x x 
Paardebloem Taraxacum officinale  x     x 
Moerasandijvie Tephroseris palustris A     x  
Poelruit Thalictrum flavum A      x 
Moerasvaren Thelypteris palustris     x   
Rode klaver Trifolium pratense     x   
Klaver Trifolium spec  x      
Klein hoefblad Tusillago farfara   x   x  
Brandnetel Utrica dioica  x     x 
Gewone ereprijs Veronica chamaedris    x    
Klimopereprijs Veronica hederifolia  x  x   x 
Grote ereprijs Veronica persica        
Tijmereprijs Veronica serpyllifolia   x     
Heggenwikke Vicia sepium  x x     
 
 
Excursie 
datum 

Excursie gebied 

1-5 Waterloopkundig laboratorium 
2-5 Fietstocht Vollenhove 
3-5 Voorsterbos 
4-5o Kraggenburg natuurmonumenten 
4-5m Laarzenpad 
5-5 Vogeleiland 
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