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VOORWOORD 
Op zaterdag 26 augustus begon ons kamp in Bruinehaar. We waren te gast bij Anna Simmelink en HermJan 
Roep op een prachtig stukje grond van de Erve de Meester. 
HermJan heeft ons de eerste dag verteld hoe de streek geologisch en cultuur historisch is ingericht is en de 
daarop volgende dagen hebben we met eigen ogen kunnen ervaren en genieten van al dit moois.  
Maandag was een wat mindere dag met veel regen. En daarom hebben we ons met zijn allen gestort op een 
determinatiedag van de waterbeestjes. De zolder van de toiletruimte stond ter onze beschikking en daar 
hebben we die dag volop gebruik van gemaakt.  
Er waren deze week weer veel deskundige KNNV-ers die er voor gezorgd hebben dat het een fantastische 
week werd waarin we volop konden genieten. 
Bruinehaar ligt in een stukje Nederland waarvan je denkt: daar wil ik nog wel eens naar toe. 
Wij hebben ervan genoten en hopen dat er nog eens een kampje zal komen op dat mooie stukje Nederland. 
Dank aan Anna en HermJan voor de gastvrijheid en de deelnemers voor hun inzet en waarnemingen 
De voorplaat is getekend door Anna Simmelink. De foto’s in het verslag zijn van Jan Westhuis, Remko van 
Rosmalen en Henk Eggelte. 
Veel plezier bij het lezen van dit verslag 
 
Hennie Roode .  
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1 DEELNEMERS 
 
Het kamp in Bruinehaar telde 32 deelnemers met Linde van Rosmalen als jongste deelnemer. 
 
Loek Batenburg 
Geertje Pettinga 
Evelien van den Berg 
Anton van den Berg 
Gert Jan Branger 
Marijke van Damme-Jongsten 
Henk Eggelte 
Ank Soutendam 
Lenie van Gorkum 
Piet Hollander 
Roelie Jonker 
Francien Karsten 
Ria Koch-Roze 
Els Löhr-Licht 
Hans Löhr 
Ine Nijmeijer 

HermJan Roep  
Anna Simmelink 
Hennie Roode-Woudstra 
Herman Roode 
Cora van Rooijen 
Remko van Rosmalen 
Saskia Glas 
Linde van Rosmalen 
Heidi Spanjers 
Gert Vink 
Mieke Vink-van der Meij 
Peter van Wely 
Jan Westhuis 
Corrie Westhuis-Maatkamp 
Michel Zwarts 
Corrie Zwarts
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2. EXCURSIES 
 
In het kamp zijn er twaalf excursies geweest. Verschillende deelnemers hebben die op hun manier 
beschreven. 
 
Overzicht 
1 Rondom de Engbertsdijksvenen  
2 Landgoed Graaf van Almelo en Striep 
3 Landgoed Bruinehaar 
4 Fayersheide en Kooibos 
5 Zuidelijke Engbertsdijksvenen 
6 Lange kampen 
8 Geologische verkenning 
9 Dal van de Mosbeek 
10 Waterbeestjes 
11 Springendal 
12 Fietstocht dorpen en boerderijen 
 
1 Rondom de Engbertsdijksvenen  
Duur: 1dag 
Afstand: 15 km met de fiets 
Route 
Via de Gravenlandweg en 
Temboersweg naar de 
Balkenbeltsweg (Smeltwaterrug). 
Via Vlierakkerweg en 
Koelenbeekweg naar Spalink 
(koffie); langs het kanaal 
(Geesterstroomkanaal) en 
Katerjanspad naar Paterswal 
richting Sibculo (Kloosterresten). 
Via de Stuwwal naar 
Engbertsdijksveen-Noord. Terug 
via de Bergweg en de 
voorrangsweg naar Kloosterhaar; 
Groene dijk naar Bruinehaar. 
 
 
Verslag 
 We hebben een aantal stops gemaakt. 
 Balkenbeltsweg bij een sloot om naar de vegetatie te kijken en verderop op de Wolfsbelt 

naar een Esker. 
 Koelenbeekweg bij een stuw bij een mooi voedselrijk slootje met planten, insecten en pad-

denstoelen. 
 Geesterstroomkanaal bij de vistrap. 
 Bavensbeekweg bij de vijver van Bertus Kobus met o.a. Krabbescheer. 
 Leidijk met overzicht van de Engbertsdijksvenen. 
 Sibculo met de Kloosterput en een grafsteen. 
 Engsbertsdijksveen (ingang Bergweg) naar het keienvloertje en een dubbele haar-podzol. 
 Langeveen esker (Mandjesberg). 

HermJan Roep 
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2 Landgoed Graaf van Almelo en Striep 
Duur: 3/4 dag 
Afstand: 10 km 
Route: De gevolgde route is beschreven door HermJan. Hij begint en eindigt op het kampterrein. 
Verslag: 
We vertrokken met een groep van ongeveer 14 man, de korte en de lange wandeling samen. Het 
was heerlijk zomers weer. 
In het begin hebben we vooral gelet op de begroeiing aan de rand van de maïsvelden, waarbij Ha-
nenpoot domineerde. Even later zagen we hoe een kruisspinachtige spin een vlinder in haar web 
inpakte. 
We hadden ondertussen al enkele Kleine Geaderde Witjes gezien en een Gehakkelde Aurelia. 
Toen we het witte kerkje voorbij waren, zagen we op het fietspad een Boomblauwtje en een Klei-
ne Aardhommel. 
Nadat we onder de autoweg door waren, kwamen we even verder bij een “vennetje”. De libellen 
en waterjuffers vlogen daar in behoorlijke aantallen en soorten. Dat was genieten! Wat planten 
betreft was Canadees hertshooi de ontdekking daar. Rond dat “vennetje” was zoveel te beleven 
dat de mensen van de korte 
wandeling daar al achterbleven. 
Wij, de mensen van de lange 
wandeling, liepen door en staken 
de weg over , waarna we op het 
Landgoed Almelo kwamen. Na 
een stukje hei en een bospad 
kwamen we bij de Itterbeckerweg 
en kwamen zo in Duitsland, bij 
Mönkesbölt en Doosendiek. Een 
groot aardappelveld met veel 
Coloradokevers en enkele 
Lievelingen (een spannertje). 
Langs het pad was een geologisch 
interessant aardprofiel, ook op 
prijs gesteld door een 
wespenvolk, dat daar een flink 
nest gebouwd had in een holte. 
Dat nest bleek op zijn beurt weer interessant voor … (een das?). Als je op de sikkelvormige ver-
hoging, esker, ging staan, had je een mooi uitzicht over de velden en zag je het verschil tussen het 
kleinschalige Nederlandse akkerpatroon en het veel grootschaliger Duitse. 
Na ons boterhammetje gegeten te hebben gingen we verder door de velden en passeerden Flim. 
De zon was ondertussen verdwenen en in de verte rommelde het af en toe. 
Terwijl we in de open vlakte achter Striepe liepen, de Strieperdiek, verslechterde het weer. Het 
begon nu echt te onweren en te regenen, reden om de bosrand te volgen. Vlak voor Striepe zu 
Wielen gebruikten we een bushokje als schuilplaats en zagen hoe spinnen daar enkele heuse to-
renflats hadden gebouwd, droog en kennelijk was er genoeg te eten. 
De lucht klaarde wat op en we vervolgden onze weg, richting het bos van Landgoed Bruinehaar. 
Wat ondanks de regen opviel was het grote aantal paddestoelen, groot en klein, in vele soorten en 
kleuren. Tussen de bossen lagen ook flinke percelen hei, met ook daar heel wat paddestoelen. 
Even voor we bij de camping terugkwamen was het weer droog en kwam er een dun zonnetje. 
 
Naar later bleek, zijn de mensen van de korte wandeling bij het vennetje gebleven waar echt heel 
veel te zien was. Toen het weer slecht werd zijn ze langs de kortste weg naar Erve de Meester ge-
gaan en hebben dus de drie mooie Twentse boerderijen van de graaf van Almelo  aan de Striepe-
weg niet gezien. 
Els Löhr 
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Een zeldzame canadees 
We gaan op excursie richting Striepe. We 
wijken even van de route af om een kijkje te 
nemen aan de oevers van een recreatieplas 
NO van Bruinehaar. Michel had daar al 
rondgekeken en o.a. een Hypericum gezien 
die hem bijzonder voorkwam. We zien al 
snel een niet-bloeiende plant die verdacht 
veel op een Hypericum lijkt. Ik determineer 
met mijn Veldgids: Canadees hertshooi, 
Hypericum canadense. Tja, een 1-tje ( = 
uurhokfrequentieklasse 1, d.w.z. zeer 
zeldzaam). Waarschijnlijk dus geen H. 
canadense.  
 
Verder op de zandige, wat lemige oever van 
het plasje blijkt de soort zeer talrijk te 
worden: honderden exemplaren, in 
gezelschap van nogal wat Russen en 
algemene oever- en ruderale planten. We 
mogen er nu eentje meenemen. Die zullen 
we "thuis" eens goed fileren. En, daar wordt 
onze hoop bevestigd, het moet de Canadese 
hertshooi zijn. Leuk, niet eerder gezien. Hij krijgt een ereplaatsje in onze soortenlijst. 
 
Een paar dagen later gaan we op stap met Geert Euverman van SBB. Die blijkt goed te weten 
waar wat staat in zijn werkgebied en sowieso een uitstekend plantenkenner te zijn. We vertellen 
hem daarom van onze Hypericum. Hij meldt dat er slechts twee vindplaatsen van de soort in Ne-
derland zijn: Mekkelenberg en Lemselermaten in Twente. Hij wil onze vindplaats dus wel eens 
zien. Zijn scepsis is merkbaar. Ook ter plekke is hij niet direct overtuigd: de planten zijn hier rij-
ker vertakt, veel groter dan hij ze kent. Maar dan, gelukkig, vinden we een onderkomen exem-
plaar. Ja hoor, zo is het goed, hij is overtuigd en zal de info direct aan de Floristische Werkgroep 
Twente doorspelen!  
 
Wij sturen, om helemaal zeker te zijn, toch nog een exemplaar aan het Rijksherbarium te Leiden. 
Wout Holverda stuurt, bijna per omgaande, zijn reactie: hij heeft ons materiaal met exemplaren 
uit het herbarium vergeleken en geen reden om onze determinatie te betwijfelen. Mooi, mooi. 
 
Uit nader onderzoek van de literatuur blijkt dat de (Noord-Amerikaanse) soort na 1950 nog maar 
van twee vindplaatsen (door Geert genoemd), bekend was. Verder komt hij in Europa alleen nog 
(niet talrijk) in West-Ierland voor. De soort die vooral gevonden is in vochtige karresporen van 
zandweggetjes, is volgens Westhoff (Gorteria 5, pag 247) een pionier "die een uitzonderlijk, uit 
een gecompliceerd samenstel van gradiënten opgebouwd milieu vereist en uit dien hoofde slechts 
zeer zelden haar milieu-eisen verwerkelijkt vindt". Kortom, een veeleisende soort waar we niet 
veel van weten, en, dát is niet zeldzaam. 
 
Op de foto zien we hoe de soort die ons zo heeft beziggehouden eruitziet. Waarin verschilt hij nu 
van bv St Janskruid? Ach, het zijn maar kleinigheden: smallere blaadjes, geen klieren, kleiner. 
Het is een onaanzienlijke plant maar in staat om veel fascinatie los te maken. 
Henk Eggelte 
 



 
Verslag AK-kamp Bruinehaar 2006 7
 

3 Landgoed Bruinehaar 
Duur: 1/2 dag 
Afstand: 3 km 
Route:  
De gevolgde route is beschreven door HermJan. Hij begint op het kampterrein en leidt via de re-
creatieplas gevolgd over heidevelden en landerijen weer terug naar het kampterrein. 
Verslag: 
Een typische kruipexcursie. Vooral bij de recreatieplas uitvoerig is uitvoerig gekeken naar de vele 
interessante planten en insecten. Toen het begon te regenen gingen de ‘kruipers’ terug naar het 
kamp en de excursieleider maakt de tocht af over het landgoed Bruinehaar met veel mooie eiken-
lanen en een bloeiende heide. 
Ank Soutendam 
 
4 Fayersheide en Kooibos 
Duur: 3/4 dag 
Afstand:  ongeveer 10 km met de auto of fiets. Op de excursieterreinen hebben we ongeveer 2 á 3 
km gelopen. 
Route:  
Met de auto of fiets eerst naar het slagenlandschap aan de noordkant van Vriezenveen, vervolgens 
naar de Fayersheide en daarna door naar het Kooibos. 
Verslag: 
De Fayersheide is een lang-
gerekt stuk land dat maar 
gedeeltelijk is verveend. Het 
is waarschijnlijk altijd een 
weinig productief stuk land 
geweest dat ook buiten de 
ruilverkaveling is gebleven. 
Een deel van de Fayersheide 
is recent afgeplagd. Hier 
heeft zich een mooie 
heischrale vegetatie ontwik-
keld met soorten als Vetblad, 
Schildereprijs, Moerasherst-
hooi, Klokjesgentiaan, 
Hondviooltje, etc. De vol-
gende slagen worden be-
heerd als hooiland en hebben 
het karakter van een veen-
weide. De weiden waren pas 
gemaaid. Alleen de greppels bevatten nog een herkenbare vegetatie zoals Moerasviooltje en Wa-
teraardbei. Het terrein is heel rijk aan waterjuffers en libellen. 
Van oorsprong is de Kooibos een uitgestoven kuil in het dekzand. Het uitgestoven zand is in het 
zuidelijk deel nog als een paraboolduin terug te vinden. De Kooiplas is lang niet beheerd en heeft 
zich ontwikkeld tot een veenbos. Het bevat veel soorten van het Zompzegge-Berkenbroekverbond 
waaronder Haakveenmos , Moerasveenmos, Gewimperd veenmos, Fraai veenmos, Grote wederik 
en Melkeppe. Daarnaast groeien er veel paddestoelen.  
Michel Zwarts 
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5 Zuidelijke 
Engbertsdijksvenen 
Duur: 3/4 dag 
Afstand: ongeveer 5 km met de 
auto/fiets naar het excursieterrein en 5 
km lopen 
Route: 
Langs de Gravenlandweg naar de 
zuidelijke parkeerplaats van het 
Engbertsdijksveen en vandaar de 
aangegeven wandeling lopen. 
Verslag: 
Vandaag is het droog. De uitgestelde 
excursie door het zuidelijk deel van de 
Engbertsdijkvenen (SBB) vertrekt 
vanaf de parkeerplaats, vijf km ten 
zuidwesten van de camping. Er staan 
diepe plassen op het parkeerterrein en 
een aantal van ons besluit de 
wandeling gelaarsd te doen. Door de 
overvloedige regenval in augustus 
(record sinds de metingen begonnen) 
schieten de zwammen als 
paddenstoelen uit de grond. Het pad 
gaat noordwaarts door een 
Berkenbosje en op de vochtige bodem 
staan tientallen knalgele Berkenrussula’s en een heleboel Roodbruine slanke amanieten. Het is 
geen specifieke paddenstoelexcursie, maar toch duik ik regelmatig tussen de bomen om nog wat 
soorten op te kunnen schrijven. Waarna ik dan weer achter de groep moet aanhollen. Maar uitein-
delijk levert deze dag ‘in het voorbij gaan’ toch een score op van 33 soorten. 
In de dichtgroeiende petgaten staat Slangewortel en op kale plekken in het veen vinden we Moe-
raswolfsklauw, en Kleine en Ronde zonnedauw. Tussen de volop bloeiende Struikhei staat op de 
nattere plekjes Dophei. Na een staande koffiestop, de grond is nog drijfnat, slaan we linksaf. Te-

gen een op het zuiden 
gericht dijkhellinkje zien we 
een aantal zonnende 
Adders. Door het frisse 
weer zijn ze traag en we 
kunnen ze uitgebreid 
bekijken. Boven een 
langwerpige veenplas 
vliegen Boeren-, Huis- en 
Oeverzwaluwen. Langs de 
Eikenlaan aan de westkant 
staan heel veel Kamrus-
sula’s. Nadat iemand zo 
bereidwillig is geweest om 
een stukje te proeven noteer 
ik ze als Scherpe 
kamrussula. De melk van 
een oranjebruinige 
melkzwam kleurt geel op 
een zakdoekje; dat is dus de 
Rimpelende melkzwam.  
Tot slot een bezoek aan het 



 
Verslag AK-kamp Bruinehaar 2006 9
 

Veenmuseum. Eerst koffie met koek buiten op het terras in de zon (!) en dan naar binnen voor 
uitleg over de vervening. Een van de museummedewerkers (allemaal vrijwilligers) heeft een gro-
te maquette gebouwd van een veenkolonie. Hierop zijn de diverse werkzaamheden, gereedschap-
pen, machines en gebouwen uitgebeeld. Aan de wand hangen oude foto’s en gereedschappen die 
in het veen werden gebruikt. Het enorme hakmes waarmee een veenarbeider ‘de beul’ de reep ge-
perste turf tot op de centimeter nauwkeurig in mootjes hakte maakte wel indruk. 
Grote pret als blijkt dat we met een voormalig veentreintje mogen meerijden. Op een lorrie suk-
kelen we langzaam over de nogal slingerende rails. Onderweg wordt gestopt bij gerestaureerde 
veenhuisjes en plaggenhutten. Kleine bedsteden, dunne planken muren, een afgeschoten hokje 
voor de geit, armoe troef. Het huis van de veenbaas is als enige van steen gebouwd. Momenteel 
wordt het gerestaureerd. Binnen is een ruimte als winkel ingericht (er staat een stokoude toon-
bank) en hier bracht de vrouw van de veenbaas haar waren aan de man. Uiteraard waren de veen-
arbeiders verplicht hier hun inkopen te doen. Hun schamel loon werd in de winkel uitbetaald, 
naast de tap. Zo gewonnen, zo geronnen. Kassa dus voor de veenbaas! Op het terrein staat nog 
een machine waarin de turf tot een reep werd geperst. Als we bijna terug zijn bij het museum ont-
spoort het locomotiefje. Geen nood, iedereen stapt even uit en met vereende krachten wordt de 
loc weer op de rails gezet. 
Over het Oude Leidijkje wandelen we terug naar de parkeerplaats. Op de route ligt een observa-
tiehut, die ‘doen’ we nog even. Goed getimed, er valt een buitje en we kunnen droog naar drie 
vogels kijken en onze koffie opdrinken. 
Een leuke wandeling, veel planten, dieren, paddenstoelen en tot besluit wat cultuurhistorie. 
Els Löhr 
 
6 Lange kampen 
Duur: 1/2 dag 
Afstand: ongeveer 15 km met de auto naar het excursieterrein, daar 6 km lopen. 
Route: 
Met de auto via Kloosterhaar en Bergentheim naar een natuurontwikkelingsgebied aan de Vecht, 
gelegen zuidwestelijk van Hardenberg en iets westelijk van Brucht.  
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Verslag: 
De excursie vond plaats onder leiding van boswachter Geert  Euverman van het SBB. Hij was 
goed geïnformeerd over dit gebied en had een grote plantenkennis (KNNV-er!). Hij toonde ons 
een viertal landschappelijke aspecten in dit gebied. 
1. Allereerst het brede rivierdal van De Vecht, zoals dit in vorige eeuwen is ontstaan door de 

(tot ca 1930) sterk meanderende rivier. In het brede rivierdal bevinden zich nog enkele dode 
armen, vroegere stroombeddingen. 

2. We bezochten enkele oude rivierarmen, soms al dichtgeslibd en begroeid, een andere aan de 
voet van rivierduinen had open water, maar stond niet meer in verbinding met De Vecht. 

3. Als derde bezochten we een rivierduingebied langs de Vecht, ontstaan als stuifduinen, maar 
nu begroeid met bloemplanten en grassen. Er graasden koeien. Dit terrein was behoorlijk ge-
accidenteerd: met toppen van 10 à 15 meter die zeer droog waren, en lagere delen die zeer 
vochtig waren. Hier troffen we een interessante variatie in planten aan door de gradiënt droog 
– vochtig. Verder hier en daar doornstruwelen met Meidoorn, Sleedoorn, rozen en verder en-
kele eiken. Op de hogere duinen ook Grove den. Geert wees ons op opvallende bulten in het 
grasland met een afwijkende plantengroei. Volgens hem wordt dit veroorzaakt door weide-
mieren die bij hun graafwerk zand naar boven brengen. Hierdoor ontstaan kleine zandige bul-
ten temidden van meer humusrijke bodem er omheen, elk met eigen plantensoorten. ‘s Win-
ters kan de waterstand zo hoog worden dat het rivierdal onder water komt te staan, met de 
hoogste delen van de rivierduinen er bovenuit stekend. 
We zagen een opmerkelijke oude eik ‘op stelten’. In de wortelzone van de boom was 1 à 1,5 
meter zand weggewaaid en/of weggespoeld. In onze hedendaagse stuifduinen zien we dit ver-
schijnsel vooral bij vliegdennen( Grove den). 

4. Ten vierde bezochten we een waterbergingsgebied. Dit was een groot stuk voormalige land-
bouwgrond. Hier was de bovenste 30 – 40 cm grond afgegraven, waardoor de zandbodem 
(+leem) vrij kwam. De Vecht er langs was ter plaatse 30 meter verbreed. Deze aanpak vond 
plaats in 2005. In de afgelopen winter stond het gebied onder water en in het vroege voorjaar 
dit jaar groeide er nog niets. Nu zagen we een grote ‘kale’ vlakte waar overal pionierplanten 
groeiden in een grote variatie aan soorten. Door de ruimte die planten krijgen, vertonen ze 
soms enorme afmetingen, waardoor ze in eerste instantie niet altijd herkenbaar waren. In dit 
gebied van de Vecht worden in de komende jaren nog meer landbouwgronden bestemd voor 
waterberging.  

Gert Vink 
 
8 Geologische verkenning 
Duur: 3/4 dag 
Afstand: ongeveer 30 km met de auto  
Route: Via Langeveen naar de ontsluiting van de esker op de Mönkesbelt, vervolgens via de Bra-
ger naar de esker op de kruising van de Bragerweg en Breemhaarweg en vandaar naar het Honde-
ven (Pingoruïne). 
Verslag: 
Piet Hollander is lid van de Geologische vereniging en HermJan weet veel over de bodem in de 
omgeving. Zij zullen ons uitleg geven over de geologische processen die zich hier hebben afge-
speeld. Hamer en grondboor gaan mee. 
Precies op de grens ligt ons eerste doel. Een Esker of smeltwaterrug. Tijdens de voorlaatste ijstijd 
heeft een afsmeltende gletsjer hier zand- en grindlagen afgezet. De omwonenden hebben zand af-
gegraven en in deze ontsluiting kunnen we het grondprofiel met zand, grind en ijzerhoudende 
laagjes mooi bekijken. Vanaf dit hoge punt, de Mönkenbelt, zien we enerzijds het afgegraven en 
geëgaliseerde deel van de esker op Duits gebied en aan de andere kant de voortzetting van de es-
ker, de Mandjesberg, in Nederland. De Duitse boer heeft op zijn omgeploegde land een aantal 
veldkeien op een hoop gegooid. Arnold heeft wel zin in wat lichaamsbeweging en slaat voor ons 
een aantal keien in brokken. Met de loep bekijken we granieten, zandstenen, gneizen, vuurstenen 
(de witte kwaliteit heet flint), kwarts, amfibool en nog veel meer. 
Voor een grondboring rijden we via de boerenerf-route (we mochten even uitstappen om de Bra-
ger, een prachtig gerestaureerde hoeve, te bekijken) naar Breemhaar (haar betekent hoogte). 
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Voordat Michel kans ziet de boor in de grond te steken, staat de boer en grondeigenaar al naast 
hem. “Wat hij wel dacht te gaan doen”. Na een zeer diplomatieke en educatieve uitleg van Herm-
Jan krijgen we toestemming voor een proefboring. De boer blijft erbij, wordt helemaal enthousi-
ast en komt veel te laat thuis voor zijn middaghap. We vinden louter zand zonder steentjes, dus 
deze haar is een stuifheuvel. Hierna volgt een lange zoektocht naar 2 pingo-ruïnes. We negeren 
een bordje “Verboden Toegang”, sluipen over weggetje en stuiten op een zomerhuisje, we moe-
ten draaien en wegwezen. Gelukkig is er niemand thuis. 
HermJan geeft niet op en uiteindelijk komen we bij het Hondeven. Het bordje bij Landgoed 
Schuitenwolde kent heel wat geboden en verboden maar over grondboringen staat niets vermeld. 
Welgemoed marcheren we over een 
smal pad langs wuivend 
Pijpenstrootje naar een mooi water-
tje. Eerst is er tijd voor koffie, 
vervolgens worden de 
Klokjesgentianen op de afgeplagde 
stukjes heide bewonderd en dan 
wordt een grondboring verricht. 
Geen podzol hier, die is door 
afplaggen verdwenen. Naar de 
tweede pingoruïne is geen paadje en 
met gevaar voor enkelbreuken 
worstelen we ons door het bultige 
heidelandschap. Oranje 
Heidefopzwammetjes en Valse 
hanekammen groeien op de 
zanderige stukjes.  
De door Michel opgeboorde grond 
wordt door de kenners keurend beroken en geknepen. 
Els Löhr 
 
9 Dal van de Mosbeek 
Duur: 3/4 dag 
Afstand: 15 km met de auto naar het excursieterrein, ongeveer 5 km lopen 
Route: Met de auto naar de Molen van Pels en vandaar lopend volgens de routebeschrijving 
Verslag: 
De excursie leidt langs een aantal kleine natuurgebiedjes in het dal van de Mosbeek met als hoog-
tepunt het heischraalland waar de 
Mosbeek ontspringt. 
De eerste stopplaats is de Reuterkoele 
of Vlaskoele. Waarschijnlijk is het dus 
in gebruik geweest voor het roten van 
vlas. Het is een kom met in het 
midden een vijvertje. Het gebied is 
gedeeltelijk afgeplagd en op elk 
afgeplagd stukje groeit 
Moeraswolfsklauw er uitbundig. Het 
terrein bevat vooral soorten van 
heischraalland als Kleine - en Ronde 
zonnedauw, Moerasviooltje, Parnassia 
en Vetblad, maar ook Koningsvaren, 
Smalle stekelvaren, Wijfjesvaren. Een 
prachtige plek van Beekstaartje (een 
mos) gaf aan dat er nog steeds kalkrijk 
water opkwelt. 
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Tussen twee geplagde gebiedjes (de Hemmen en het  Oerbekkedal)  leidde de route verder langs 
een mooie meander van de Mosbeek met een vrijwel ondergraven oeverwal. De geplagde terrein-
tjes bevatten ook leuke soorten van schrale graslanden zoals Stekelbrem, Liggend hersthooi en 
Borstelbies.  
 
Het heideschrale grasland waar de Mosbeek ontspringt, ligt bovenop de stuwwal van Ootmarsum. 
Ook aan het eind van het seizoen is het een waar paradijs van kenmerkende soorten. Aspectbepa-
lend waren de bruine aren van uitgebloeide Beenbreek met overal verspreid de intens blauwe 
bloemen van Klokjesgentiaan. Daartussen groeide het minder opvallende spul waaronder, voor de 
echte liefhebbers, Armbloemige waterbies en Draadrus .  
Michel Zwarts 
 
10 Waterbeestjes 
Duur: 1 dag 
Afstand: 0 km 
Route:  
Verslag: 

In het kader van het waterbeestjesprojekt van de KNNV wilden we ook in het kamp ook aandacht 
besteden aan waterdieren. Een aantal kampdeelnemers had daarvoor het nodige materiaal meege-
bracht, zoals stevige netten, vangpotjes, emmers en vooral veel determinatiewerken en –werkjes. 
HermJan had in de omgeving een aantal watertjes uitgezocht van voedselrijk tot voedselarm. 
De planning was om in drie of vier groepen ’s ochtends de beestjes te gaan vangen en ’s middags 
te gaan determineren. HermJan had daarvoor van zijn oude school een aantal prepareermicrosco-
pen, een lichtmicroscoop, reageerbuisjes en petrischaaltjes geleend. 
De excursie was voor woensdag gepland. Maar, op maandag komt de regen met bakken uit de 
lucht en we besluiten om het programma om te zetten. Een paar vrijwilligers gaan in regenpak 
naar de dichtstbijzijnde vindplaatsen om daar zoveel mogelijk beestjes te vangen en die naar de 
mooie werkzolder (slechtweerlocatie) van kampterrein te brengen. Daar staat inmiddels alles 
klaar en tot diep in de middag wordt er gekeken, vergeleken en gedetermineerd.  
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Michel Zwarts 
 
11 Springendal 
Duur: 1 dag 
Afstand: 20 km met de auto, 6 km lopen 
Route: Met auto via Langeveen naar Vasse. Daar bij de kerk linksaf en via de Hooidijk naar de 
Brandtoren. 
Verslag: 
Vandaag lopen we 
weer met een gids 
mee. Nu met Gé, 
een vrijwilliger bij 
SBB en een kennis 
van HermJan. Gé 
laat eerst een kaart 
zien van de 
heuvelrug waarvan 
de Springendalbeek 
afstroomt, maar het 
bord met het reliëf 
dat hij bij zich heeft 
geeft een veel 
duidelijker beeld. 
Eerst gaat de route 
door een mooi bos. 
Ook hier weer veel 
paddenstoelen. Gé 
loopt stevig door, 
dus dat wordt voor 
mij hollen en stilstaan! Ik slaag erin om een 70-tal soorten te noteren. Een paar grote joekels 
wekken de belangstelling van alle deelnemers: Reuzenzwammen op de wortels van een Beu-
kenstobbe en een Beukenstam met Echte tonderzwammen. 
We zien de noordelijke en de zuidelijke tak van de Springendalbeek; Paarbladig goudveil bij de 
vleet. Daarna prachtige natte bloemrijke velden, nu gemaaid, die moet je in het voorjaar gaan 
zien. Tijdens de lunchpauze vangt Ilan wat insecten, o.a. een Paardenbijter. Vervolgens wandelen 
we de hoger gelegen heide op, het Onland. Mooie Jeneverbesstruiken, en een omgevallen Berk 
vol Vermiljoenhoutzwammen. Ik ga bijna uit mijn dak van al dat oranje. Diep in het kale zand 
groeien bekerzwammen, ze heten Zandputjes.  
Als we een diep dalletje zijn gepasseerd (Gé heeft toestemming gekregen om over dit stukje privé 
grond te lopen) komen we langs een dode boom waar Hoornaars in en uit vliegen. Aan de stam 
hangt een Zwavelzwam. 
Alle vaart is uit de excursie als we bij de Sprengen ,een kortgeleden afgeplagd veldje, aankomen. 
Er staan leuke plantjes, maar het meest bijzondere is dat hier spontaan Jeneverbessen gekiemd 
zijn. Ze zijn 10 tot 15 cm hoog en alle exemplaren zijn gemarkeerd met een stokje. Behalve Jene-
verbessen zijn er heel veel Berken en Grove dennen opgekomen. Ze zijn niet hoger dan een halve 
meter, maar ze hebben beiden hun mycorrhiza’s. De Berkenboleten, de Bruine ringboleten, 
Vleeskleurige vaalhoed en Zandpadvezelkop staan rond hun gastheren. Het gesnuffel van de 
plantjesmensen, paddenstoelliefhebbers en kriebelbeestjeskenners gaat een paar mensen wat al te 
lang duren. En Gé wil ons ook nog een heischraal grasland in het Mosbeekdal laten zien. De 
groep splitst zich en de doorzetters gaan met Gé mee. Het is de moeite waard: een vochtig gebied 
waar overal de uitgebloeide stengels van orchideeën omhoog steken. In het midden een goudbruin 
veld van uitgebloeide Beenbreek. Eromheen Parnassia, Klokjesgentiaan, Blauwe knoop en ook 
hier en daar Heidekartelblad. Een schitterend graslandje. 
Gé wordt uitbundig bedankt en hem wordt de Roofvogelgids van de KNNV beloofd. 
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Els Löhr 
 
12 Fietstocht dorpen en boerderijen 
Duur: 1/2 dag 
Afstand: 26 km 

Route en verslag: 
Van Bruinehaar via verschillende binnendoorweggetjes, o.a. Vuikenweg naar Geesteren. Daar 
met de eigenaar van Erve de Brager over de restauratie en het onderhoud van de boerderij ge-
sproken. Een mooie boerderij met drie schuren met vakwerk en o.a. lemen tussenwanden.. 
Van Geesteren via de Hyugensweg langs erve Kollink, Wulferink enz. naar de Eeshof in Tubber-
gen. Dan richting Manderveen, maar we zijn afgeweken van de route en binnendoor via zandwe-
gen met fietspaden naar Vasse. 
Van Vasse (bezoek aan kerkhof en winkel) naar de molen van Bels (koffie met appelgebak) en de 
molen van Frans. Vandaaruit via de Scheer en o.a. de oude Velserdijk naar Manderveen en langs 
de Duitse grens naar Langeveen en Erve de Meester. 
 
Ine Nijmeyer 
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3 WATERBEESTEN 
 
Het was een zeer leuke ervaring om met een groep KNNV’ers waterbeesten te gaan determineren, 
velen waren enthousiast en sommigen zeer serieus. 
Er waren uit drie verschillende watertjes monsters genomen, een sloot en een vijver en als laatste 
een aangelegd meer c.q. recreatieplas. 
Uit deze watertjes kwamen een aantal wat grotere dieren, maar de meeste diertjes waren erg 
klein, zodat ik eigelijk niet moet spreken over waterbeesten maar over waterdiertjes, en dit is dan 
ook het KNNV project voor 2006 . 
In ons kamp hebben we aan het project mee gedaan omdat het kampbestuur dit een leuk idee 
vond, en naar ik begrijp bijna alle deelnemers. 
De resultaten van het uitzoeken zijn per deelnemer heel verschillend. De een noteerde alleen een 
Nederlandse naam, de ander de hele wetenschappelijke naam, weer en ander kwam maar alleen 
tot de familie, zo was het heel divers hoe men deze activiteit beleefde. 
Zelf vang ik wel waterdiertjes met kinderen, en die vinden het altijd leuk. 
Grappig om te zien was het dat wij het als groep volwassenen ook erg leuk vonden. 
In de lijsten van vondsten is te zien dat er niet veel grote verschillen waren wat dieren betreft, tus-
sen de verschillende watertjes. 
We hebben aardig wat beestjes op naam gebracht. 
Wat opviel was dat er in onze monsters geen enkele zoetwaterslak aanwezig was. 
De resultaten zullen we doorgeven aan het KNNV project.  
Herman Roode 
 

Overzicht van gevonden waterbeestjes 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam aantal 
plas   
Snelzwemmer  Agalus bipustulatus 2 
Slijkvlieglarve Sialis luaria spec. 1 
Sigarawants Sigara falleni  
Watermijt spec.  1 
Waterspin Argyroneta aquatica  
Duikerwants Sigara distincta  
Dansmuglarve spec.   
Ruggezwemmer of bootsmannetje Notonecta spec.  
Schaatsenrijder Gerris lacustris  
Zoetwaterpissebed Asellus aquaticus  
Waterschorpioen Nepa cinerea  
sloot   
Snelzwemmer kever Agulus bipustulatus  
Waterspin Argyroneta aquatica 1 
Oeverspin spec.   
Waterschorpioen Nepa cinerea  
Vlokeeftjes spec.   
Muggenlarven spec.  2 
Bloedzuiger spec.   
Schaatsenrijder  Gerris lacustris  
Libellenlarve spec.  3 
Watervlo spec.   
Pop van een mug   
Vuurjuffer (larve?) Pyrrhosoma nymphula 3 
Zoetwaterpissebed Asellus aquaticus  
Waterroofkever spec.   
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Haftelarve spec.   
Mosselkreeftje spec.   
Cyclops   
Zwarte ruggenzwemmer Notonecta obliqua  
Duikerwants Sigara distincta  
Bloedzuiger  Erpoldella octaulata  
recreatieplas   
Waterjufferlarve spec.  2 
Ruggenzwemmer spec.  2 
Staafwants Ranatra linearis 1 
Libellenlarven spec.groot  3 
Dwergbootsmannetje Plea atomaria 2 
Larve venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia  
Dansmuglarve spec.   
Kleine watersalamander Triturus vulgaris  
Duikerwants Corixa punctata  
Groene kikker s.l.   
Bloedzuiger spec.   
Pluimmuglarve spec.   
Modderkever Hygrobia hermanni  
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4 VLINDERS LIBELLEN EN ANDERE INSECTEN 
 
In de mooie omgeving van Bruinehaar hebben we een heerlijke week doorgebracht. Op zondag, 
onze eerste excursiedag, fietsten we met een grote groep enthousiastelingen een rondje om de 
omgeving van Bruinehaar te leren kennen. Onder de bezielende leiding van HermJan en Anna 
leerden we eskers en stuwwallen te herkennen en vlogen de eerste vlinders en libellen om ons 
heen. Door het niet zo zonnige weer is het aantal vlinders wat beperkt gebleven. Wat heel leuk 
was dat er in dit kamp wat meer mensen iets van insecten wisten dan we normaal gewend zijn. En 
de hulp van een jonge snelle en enthousiaste insectenvanger (Ilian), zorgde ervoor dat we veel li-
bellen en juffers nu goed op naam konden brengen. Opmerkelijk was dat we in de hele week geen 
enkele dagpauwoog hebben gezien. Het blijkt dat dit eigenlijk ook geldt voor grote delen van Ne-
derland. Misschien horen we nog wat hier de oorzaak van is geweest. Voor de libellen en juffers 
was de tijd wel gunstig maar het weer werkte niet erg mee. En terwijl ik dit schrijf is de tempera-
tuur weer goed gestegen en vliegen er hier in de Zaanstreek toch weer wat meer insecten. Voor 
het klein koolwitje was het dit jaar een topjaar. Bij de wandeling door het Mosdal zag ik bij voor-
beeld door de verrekijker in 2 minuten tellen meer dan 50 kleine koolwitjes boven een bloemen-
veldje vliegen. 
En dichtbij op de camping hebben de meeste mensen de tijgerspin goed kunnen bewonderen en 
fotograferen. De maandag die in het teken stond van waterdiertjes vond ik zelf een heerlijk dagje 
ondanks de regen. Kortom insecten blijven boeiend. 
Hennie Roode 
 
Overzicht van gedetermineerde insecten 
Dagvlinders   
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam bijzonderheden 
Klein koolwitje Pieris rapae  
Bont zandoogje Pararge aegeria  
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas  
Boomblauwtje Celastrina argiolus  
Klein geaderd witje Pieris napi  
Hooibeestje Coenonympha pamphilus  
Atalanta Vanessa atalanta rups 
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album  
Groot koolwitje Pieris brassicae  
Heideblauwtje Plebeius argus  
Icarusblauwtje Polyommatus icarus  
Citroentje Gonepteryx rhamni  
Landkaartje Araschnia levana rups 
   
Nachtvlinders   
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam bijzonderheden 
Huismoeder Noctua pronuba  
Gamma-uil Autographa gamma  
Lieveling Timandra griseta  
Spanner Cabera pusaria  
Uilen Oligia strigilis  
   
Wantsen Orde hemiptera  
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam bijzonderheden 
Zuringwants Coreus marginatus  
Pyamawants Graphosoma lineatum  
Schrijvertje Gyrinus substriatus  
Vijverlopertje Hydrometa stagnorum  
Schildwants Palomena prasina  
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Schildwants Pentatoma rufipes  
Cicade Cicadella viridis  
   
Libellen en juffertjes Odonata en zygoptera  
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam bijzonderheden 
Paardenbijter Aeshna mixta 8 female 
Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea 8 male 
Venglazenmaker Aeshna juncea  
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum  
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa m en f en tandems 
Tengere pantserjuffer Lestes virens  
Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum  
Lantaarntje Ischnura elegans f vorm rufucens infucens-obsoleta infucans 

violacea 
Watersnuffel Enallagma cyathigerum  
Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum m en f 
Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum  
Zwarte heidelibel Sympetrum danae m en f 
Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum m en f 
Houtpantserjuffer Lestes viridis m en f 
Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum m en f 
Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus m op 9d 
Koraaljuffer Ceriagrion tenellum  
   
Overige insecten   
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam bijzonderheden 
Doodshoofdszweefvlieg Myathropa florea  
Blinde bij Eristalis tenax  
Slanke driehoefszweefvlieg Melanostoma scalare  
Groene schildpadkever   
Moerassprinkhaan stetophyma grossum  
Hangmatspin Linyphia triangularis  
Hoornaar Vespa Crabro nest nog bewoond 
Rode smalbok Leptura maculata  
Rode bosmier Formica polyctena  
Viervlekkige schimmelvreter Endomychus coccineus  
Zakdragertjes   
Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima  
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5 DE SLAKKENPAKKER VERTELT 
 
Over de weekdieren valt niet zoveel te vertellen, in dit kamp heb ik maar weinig soorten kunnen 
vinden. 
Met veel moeite vonden we zeven soorten huisjesslakken en één naaktslak. Van de naaktslakken 
had ik wat meer verwacht omdat deze geen kalk nodig hebben , we zaten n.l. in een kalkarm ge-
bied. 
Van al deze soorten zijn maar kleine aantallen gevonden. 
De tien soorten zoetwater-weekdieren zijn ook niet zoveel na een week zoeken. Bijna al deze die-
ren zijn gevonden tijdens de excursie met de boswachter naar het natuurontwikkelingsgebied bij 
de oude arm van de Vecht 
Herman (Roode) de slakkenpakker 
 
Landslakken   
Nederlandse naam familie Wetenschappelijke naam
(Gewone) Wegslak Arionidae Arion ater 
(Gewone) Tuinslak Helicidae Cepaea nemoralis 
Heesterslak Helicidae Arianta arbustorum 
Haarslak Hygromiidae Trichia hispida 
Oever-loofslak Hygromiidae Pseudotrichia rubiginosa
(Gewone) Barnsteenslak Succineidae Succinea putris 
Jachthorenslak Valloniidae Vallonia spec. 
Ammonshorentje Zonitidae Nesovitrea hammonis 
   
Zoetwaterslakken   
Nederlandse naam familie Wetenschappelijke naam
Grote diepslak Bythiniidae  Bithynia tentaculata 
(Gewone) Driehoeksmossel Dreissenidae Dreissena polymorpha 
Ovale poelslak Lymnaeidae Radix ovata 
Begroeide poelslak Lymnaeidae Radix peregra s.s. 
Leverbotslak Lymnaeidae Galba truncatula 
Bron-blaashoren Physidae Physa fontinalis 
Vlakke schijfhoren Planorbidae Hippeutis complanatus 
Gekielde schijfhoren Planorbidae Planorbis carinatus 
Draaikolkschijfhoren Planorbidae Anisus vortex 
Schildersmossel Unionidae Unio pictorum 
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6 PADDENSTOELEN 
 
In heel Nederland was het in 2007 een fantastisch paddenstoelenjaar. Een wij zaten in een goed 
paddenstoelengebied. De onderstaande lijst geeft daarvan het bewijs. 
Els Löhr.  
Peter van Wely 
 
 
Wetenschappelijk naam Nederlandse naam  Excursiegebied 
Agaricus arvensis ss.lat. Anijschampignon V 5 
Agaricus sylvaticus Schubbige boschampignon S 5 
Amanita citrina Gele knolamaniet  Manderheide 
Amanita fulva Roodbruine slanke amaniet AA 5, 11 
Amanita pantherina Panteramaniet V  
Amanita rubescens Parelamaniet AA 5, 8,4, 11 
Armillaria ostoyae Honingzwam, sombere 11g  
Auriscalpium vulgare Oorlepelzwammetje S 6 
Bjerkandera adusta  Grijze gaatjeszwam V 11 
Bolbitius vitellinus  Dooiergele mestzwam S 11 
Boletus badius Kastanjeboleet V 5, 11 
Boletus chrysenteron Roodsteelfluweelboleet V 5, 6, 11 
Boletus edulis Eekhorentjesbrood V 5, 11 
Boletus erythropus Gewone heksenboleet S Manderheide 
Boletus rubellum Rode boleet S 8 
Bovista plumbea Loodgrijze bovist  5 
Calocera cornea Geel hoorntje  11 
Calocera viscosa Kleverig koraalzwammetje  11 
Calvatia utriformis Ruitjesbovist S 6  
Cavatia excipuliformis Plooivoetstuifzwam  5 
Clavulina coralloides Witte koraalzwam  4 
Clitocybe candicans Kleine bostrechterzwam  11 
Clitocybe rivulosa Giftige weidetrechterzwam  11 
Collybia amanitae  Dwergcollybia  5, 11 
Collybia dryophila Eikebladzwammetje  5, 11, 8 
Coprinus comatus Geschubde inktzwam  11 
Coprinus spec. Inktmestzwammetje  6  
Crepidotus variabilis Wit oorzwammetje  5, 11 
Cystolepiota seminuda Kleine poederparasol  11 
Dacrymyces stillatus Oranje druppelzwam  11 
Daedalea quercina  Doolhofzwam  11 
Daedaleopsis confragosa Roodporiehoutzwam  5, 11 
Exidia plana Zwarte trilzwam  11 
Exidia truncata Eiketrilzwam  Manderheide 
Fopmes fomentarius Echte tonderzwam  5, 11 
Ganoderma australe  Dikrandtonderzwam  11 
Ganoderma lipsiense Platte tonderzwam  11 
Geopora arenicola Zandputje S 11 
Grifola frondosa Eikhaas  4 
Gymnopilus sapineus Dennenvlamhoed  11 
Hapalopilus rutilans Kussenvormige houtzwam  5 
Hebeloma leucosarx Vleeskleurige vaalhoed  11 
Hygrophoropsis aurantiaca Valse hanekam  8, 11 
Hypoxylon fragiforme Roestbruin kogelzwamm.  11 
Inocybe lacera Zandpadvezelkop  11 
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Wetenschappelijk naam Nederlandse naam  Excursiegebied 
Inocybe spec. Vezelkop   
Laccaria amethystina Rodekoolzwam A 11 
Laccaria laccata Gewone fopzwam  5, 11 
Lactarius necator Zwartgroene melkzwam  11 
Lactarius chrysorrheus Zwavelmelkzwam V  
Lactarius helvus Viltige maggizwam S  
Lactarius mammosus Donkere kokosmelkzwam V  
Lactarius mitissimus Oranje melkzwam S  
Lactarius quietus Kaneelkl.melkzwam A 5, 6 
Lactarius subdulcis Bitterzoete melkzwam  13 
Lactarius theiogalus Rimpelende melkzwam A 5 
Laetiporus sulphureus Zwavelzwam  11 
Leccinum scabrum ss.str. Gewone Berkenboleet V 5, 11 
Leccinum variicolor Bonte berkenboleet S  
Lepiota cristata Stinkparasolzwam V 11 
Lepista flaccida Roodbruine schijnridderzwam  11 
Lycoperdon foetidum Zwartwordende stuifzwam  11 
Lycoperdon perlatum Parelstuifzwam  5 
Macrolepiota procera Grote parasolzwam V 5, 6 
Macrolepiota rhacodes Knolparasolzwam V  
Marasmius oreades Weidekringzwam A 5, 11, 8 
Marasmius rotula Wieltje  5 
Megacollybia platyphylla  Breedplaatstreephoed  11 
Meripilus giganteus  Reuzenzwam V 11 
Mycena galericulata  Helmmycena V 5 
Mycena galopus Melksteelmycena  8, 11 
Mycena haematopus Gr.bloedsteelmycena  11 
Mycena vitilis Papilmycena  11 
Nectria cinnabaria Gewoon meniezwammetje  11 
Oligoporus caesius ss.str. Blauwe kaaszwam  13 
Panaeolus spec. Vlekplaat spec.  6 
Paxillus involutus Gewone krulzoom V 5, 11 
Peniophora incarnata Oranjerode schorszwam  13 
Phallus impudicus Grote stinkzwam  4, 11 
Phytoconis ericetorum Gew.veentrechtertje (Clitocybe)S   
Pholiota flammans Goudgele bundelzwam  11 
Picnoporus cinnabarius Vermiljoenhoutzwam  5, 11 
Piptoporus betulinus Berkenzwam V 5, 8 
Pluteus cervinus Hertezwam  11 
Poculum firmum Eiketakstromakelkje  11 
Psathyrella candolleana Bleke franjehoed A 5, 11 
Psathyrella marcescibilis Spaanderfranjehoed  11 
Psathyrella obtusata Stompe franjehoed S  
Psathyrella piluliformis Witsteelfranjehoed  5, 13 
Psilocybe fascicularis Gewone zwavelkop A 5 
Rickenella fibula Oranjegeel trechtertje  8, 11 
Russula aeruginosa Groene berkenrussula S  
Russula amoenolens Scherpe kamrussula AA 5, 8, 6, 11 
Russula betularum Roze berkenrussula S  
Russula claroflava Gele berkenrussula AA 5, 8 
Russula cyanoxantha Regenboogrussula AA 5, 6, 11 
Russula emetica Braakrussula (berk) V  5 
Russula fragilis ss.str.  Broze russula S 5 
Russula nigricans Grofplaatrussula V 13 
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Wetenschappelijk naam Nederlandse naam  Excursiegebied 
Russula parazurea  Berijpte russula V  5 
Russula vesca Smakelijke russula S 11 
Scleroderma citrinum Gele aardappelbovist  5, 4 
Scleroderma verrucosum Wortelende aardappelbovist  5 
Stereum gausapatum Eikebloedzwam  13 
Stereum hirsutum Gele korstzwam S 11 
Suillus bovinus Koeieboleet  11 
Suillus luteus  Bruine ringboleet  11 
Telephora terrestis Gewone franjezwam  11 
Trametes gibbosa Witte bultzwam  11 
Trametes versicolor Elfenbankje  11 
Vascellum pratense Afgeplatte stuifzwam  11 
Xylaria hypoxylon Geweizwammetje  11 
 
Totaal 112 soorten. 
Excursiegebieden 
4 Fayersheide en Kooibos 
5 Zuidelijke Engbertsdijksvenen 
6 Lange kampen 
8 Geologische verkenning 
11 Springendal 
13 Mandersheide 
 
Peter van Wely heeft een aantal paddenstoelsoorten (alleen de typische, karakteristieke en nog 
volop kleur op de hoed hebbende soorten) geteld. Deze zijn met een letter in de lijst vermeld: 

AA 100 – 300 ex.,  hetzij verspreid of in één gebied 
A 50 – 100 ex.,  idem 
V 10 – 25  ex.,  minstens 3 vindplaatsen 
S 1 – 8 ex.,  slechts op één vindplaats 
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7 PLANTEN BRUINEHAAR 
 
Uitwerking van de aangetroffen planten. 
Niet alle planten komen overal voor, zo bleek ook tijdens de vele excursies. In dit stukje worden 
per terrein de leuke vondsten nog even vermeld. Voor enkele terreinen zijn behalve de planten 
zelf, ook de plantengemeenschappen bekeken. Misschien is het je ook opgevallen dat sommige 
soorten vaker in het gezelschap van bepaalde andere soorten voorkwamen. Zo zie je in de buurt 
van Kleine zonnedauw vaak Dopheide en kan je in de buurt van Zandblauwtje vaak muizenoor 
vinden. De combinatie Muizenoor en Dopheide hebben we alleen nergens kunnen vinden. Planten 
vormen samen, in min of meer vaste combinaties, plantengemeenschappen. Aan de hand van de 
plantenlijsten van de verschillende gebieden is bekeken of er een beeld te vormen is van planten-
gemeenschappen die we zoal tegengekomen zijn. 
Voor een duidelijk beeld moeten er eigenlijk opnamen van enkele vierkante meters gemaakt wor-
den (het liefst meerdere van een gemeenschap) en wordt ook de dichtheid waarin de soort voor-
komt genoteerd. Omdat er tijdens het kamp alleen is gewerkt met de totaallijst en er binnen één 
excursie veel verschillende plantengemeenschappen voorbij komen is er alleen een poging ge-
daan bepaalde gemeenschappen uit de soortenlijst te filteren zijn en is gekeken of deze ook repre-
sentatief zijn voor het terrein in kwestie. 
In totaal zijn 224 plantensoorten genoteerd. Er zijn er nog meer gezien, maar niet altijd is alles 
genoteerd. Van deze planten is ca. 13% (namelijk 29 soorten) een soort van de Rode lijst, waarbij 
17 soorten als “gevoelig” te boek staan. 7 soorten zijn “kwetsbaar”, 3 zijn “bedreigd” en 2 soorten 
zijn “ernstig bedreigd”. Verder zijn 3 soorten aangetroffen die onder de Flora- en faunawet als 
beschermd vermeld zijn in Tabel 1 (algemene soorten) en 10 soorten die beschermd zijn en in 
Tabel 2 vermeld worden (overige soorten). 
 
1. Dal van de Mosbeek 
 

 
 
Het dal van de Mosbeek was op het gebied van planten wel het meest spectaculaire gebied. Niet 
alleen waren er veel Rode lijst-soorten aanwezig, de Rode lijst-soorten die er waren, waren er 
over het algemeen in grote hoeveelheden. In dit niet al te grote terrein (iets meer dan 1,5 ha.) trof-
fen we wel 10 Rode lijst-soorten aan.   
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In het terrein verschilde de vegetatie aan de zuidkant iets 
van die aan de noordkant. Stond aan de zuidkant veel 
Heidekartelblad vergezeld van Orchideëen en wat Blau-
we knoop, aan de noordkant werd het beeld volledig be-
paald door Beenbreek. De Beenbreek was al uitgebloeid, 
maar ook dan maken de donkeroranje zaadozen de zee 
van planten prachtig om te zien (zie foto’s van boven-
aanzicht). Op verschillende plekken in het terrein komen 
bronnetjes boven de grond om als kleine stroompjes hun 
weg te zoeken naar de Mosbeek, het hele terrein is hier-
door vochtig tot nat. Op de kale plekjes direct om de 
bronnetjes waren, vergezeld door veenmossen. vergezeld 
door veenmossen, Kleine zonnedauw en Ronde zonne-
dauw te vinden en waar de overgang van vers bronwater, tussen nat en droog in, precies goed ge-
noeg was, stond het Vetblad. Vetblad kwam in het verleden nog betrekkelijk veel voor in het 
pleistocene deel van Nederland, maar is de afgelopen eeuw erg hard achteruit gegaan en nu een 
zeldzaamheid geworden. E.Heimans en Jac.P.Thijsse schreven in 1897 in “Hei en Dennen” nog 
hoe Vetblad langs de kant van de weg gevonden kon worden en hoe “De kinderen in de Achter-
hoek van Overijssel en Gelderland” de plant “kleverig viooltje” noemden. De plant kreeg die 
naam omdat de rozet van bladen (zie foto) net als zonnedauw een plakkerige substantie bevat om 
insecten mee te vangen en het paarse bloempje wel een klein beetje wat weg heeft van een viool-
tje. 
 
Wat verder meteen opviel tussen de Beenbreek was de Klokjesgentiaan met zijn diepblauwe 
bloemen en de witte bloemen van Parnassia. Parnassia kennen de meeste mensen vooral van de 
kust. In het binnenland komt zij dan ook maar op enkele plekken voor. Ook deze soort is de afge-
lopen eeuw op veel plekken verdwenen.  
Als laatste Rode lijst-soort kan nog Armbloemige waterbies vermeld worden. Deze zeer kleine 
bies is zeer zeldzaam in het Sallands district en komt daarbuiten alleen in het Gelders en Duindis-
trict voor. Er komen nog meer soorten van de Rode lijst voor (bijv. Vlozegge) in het terrein, maar 
die zijn tijdens de wandeling niet aangetroffen. Overige soorten die in het terrein zijn aangetrof-
fen zijn o.a. Dophei, Grote ratelaar, Blauwe zegge, Kale jonker, Moerasviooltje, Kantig hertshooi 
en Brunel. 
Volgens deel 3 van “Wilde planten” (Westhoff et al., 1973) is de kwaliteit van de vegetatie hier 
halverwege de vorige eeuw nog erg hoog geweest, maar rond 1973 behoorlijk afgetakeld. “Hoe-
wel de bovenloop en het brongebied sinds 1947 als eigendom van ‘Het Overijsels Landschap’ be-
schermd zijn, heeft het sindsdien gevoerde zorgzame beheer niet kunnen verhinderen dat het oor-
spronkelijke, voor ons land unieke vegetatiepatroon van dit brongebied [...] slechts ten dele be-
houden is gebleven, en wel als gevolg van de omstandigheid, dat het beekje direct is omgeven 
door daarop afwaterend cultuurland.” 
Het brongebied werd destijds omgeven door orchideeënrijke vochtige heide, het brongebied had 
een mozaiek van bulten en slenken, waarbij de bulten vooral door veenmos gevormd werden en 
begroeid waren met soorten gebonden aan voedselarm water zoals Dopheide, Beenbreek, Welrie-
kende nachtorchis (verdwenen?) en Ronde zonnedauw. Op de overgangen naar de slenken, waar 
mineraalrijk grondwater aan de oppervlakte kwam, kon men, buiten een aantal (zeldzame) mos-
sen, het vetblad vinden. Westhoff et al. vermelden dat er in 1968 nog één exemplaar “in de resten 
van het stroomhoogveen van de Mosbeekbron groeide. De soort werd hier vroeger vergezeld door 
Parnassia, die er nog niet geheel is verdwenen en de merkwaardige Vlozegge” (door ons niet aan-
getroffen i.v.m. de tijd van het jaar). Witte snavelbies Klein blaasjeskruid worden nog genoemd, 
maar ook de tijdens onze excursie niet aangetroffen Armbloemige waterbies, die door Westhoff et 
al. aangemerkt wordt als “thans verdwenen”. 
Het lijkt er op dat veranderde milieuomstandigheden, vermoedelijk in combinatie met beter in-
zichten in het gevoerde beheer een deel van de rijkdom van weleer hebben weten terug te brengen 
of te behouden. Ik betwijfel of er nog ergens in het terrein sprake is van hoogveenachtige bultjes, 
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maar soorten als Armbloemige waterbies en Vetblad staan er nog/weer, voor zover ik weet is de 
Welriekende nachtorchis echter wel verdwenen. 
 
2 Engbertsdijksvenen 

De gevonden soorten in dit gebied zijn indicatief voor 
een plantengemeenschap die zich ontwikkelt in de 
richting van een Eiken-berkenbosvegetatie en voor 
gemeenschappen uit het Dopheide-verbond. In het 
verleden waren het Engbertsdijkveen groter en een echt 
hoogveen. Op dit moment is er nog een oude veenkern 
aanwezig, maar de optimale omstandigheden voor een 
hoogveen ontbreken grotendeels. Als een hoogveen 
groot genoeg is, is het net als een grote spons die je uit 
bad pakt en op tafel legt, er loopt wel water uit weg, 
maar het zijn vooral de zijkanten die opdrogen, de kern 

blijft het langste nat. Je kan je voorstellen dat hoe groter de spons is, hoe langer het midden nat 
blijft. Om te groeien heeft een hoogveen permanent nattigheid nodig. De plantensoorten die je 
hier dan het meeste vindt, zijn veenmossen. Zij houden goed water vast en vormen het grootste 
deel van de “spons”. De omstandigheden zijn erg 
voedselarm en zuur, omdat  het hoogveen alleen maar door 
regenwater gevoed wordt, hoog boven oppervlakte- en 
grondwater uitgegroeit en omdat veenmossen actief 
bijdragen aan de verzuring. Dit schept weer mogelijkheden 
voor planten die van voedselarme omstandigheden houden, 
zoals Lavendelheide (die hier wel voorkomt, maar niet 
gezien is) en bijvoorbeeld Ronde en Kleine zonnedauw en 
Witte snavelbies (foto boven). Deze soorten horen in het 
Dopheide-verbond thuis. Omdat het veen afgegraven is voor 
de turfwinning zijn de omstandigheden veranderd en is er 
van de vroegere reuzenspons bijna niks meer over. Door 
gecompartimenteerd waterbeheer wordt geprobeerd het 
gebied nat te houden en de veenmosgroei te stimuleren, dit is 
echter een langdurig proces. Omdat niet de hele 
Engbertsdijksvenen meer zo nat en voedselarm zijn als 
voorheen, zie je nu op veel plekken bos ontstaan. Dit is het 
eerder genoemde Eiken-berkenbostype, iets droger en iets 
voedselrijker met soorten als Struik- en Kraaiheide als 
onderscheidende soorten.  
Door de verschillende successiestadia in het terrein, van 
open water, naar dichtgroeiend laagveen, doorgaand naar 
beginnend (levend) hoogveen en van heide en moeras naar 
bos zijn er nog wel een aantal typische plantensoorten 
aangetroffen waaronden Moerasvaren, Slangenwortel (foto 
rechts), Gagel, Moerasdroogbloem en Watergentiaan. 
 
3 Fayersheide 
De soorten die in dit gebiedje gevonden zijn, duiden voor een groot deel op een grasland op natte 
tot droge, voedselarme tot wat rijkere, zwak zure bodem. De plantengemeenschappen die hier het 
duidelijkst naar voren kwamen wijzen op blauwgraslandachtige vegetatie en deels het dopheide-
verbond. Op de Fayersheide waren duidelijk gradiënten te zien, wat zich uitte in verschillende 
soortcombinaties. Zo was er een plek waar Kleine zonnedauw en Moeraswolfsklauw bij elkaar 
stonden, daar vlak in de buurt waren de omstandigheden zo anders dat er massaal Blauwe knoop 
en wat meer Tormentil stond, maar ook het uiterst zeldzaam geworden Vetblad, dat ook in het 
Dal van de Mosbeek gezien is. Nog weer wat verderop zag je behalve Dopheide ook Struikheide 
en daartussen Klokjesgentiaan met her en der een pluk Blauwe zegge. In een plas stond behalve 
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Knolrus ook Moerashertshooi, weer een soort van de Rode lijst. Al met al een erg gevarieerd ter-
rein en ondanks de betrekkelijke kwetsbaarheid van vegetaties op vochtige bodem is het terrein 
helemaal toegankelijk. De vegetaties zijn hier nog enigszins intact gebleven omdat het terrein 
nooit herverkaveld is. Ook de negatieve invloed van meststoffen ontbreekt hier deels; vanuit het 
verleden was het land dat het verst van de boerderij lag hooiland, waar een maaien-en-afvoeren 
beheer gevolgd werd. De weilanden met vee lagen dichter bij de boerderij en waren (door het 
vee) sterker bemest, vandaar dat de schraalste en over het algemeen dus soortenrijkste percelen 
het verst van de bewoning te vinden waren en vaak nog steeds zijn. 
 
4 Hemmen (geplagd 1) 
De Hemmen is een plagplek die grofweg gezien schuin tegenover de Reuterkoele ligt. De vegeta-
tie die hier opgekomen is na het plaggen, is een vegetatie van wat voedselarmere bodems. Ver-
moedelijk door het gevoerde beheer verruigt de vegetatie hier nogal. Dit neemt niet weg dat er 
nog een aantal aardige soorten zijn aangetroffen. Stekelbrem bijvoorbeeld, een Rode Lijst-soort 
(net als de andere in Nederland voorkomende Genista-soorten) die in de pleistocene streken toch 
nog redelijk algemeen te vinden is. Verder werden Blauwe knoop, Kruipend zenegroen, Brem, 
Tormentil, Timoteegras en Grote ratelaar gevonden. Veelal soorten uit de Klasse van vochtige 
graslanden en uit Klasse van heiden en borstelgraslanden. 
 
5 Oerbekkedal (geplagd 2) 
Het Oerbekkedal ligt tussen de Reuterkoele en het Dal van de Mosbeek in en is zeer recent ge-
plagd. De eerste indruk was dat het een kaal stuk was, maar even later vielen gelijk de plantjes op 
die al wel een plekje gevonden hadden in deze pioniersituatie. Een van de eerste planten die de 
aandacht trok was Liggend hertshooi. Een pionier van open löss-, leem- of zandgrond, zo meldt 
de Oecologische flora en: “verder [is de soort te vinden] op allerlei terreinen waar kort geleden de 
bovengrond verwijderd is [...]”. Een andere pionier die gvonden werd, is de Moerasdroogbloem. 
Verder een heel aantal soorten van wat rijkere situaties, zoals Paardenbloem, Witte en Rode kla-
ver, Grote brandnetel, Ridderzuring en Veldzuring. Een aardige vondst was nog de Avondkoe-
koeksbloem. Ook waren er nog een aantal soorten van iets vochtiger grond te vinden (vermoede-
lijk is de bodem hier wat leemhoudend), waaronder Gewone rolklaver, Penningkruid en Egelbo-
terbloem. 
 
6 Sprengen 
De Sprengen vormen het brongebied van de noordelijke tak van de Springendalbeek. Een paar 
jaar geleden heeft de toenmalige eigenaar toestemming gekregen om het gebied te ontwateren. 
Daardoor ging niet alleen de natuurwaarde van het gebied drastisch omlaag, maar kreeg ook de 
Springendalbeek te maken met een versterkte erosie. Inmiddels is het gebied natuurgebied ge-
worden en is het grotendeels geplaagd. De leukste ontwikkeling was de het kiemen van Jenever-
bes, iets was in de natuur maar zelden voorkomt. Mogelijk kiemt Jeneverbes alleen maar op open 
grond.  
Op de geplagde grond groeien mosjes die hun optimum op leemhoudende grond hebben, zoals 
Grote viltmuts en kwelindicatoren als Beekstaartje. Leuke planten waren Liggend hertshooi, 
Moerasdroogbloem en Stekelbrem en Stijve ogentroost; de laatste drie Rode lijstsoorten. 
 
7 Kooibos 
Het Kooibos is een betrekkelijk afgesloten gebied dat vroeger als eendenkooi heeft gefunctio-
neerd. Het staat op een stuifkuil in het dekzand Het betreft een arm milieu dat wat vochtiger is 
dan de omgeving. Een deel van het bos heeft zicht ontwikkeld tot een moerasbos van Zompzeg-
ge-Berkenbroekverbond Dit bostype wordt vooral gekarakteriseerd door (veen)mossen waarop ik 
hier niet verder in wil gaan. De boomgroei bestaat hier vooral uit Zachte berk, Zwarte els, Ratel-
populier, Boswilg en Grauwe wilg. In de kruidlaag wat varens, Melkeppe en in de natte delen Ge-
le lis. Op de hogere en drogere delen is naast Eik en Lijsterbes ook wat Hulst aanwezig, ook Hop 
werd hier gezien. Opvallend was de grote hoeveelheid Framboos bovenop het sikkelduin. 
 
8 Lange Kampen 
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Een heel ander terrein dan de zandgronden en veenrestanten was de Lange Kampen. Een stukje 
riviernatuur, redelijk onaangetast door intensieve landbouw en met veel reliëf in de vorm van ri-
vierduinen. Geurt Euverman van Staatsbosbeheer was zo vriendelijk ons hier rond te leiden. Door 
de afwisseling van nat naar droog en de verschillen in grondsoort in combinatie met begrazing 
zijn hier een heel aantal soorten te vinden die allemaal verschillende eisen aan hun groeiplaats 

stellen. Bovenop het hoge en al-
tijd droge zand stond Brem. Op 
een grazig deel was de invloed 
van de begrazing goed te zien 
aan de aanwezige begroeiing. De 
graaslijn was te zien aan bomen 
en struiken. Bijvoorbeeld ook 
aan de Egelantier, een roos die te 
vinden is in de duinen, maar ta-
melijk zeldzaam is langs de ri-
vieren. Een van de meest opval-
lende soorten in dit terrein was de Steenanjer (foto rechts). 
Een plant die langs de Vecht nog in verschillende begraasde 
“koelanden” vrij algemeen is, maar verder zeldzaam is. De 
Steenanjer wordt vaak vergezeld door Grasklokje, Grote tijm 
en Geel walstro (foto links), op deze plekken is sprake van de 
Associatie van Schapengras en Tijm. 

 
9 Natuurontwikkeling langs de Vecht 
Een “nieuwer” stukje riviernatuur is de natuurontwikkeling langs de Vecht. Een grote zandvlakte 
met een flink aantal soorten. Opvallend was de enorme massa geel bloeiende Middelste teunis-
bloem. Verder was het leuk te zien dat de natuurontwikkeling ook gunstige effecten heeft voor 
wat zeldzamere soorten, de Rode lijst-soort Lange ereprijs liet zich hier al op verschillende plek-
ken zien. Langs het water zijn soorten gezien uit de Waterkers-Vlotgras-Orde; Waterzuring, Gro-
te waterweegbree, Beekpunge en Blauwe waterereprijs. Hiernaast een aantal soorten uit de Gan-
zenvoet-Klasse, deze besloeg een groot deel 
van het oppervlak, zoals ook te zien is op 
onderstaande foto. Soorten die hierbij horen 
en gezien zijn, zijn de eerder genoemde 
Middelste teunisbloem, Kaal breukkruid, 
Kaal knopkruid en Varkensgras. Katten-
doorn is een soort die zich ook al heeft we-
ten te vestigen op dit natuurontwikkelinsg-
terrein. Andere soorten die genoteerd zijn, 
zijn Naaldwaterbies, Harig wilgenroosje en 
Knikkend tandzaad. 
 



 
Verslag AK-kamp Bruinehaar 2006 28
 

10 De Koele 
De Koele is een recreatieplas 
in Bruinehaar die is ontstaan 
bij een mislukte poging om het 
zand van de Esker te gelde te 
maken. Het is nu een ondiep 
ven met deels een vrij steile 
zandige oever en deels vlakke 
lemige oever. Het zandige deel 
en het ven wordt vooral door 
recreanten gebruikt. Het lemige 
deel is spaarzaam begroeid met 
mossen en planten. 
De plas leverde een 
spectaculaire vondst op. Een 
vreemd uitziende hertshooi 
werd door Henk Eggelte 

gedetermineerd als Canadees hertshooi (zie excursieverslag) 
Het droge gedeelte van de plas bevat de gewone soorten van arme zandige bodem, met als leukste 
vondst Dwergviltkruid, een Rode Lijstsoort.  
Het vochtige deel was soortenrijker. Het zijn vooral van planten van vochtige (matig) voedselrij-
ke en basische bodem, o.a.Waternavel, Moerasdroogbloem, Tengere rus. Maar ook Pijpestrootje 
aan de zure kant en Veerdelig en Zwart tandzaad aan de voedselrijke kant/ 
Mossen zijn gevoeliger voor de locale invloeden. Soorten al Lichtrandmos en Klein rimpelmos 
geven aan dat het om een kalkarme, lemige bodem gaat, 
 
De belangrijkste vondst bij de Koele is uiteraard Canadees hertshooi (Zie ook excursieverslag) 
De soort doet het goed en staat met honderden kleine en groter exemplaren aan de west- en 
noordzijde van de plas. Ondanks of misschien juist dankzij het recratief gebruik van de plas (als 
hondenuitlaatplek, crossterreintje en zwemplas) lijkt de soort het goed te doen. De soort staat op 
deze plek op matig vochtige plekken met een pionierachtig karakter. Het is niet bekend of de ves-
tiging recent is of dat de populatie al langere tijd bestaat. Dit laatste lijkt waarschijnlijk, aange-
zien de planten rondom de hele plas gevonden worden. Het zou interessant zijn uit te zoeken hoe 
de andere populaties er uit zien en of er overeenkomsten zijn in standplaats, soortensamenstelling 
of lokale verspreiding. Misschien dat met behulp van deze nieuwe vindplaats een gedetailleerder 
beeld geschetst kan worden van de kolonisatie van Canadees hertshooi in Nederland.  
 
11 Reuterkoele 
Uit de soorten die tijdens deze wandeling zijn aangetroffen, is goed te zien dat we in een gebied 
waren met vegetaties van droge en natte tot vochtige zandgrond. De Reuterkoele is een gebiedje 
waar geplagd is en met resultaat mag wel gezegd worden. Een aantal Rode lijst-soorten zijn hier 
aangetroffen, waarvan enkele behoorlijk zeldzame. Vermoedelijk is door de plagwerkzaamheden 
een deel van de oude zaadbank bloot komen te liggen en zijn de voedselarme omstandigheden die 
de soorten nodig hebben weer aanwezig. Een andere mogelijkheid is dat soorten zich hebben ge-
vestigd vanuit naburige populaties zoals het terrein van het Dal van de Mosbeek. Erg waarschijn-
lijk is dit laatste niet, windverspreiding wordt vermoedelijk tegengegaan door verschillende bos-
jes die tussen de twee plekken in liggen. Verspreiding door dieren bijvoorbeeld is ook niet erg 
waarschijnlijk omdat dan over het algemeen maar een enkele soort (die zich goed laat verspreiden 
door dieren) verschenen zou zijn. 
Het gebied bestaat uit heide (of geplagd oppervlak) met een vennetje of een “koele” erin. Aan de 
rand van het terrein komt kwelwater aan de oppervlakte, hiervan profiteren sommige soorten.  
Als “heidesoorten” waren Struikhei, Gewone dophei, Stekelbrem, Brem, Tormentil en Klein vo-
gelpootje te vinden. Ook Konigsvaren stond hier op verschillende plekken, vooral als kleine 
(kiem)plantjes. Deze soort wordt vaker aangetroffen op natuurontwikkelings- of plagterreinen, of 
zij hier ook standhoud is de vraag. Aan de rand van het terrein bij een met bos begroeid walletje 
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langs de weg stond Hengel en ook Gewone eikvaren is hier opgetekend. Midden op een groot ge-
plagd stuk, tussen een massavegetatie van gewoon haarmos stonden enkele exemplaren Kruipend 
zenegroen. Aan de andere randen van het terrein, waar kwel uittrad, stonden soorten die op een 
vergelijkbare standplaats als bij het Dal van de Mosbeek te vinden waren. Zeldzaamheden als 
Vetblad en Parnassia werden hier vergezeld door wat Zonnedauw en ook Moerasviooltje was hier 
te vinden, verder nog Kale jonker en enkele exemplaren Handekenskruiden., vermoedelijk Ge-
vlekte orchis. 
 
12 Springendal 
Over het Springendal staat in deel 3 van “Wilde planten” ook een vermelding. Het dal wordt ge-
noemd als voorbeeld voor een zogenaamde “Rietebeek”. Met “riete” wordt in Twente een erosie-
dal met steile randen in een heideachtig heuvelgebied bedoeld. Er wordt melding gemaakt van 
enkele in ons land zeer zeldzame plantengemeenschappen, “behorende tot het verbond van Bitte-
re veldkers en Bronkruid; Echt bronkruid en Moerasmuur zijn hier veel voorkomend”. In onze 
soortenlijst wordt melding gemaakt van Moerasmuur, maar (Echt) bronkruid is niet waargenomen 
of niet genoteerd. Verder stroomafwaarts kwamen volgens Westhoff et al bittere veldkers en bei-
de soorten goudveil voor, in een “stuwmeertje” ook drijvende waterweegbree. Bittere veldkers 
kan ten tijde van de excursie al wel verdwenen zijn, daar dit een soort is die redelijk vroeg in het 
jaar bloeit. Er staat echter van de goudveilsoorten alleen Paarbladig goudveil op de soortenlijst 
vermeld. Westhoff et al maken verder melding van Rietorchis en Gevlekte rietorchis, Moerasrol-
klaver en Gevleugeld hertshooi. Deze soorten staan niet op onze soortenlijst, wat niet inhoud dat 
ze er ook niet meer voorkomen, de wandelroute door het Springendal kan natuurlijk anders gelo-
pen zijn dan tijdens de beschrijving in “Wilde planten” en flinke delen waren al gemaaid. 
Hoewel Paarbladig goudveil kort geleden nog een Rode lijst-soort was, gaat het tegenwoordig 
minder slecht met de soort, ze staat inmiddels niet meer op de Rode lijst. Er zijn tijdens deze 
wandeling nog enkele soorten van natte tot vochtige bodems aangetroffen, zoals Holpijp, Klein 
springzaad, Kruipend zenegroen, Gewone engelwortel en Kale jonker. Soorten die over het alge-
meen aan wat oudere bossen, of beter gezegd een goed ontwikkelde humuslaag gebonden zijn en 
op de lijst staan zijn Dalkruid en Witte klaverzuring. 
 
13 Overige waarnemingen 
Onder de kop “overige waarnemingen” zijn wat losse waarnemingen opgeschreven. Het betreft 
hier een heel aantal (zeer) algemene soorten, waarvan een aantal niet in andere terreinen zijn ge-
noteerd. Enkele voorbeelden zijn Stinkende gouwe, Speerdistel, Kropaar, Veenwortel en Gewone 
ereprijs. Verder zijn er nog een aantal soorten genoemd die iets over standplaats of landschapsty-
pe vertellen, zoals Jeneverbes, Kraaihei, Kleine egelskop en Mannagras. Om verder nog een aan-
tal soorten te noemen: Maarts viooltje, Hemelsleutel (wild hier?), Hop, Kikkerbeet, Stijve klaver-
zuring, Krulzuring en Knopig helmkruid. 
 
Hieronder staat nog een overzicht van alle waarnemingen van hogere planten die gedaan zijn. In 
een apart excel-bestand is voor de liefhebbers nog een onderverdeling gemaakt van het totaal aan 
soorten per excursieobject. 
 
Remko van Rosmalen 
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Totaallijst van waargenomen (genoteerde) planten op alfabetische volgorde van weten-
schappelijke naam (in rood zijn de Rode lijst-soorten aangegeven).  
 

Achillea millefolium Duizendblad 
Achillea ptarmica Wilde bertram 
Acorus calamus Kalmoes 
Agrostis capillaris Gewoon struisgras 
Ajuga reptans Kruipend zenegroen 
Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree 
Alnus glutinosa Zwarte els 
Angelica sylvestris Gewone engelwortel 
Armoracia rusticana Mierik 
Artemisia vulgaris Bijvoet 
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren 
Berula erecta Kleine watereppe 
Betula pubescens Zachte berk 
Bidens cernua Knikkend tandzaad 
Bidens frondosa Zwart tandzaad 
Bidens tripartita Veerdelig tandzaad 
Calla palustris Slangenwortel 
Calluna vulgaris Struikhei 
Campanula rotundifolia Grasklokje 
Carex acutiformis Moeraszegge 
Carex oederi subsp. oedo-
carpa Geelgroene zegge 
Carex panicea Blauwe zegge 
Centaurea jacea Knoopkruid 
Ceratocapnos claviculata Rankende helmbloem 
Chamerion angustifolium Wilgenroosje 
Chelidonium majus Stinkende gouwe 
Chrysosplenium oppositifo-
lium Paarbladig goudveil 
Cirsium palustre Kale jonker 
Cirsium vulgare Speerdistel 
Conyza canadensis Canadese fijnstraal 
Corylus avellana Hazelaar 
Crepis capillaris Klein streepzaad 
Cynosurus cristatus Kamgras 
Cytisus scoparius Brem 
Dactylis glomerata Kropaar 
Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis 
Daucus carota Peen 
Deschampsia cespitosa Ruwe smele 
Dianthus deltoides Steenanjer 
Digitaria ischaemum Glad vingergras 
Drosera intermedia Kleine zonnedauw 
Drosera rotundifolia Ronde zonnedauw 
Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 
Echinochloa crus-galli Europese hanenpoot 
Eleocharis acicularis Naaldwaterbies 
Eleocharis quinqueflora Armbloemige waterbies 
Elodea nuttallii Smalle waterpest 
Empetrum nigrum Kraaihei 
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje 
Epilobium montanum Bergbasterdwederik 
Epilobium roseum Bleke basterdwederik 
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik 
Epipactis helleborine Brede wespenorchis 
Equisetum fluviatile Holpijp 

Erica tetralix Gewone dophei 
Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid 
Euphrasia stricta Stijve ogentroost 
Filago minima Dwergviltkruid 
Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel 
Galinsoga parviflora Kaal knopkruid 
Galium saxatile Liggend walstro 
Galium uliginosum Ruw walstro 
Galium verum Geel walstro 
Genista anglica Stekelbrem 
Gentiana pneumonanthe Klokjesgentiaan 
Geranium robertianum Robertskruid 
Geum urbanum Geel nagelkruid 
Glyceria fluitans Mannagras 
Gnaphalium sylvaticum Bosdroogbloem 
Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem 
Herniaria glabra Kaal breukkruid 
Hieracium laevigatum Stijf havikskruid 
Hieracium pilosella Muizenoor 
Hieracium umbellatum Schermhavikskruid 
Hieracium vulgatum Dicht havikskruid 
Holcus lanatus Gestreepte witbol 
Humulus lupulus Hop 
Hydrocharis morsus-ranae Kikkerbeet 
Hydrocotyle vulgaris Gewone waternavel 
Hypericum canadense Canadees hertshooi 
Hypericum elodes Moerashertshooi 
Hypericum humifusum Liggend hertshooi 
Hypericum maculatum Kantig hertshooi 
Hypericum perforatum Sint-Janskruid 
Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid 
Ilex aquifolium Hulst 
Impatiens parviflora Klein springzaad 
Iris pseudacorus Gele lis 
Isolepis setacea Borstelbies 
Jasione montana Zandblauwtje 
Juncus acutiflorus Veldrus 
Juncus articulatus Zomprus 
Juncus bufonius Greppelrus 
Juncus bulbosus Knolrus 
Juncus conglomeratus Biezenknoppen 
Juncus effusus Pitrus 
Juncus filiformis Draadrus 
Juncus tenuis Tengere rus 
Juniperus communis Jeneverbes 
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand 
Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand 
Leucanthemum vulgare Gewone margriet 
Linaria vulgaris Vlasbekje 
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 
Lotus corniculatus var. 
corniculatus Gewone rolklaver 
Lotus pedunculatus Moerasrolklaver 
Luzula campestris Gewone veldbies 
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem 
Lycopodiella inundata Moeraswolfsklauw 
Lycopus europaeus Wolfspoot 
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Lysimachia nummularia Penningkruid 
Lysimachia vulgaris Grote wederik 
Lythrum salicaria Grote kattenstaart 
Maianthemum bifolium Dalkruid 
Malva moschata Muskuskaasjeskruid 
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid 
Matricaria discoidea Schijfkamille 
Melampyrum pratense Hengel 
Mentha aquatica Watermunt 
Mentha arvensis Akkermunt 
Moehringia trinervia Drienerfmuur 
Molinia caerulea Pijpenstrootje 

Myosotis scorpioides 
Moerasvergeet-mij-
nietje 

Myrica gale Wilde gagel 
Narthecium ossifragum Beenbreek 
Nymphoides peltata Watergentiaan 
Oenothera biennis Middelste teunisbloem 
Oenothera erythrosepala Grote teunisbloem 
Ononis repens subsp. spino-
sa Kattendoorn 
Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje 
Osmunda regalis Koningsvaren 
Oxalis acetosella Witte klaverzuring 
Oxalis fontana Stijve klaverzuring 
Oxycoccus macrocarpos Grote veenbes 
Parnassia palustris Parnassia 
Pedicularis sylvatica Heidekartelblad 
Persicaria amphibia Veenwortel 
Persicaria hydropiper Waterpeper 

Persicaria lapathifolia 
Beklierde duizend-
knoop 

Persicaria maculosa Perzikkruid 
Peucedanum palustre Melkeppe 
Phleum pratense subsp. Pra-
tense Timoteegras 
Pimpinella saxifraga Kleine bevernel 
Pinguicula vulgaris Vetblad 
Pinus sylvestris Grove den 
Plantago lanceolata Smalle weegbree 
Plantago major subsp. major Grote weegbree 

Polygala vulgaris 
Gewone vleugeltjes-
bloem 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 
Polygonum aviculare Gewoon varkensgras 
Polypodium vulgare Gewone eikvaren 
Populus tremula Ratelpopulier 
Potentilla anserina Zilverschoon 
Potentilla erecta Tormentil 
Potentilla palustris Wateraardbei 
Prunella vulgaris Gewone brunel 
Prunus padus Gewone vogelkers 
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 
Quercus robur Zomereik 
Ranunculus flammula Egelboterbloem 
Ranunculus repens Kruipende boterbloem 
Rhamnus cathartica Wegedoorn 
Rhamnus frangula Sporkehout 
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar 
Rhynchospora alba Witte snavelbies 
Rosa canina Hondsroos 
Rubus idaeus Framboos 

Rumex acetosa Veldzuring 
Rumex acetosella Schapenzuring 
Rumex crispus Krulzuring 
Rumex hydrolapathum Waterzuring 
Rumex obtusifolius Ridderzuring 
Salix aurita Geoorde wilg 
Salix caprea Boswilg 
Salix cinerea subsp. cinerea Grauwe wilg 
Sambucus nigra Gewone vlier 
Scirpus sylvaticus Bosbies 
Scleranthus annuus Eenjarige hardbloem 
Scrophularia nodosa Knopig helmkruid 
Scutellaria galericulata Blauw glidkruid 
Sedum telephium Hemelsleutel 
Senecio inaequidens Bezemkruiskruid 
Senecio viscosus Kleverig kruiskruid 
Setaria viridis Groene naaldaar 
Silene dioica Dagkoekoeksbloem 
Silene latifolia subsp. alba Avondkoekoeksbloem 
Sisymbrium officinale Gewone raket 
Solanum dulcamara Bitterzoet 
Solanum nigrum subsp. Ni-
grum Zwarte nachtschade 
Solidago canadensis Canadese guldenroede 
Sonchus arvensis Akkermelkdistel 
Sonchus asper Gekroesde melkdistel 
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 
Sparganium emersum Kleine egelskop 
Spergula arvensis Gewone spurrie 
Stachys palustris Moerasandoorn 
Stellaria holostea Grote muur 
Stellaria uliginosa Moerasmuur 
Succisa pratensis Blauwe knoop 
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 
Taraxacum officinale Paardenbloem 
Thelypteris palustris Moerasvaren 
Thymus pulegioides Grote tijm 
Tragopogon pratensis subsp. 
pratensis Gele morgenster 
Trichophorum cespitosum 
subsp. germanicum Veenbies 
Trifolium arvense Hazenpootje 
Trifolium pratense Rode klaver 
Trifolium repens Witte klaver 
Tripleurospermum 
maritimum Reukeloze kamille 
Urtica dioica Grote brandnetel 
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 
Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes 
Verbascum thapsus Koningskaars 
Veronica anagallis-aquatica Blauwe waterereprijs 
Veronica beccabunga Beekpunge 
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs 
Veronica longifolia Lange ereprijs 
Veronica serpyllifolia Tijmereprijs 
Vicia cracca Vogelwikke 
Viola arvensis Akkerviooltje 
Viola canina Hondsviooltje 
Viola odorata Maarts viooltje 
Viola palustris Moerasviooltje 
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9 Vogels 
Het was niet de goede tijd van het jaar, en ook het weer werkte niet mee. Desondanks hebben we 
nog een aardig aantal vogelsoorten voor de kijker gekregen, vooral in de Engbertsdijksvenen. 
Jan Westhuis 
        
  excursiegebied  
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam A B C D E totaal 
Tachybaptus ruficollis Dodaars     1 1 
Podiceps cristatus Fuut  1   1 2 
Phalacrocorax carbo Aalscholver    1 1 2 
Ardea cinerea Blauwe Reiger  1  1 1 3 
Cygnus olor Knobbelzwaan     1 1 
Branta canadensis Grote Canadese gans    1 1 2 
Alopochen aegyptiacus Nijlgans     1 1 
Mareca strepera Krakeend     1 1 
Anas crecca Wintertaling     1 1 
Anas platyrhynchos Wilde Eend    1 1 2 
Aythya fuligula Kuifeend     1 1 
Pernis apivorus Wespendief     1 1 
Circus aeruginosus Bruine Kiekendief     1 1 
Circus cyaneus Blauwe Kiekendief  1    1 
Accipiter nisus Sperwer     1 1 
Buteo buteo Buizerd    1 1 2 
Falco tinnunculus Torenvalk 1   1 1 3 
Falco subbuteo Boomvalk 1  1  1 3 
Phasianus colchicus Fazant     1 1 
Fulica atra Meerkoet     1 1 
Charadrius dubius Kleine Plevier     1 1 
Pluvialis apricaria Goudplevier     1 1 
Vanellus vanellus Kievit     1 1 
Larus ridibundus Kokmeeuw     1 1 
Columba oenas Holenduif 1    1 2 
Columba palumbus Houtduif    1 1 2 
Streptopelia decaocto Turkse Tortel     1 1 
Apus apus Gierzwaluw     1 1 
Alcedo atthis IJsvogel  1    1 
Picus viridis Groene Specht    1 1 2 
Dendrocopos major Grote Bonte Specht 1  1 5 1 8 
Dendrocopos minor Kleine Bonte Specht    1 1 2 
Riparia riparia Oeverzwaluw     1 1 
Hirundo rustica Boerenzwaluw 1 1  1 1 4 
Delichon urbica Huiszwaluw 1 1  1 1 4 
Anthus trivialis Boompieper  1  1 1 3 
Motacilla flava Gele Kwikstaart 1 1   1 3 
Motacilla cinerea Grote Gele Kwikstaart   1 1  2 
Motacilla alba Witte Kwikstaart 1 1  1 1 4 
Troglodytes troglodytes Winterkoning    1 1 2 
Prunella modularis Heggenmus    1 1 2 
Erithacus rubecula Roodborst    1 1 2 
Phoenicurus ochruros Zwarte Roodstaart     1 1 
Saxicola rubicola Roodborsttapuit     1 1 
Oenanthe oenanthe Tapuit  1   1 2 
Turdus merula Merel    1 1 2 
Turdus philomelos Zanglijster    1 1 2 
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Turdus viscivorus Grote Lijster     1 1 
Sylvia communis Grasmus     1 1 
Sylvia atricapilla Zwartkop 1   1 1 3 
Phylloscopus collybita Tjiftjaf  1  1 1 3 
Phylloscopus trochilus Fitis 1     1 
Regulus regulus Goudhaantje    1  1 
Muscicapa striata Grauwe Vliegenvanger 1  1 4 1 7 
Aegithalos caudatus Staartmees 1  1 1 1 4 
Parus palustris Glanskop 1   1 1 3 
Parus montanus Matkop  1  1 1 3 
Parus cristatus Kuifmees    1  1 
Parus ater Zwarte Mees     1 1 
Parus caeruleus Pimpelmees 1 1  1 1 4 
Parus major Koolmees 1 1  1 1 4 
Sitta europaea Boomklever 1   1 1 3 
Certhia brachydactyla Boomkruiper    1 1 2 
Garrulus glandarius Gaai  1  1 1 3 
Pica pica Ekster     1 1 
Corvus corone Zwarte Kraai  1  1 1 3 
Corvus cornix Bonte Kraai     1 1 
Sturnus vulgaris Spreeuw    1 1 2 
Passer domesticus Huismus 1 1  1 1 4 
Passer montanus Ringmus  1    1 
Fringilla coelebs Vink  1  1 1 3 
Chloris chloris Groenling    1 1 2 
Carduelis cannabina Kneu    1 1 2 
Pyrrhula pyrrhula Goudvink   1 1  2 
Coccothraustes coccothraustes Appelvink   1   1 
Emberiza citrinella Geelgors    1 1 2 
Totaal  17 19 7 48 67 75 
 
A Bruine haar 
B Vecht 
C Esker 
D Springendal 
E Engbertsdijksvenen 
 


