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Jan W. Westhuis 
Vlasakker 8 
3235 SZ Rockanje 
 
Tel.: 0181 407927  mobiel  06 5064 5077 
Email : jan.westhuis@xs4all.nl 
 
 
Rockanje,  10 september 2007 
 
 
Aan de deelnemers van het kamp Teutoburgerwoud, van zaterdag 12 mei t/m zondag 20 mei 
2007. 
 
 
Hierbij de deelnemerslijst en verdere gegevens over het kamp. 
 
Duur van het kamp 
Het kamp begint op zaterdag 12 mei. Op deze dag kan na 12.00 uur uw kampeermiddel op 
aanwijzing van het kampbestuur worden geplaatst op het daarvoor aangewezen gedeelte van het 
kampterrein.  
Op de laatste dag, zondag 20 mei moet het terrein voor 12.00 uur worden verlaten 
Te vroeg uw kampeermiddel plaatsen kan betekenen dat u deze moet verplaatsen. 

 
Kampbestuur 
De volgende drie personen hebben zich bereid verklaard in het bestuur van het kamp zitting te 
nemen : 
 Voorzitter :  Herman Roode 
 Admin :  Els Lohr 
 Excursieregelaar :  Jan Westhuis 
 
De groepstent en de choc-pan met brander, etc. wordt door Jan Westhuis meegenomen. 
     
Kampeerterrein 
Gekampeerd wordt op: Camping Eurocamp 

             http://www.holperdorper-tal.de/eurocampwebsite11_neu001.htm  
             Holperdorp 44  49536 Lienen 
             Duitsland 

                                       Tel  +0049 5483 290  
Route 
Openbaar vervoer : Met de trein kunt u via Rheine komen tot Bad Iburg, u dient voor deze reis 
toch wel een ervaren OV te zijn. De NS kan u hier over informeren. De afstand station tot de 
camping is 6 km. 
Auto : De afstand Utrecht – Lienen is 230 km, de kortste route is via de A1 over Apeldoorn, 
Oldenzaal hier gaat de A1 over in de Duitse A30 richting Osnabruck bij uitrit 12 gaat u richting 
Tecklenburg over Leeden via de K30 bereikt u Holperdorp en aan de linkerkant ligt de camping 
Coördinaten N 52 09.18.3 en O 7 58.10.6 
 
Kaarten 
Freizeitkarte NRW Nr. 4 des Landesvermessungsamtes (1 : 50 000) oder die Wanderkarte Nr. 55 
(1: 25 000 
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Verdere informatie 
Het terrein ligt in de nabijheid van het natuurgebied Naturpark Eggegebirge und südlicher 
Teutoburger Wald 
Kijk eens naar  http://www.teutoburgerwaldverein.de/TWV/Organisation.html 
De voorzieningen op het kampeerterrein zijn redelijk. Er is een restaurant waar eenvoudig en 
goedkoop gegeten kan worden. Voor de dagelijkse boodschappen kunt u op de fiets in Bad Iburg 
terecht, de grotere supermarkten bevinden zich in Lengerich op ongeveer 9 km. 
Het gebied stelt geen uitzonderlijke eisen aan kleding of schoeisel, maar een paar stevige 
wandelschoenen  en laarzen komen zeker van pas. De ruimte in de convo-tent is beperkt, u kunt 
er met z’n allen in als u met een stoel komt die niet breder is dan ongeveer 50 cm. 
 
Meenemen 
Het kamp is een zelfverzorgingskamp, dus u zorgt voor uw eigen verblijf en eten. 's Avonds 
wordt, onder genot van het drinken van chocolademelk (of iets naar eigen keuze), een 
kampbijeenkomst gehouden, waar de belevenissen van de dag en de excursie-plannen voor de 
volgende dag worden doorgenomen. Ook andere zaken kunnen ter sprake komen. Overdag 
worden er excursies naar gebieden in de buurt georganiseerd. Het meenemen van een fiets wordt 
aanbevolen. 
 
Veel plezier toegewenst, 
Jan Westhuis 
     

 
Deelnemerslijst. 

 
Evelien van den Berg   Tijberg 64   Zoetermeer 
Anton van den Berg    “ 
Piet Hollander    Dorpsstraat 49   Oostwoud 
Els Löhr- Licht   Roucooppark 2  Voorschoten 
Hans Löhr     “ 
Herman Roode   Frans Halsstraat 24  Zaandam 
Cora van Rooijen   van Humboldtstaat 88  Utrecht 
Nico Selderbeek   Albert Cuyplaan 46  Heerhugowaard 
Jaap van der Veer   Drouwerstraat 6  Borger 
Erica van der Veer    “    
Peter van Wely   Smetanarode 82  Zoetermeer 
Jan Westhuis    Vlasakker 8   Rockanje 
Corrie Westhuis- Maatkamp   “ 
Wim van Zuilen   G.Gezellelaan 11  Uithoorn 
Rieke van Zuilen    “ 
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Overzicht excursies Teutoburgerwoud 12 tot 20 mei 2007 

Alle excursies begonnen om 9.30 uur 
 

 
 
 
 
 
Excursie 1, zondag 13 mei,  
Wandeling rond het kampeerterrein, eerst naar noord daarna naar het zuiden en door het bos 
terug. 
 
Excursie 2, maandag 14 mei,  
Per auto 7 km naar de Silberberg, daar een rondwandeling en op de kalkhelling naar de 
orchideeën gekeken. 
 
Excursie 3, dinsdag 15 mei,  
Met de auto 10 km naar Intruperberg en Dyckerhoff groeve. Rondwandeling. 
 
Excursie 4, woensdag 16 mei,  
Met de auto 27 km naar de Dörenther klippen. Korte rondwandeling in gietregen.  
 
Excursie 5, woensdag 16 mei,  
Met de auto 7 km naar de Westerbecker Berg. 
 
Excursie 6, donderdag 17 mei,  
Herhaling van de Silberberg excursie nr.2. 
 
Excursie 7, donderdag 17 mei,  
Lopend vanaf het kampeerterrein naar de Duvenstein en de Grafentafel. 
 
Excursie 8, vrijdag 18 mei,  
Met de auto 44 km naar de Rieselfelder bij Münster. 
 
Excursie 9, vrijdag 18 mei,  
Met de auto naar de Erikasee en te voet langs de Goldbach.  
 
Excursie 10, zaterdag 19 mei,  
Met de auto 10 km voor wandeling achter de Dyckerhoff groeve. 
 
 
Zaterdag 19 mei. 
Om 19.00 uur gezamenlijk schnitzels eten in het restaurant van de camping. 
 
Op een aantal avonden om 22.00 uur naar vleermuizen gekeken en geluisterd met de bat-
detector. 

 



 6

Logboek. 
 

Excursie 1.   Zondag 13 mei, wandeling vanaf 
de camping door het dal en een hellingbos, o.l.v. 
Herman Roode. 
Om 10 uur (een Herentijd op deze Moederdag) 
wandelen we met alle 15 deelnemers (waarvan 1 
per ‘loopfiets’) een verkenningsrondje in de 
omgeving van het kampeerterrein. Aanvankelijk 
over een verharde weg door het dal langs 
koolzaad- en gerstakkers. In de berm Echte 
kamille, Kroontjeskruid, Akkervergeet-mij-niet, 

Gewone ereprijs en Duist. Het glooiende landschap heeft iets weg van Zuid Limburg. Veel 
huizen zijn in vakwerkstijl gebouwd. Omdat de weg druk bereden wordt kiezen we vrij snel voor 
een rustiger veldweg. Bij de bosrand liggen wat boomstammen en er staat een bankje. Prima 
voor een koffiestop. Het is lekker weer; eindelijk droog na 2 dagen met stevige regenbuien en 
harde wind. 
Via het baltsgedrag van vlinders komt Peter met een 
verhaal over een plek in Zoetermeer waar hij zich niet 
graag alleen vertoont omdat hij dan baltsende homo’s in 
zijn nek krijgt. Het ene verhaal lokt het andere uit. Nadat 
we zijn uitgelachen wandelen we de helling op en het bos 
in. Dit is een stukje van het Hermanspad. Veel 
aangeplant naaldhout en af en toe Eik-, Beuk- en 
Haagbeukopstanden. Het pad kronkelt door het bos, is 
hier en daar glibberig en soms moeilijk te vinden. 
Moeizaam sleept Peter de van Corrie geleende fiets 
tussen de bomen door. We noteren Christoffelkruid, de 
Wolfskers, Bosereprijs (veel bleker dan de grote blauwe 
bloemen van de Gewone ereprijs), Gulden boterbloem, 
Langs het pad een ‘nest’ Duivelseieren. Corrie neemt een ei mee om bij de caravan ‘uit te 
broeden’ tot een Stinkzwam. 

 
Het weer wordt steeds beter. Onze boterhammen eten we op een open gekapte plek in het bos. 
Het is lekker in het zonnetje! Toch vliegen er niet veel insecten rond. Slakken zijn er des te meer. 
Onze excursieleider draait tak na tak om en weet de hand te leggen op exotica als: Vale clausilia, 
Gekielde loofslak en Egelwegslak. Een groot voordeel bij het bekijken is dat ze niet tot de snelle 
weglopers behoren. Het Beukenbos lijkt op een Zuid Limburgs hellingbos met grote velden 
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Daslook (al in vrucht), Dalkruid met witte bloemtrosjes, Bosbingelkruid, Gevlekte aronskelk, 
Gele dovenetel, Lievevrouwebedstro en Heelkruid. 
Na een poosje houdt het bospad op, voor de lopers geen probleem, maar voor Peter op de fiets 
wel. Al slalommend tussen stammen, takken en afgevallen blad heeft hij grote moeite om ons bij 
te houden. Om 2uur zijn we weer terug op de camping. Precies op tijd, want 5 minuten later 
begint het te gieten. De excursieleider heeft een perfect gevoel voor timing. 
Els. 
 
 
 
Excursie 2.   Maandag 14 mei, Silberberg, parkeerplaats Lorenkamp aan de n.o.kant, o.l.v. 
Erica v.d.Veer. 
 

 
  Vogelnestorchis  Vliegenorchis  kalkgraslandje 
 
Na enig zoeken vonden we het parkeerterrein Lorenkamp. We hadden prima droog weer met af 
en toe zon. We wilden de D2-wandeling lopen, maar raakten al gauw de markering kwijt. Met de 
kaart erbij liepen we toen onze eigen route.  
Toen we zin in koffie kregen waaide het net 
erg hard. Gelukkig konden we toen uit de 
wind op een muurtje van een tuin van een 
huis onze koffie met broodjes gebruiken. 
Even langs de weg lopen en toen een pad 
langs een machinefabriekje Herkenhoff in. 
In het bos moesten we flink klimmen. Langs 
kleine paadjes gingen we omhoog en zagen 
echt honderden Vogelnestorchissen bloeien. 
Even later werd ons gezwoeg beloond met 
prachtige kalkweiden met bloeiende 
Bergnachtorchis, Muggenorchis, 
Mannetjesorchis, enz. Hier lunchten we. 
Daarna op ons richtingsgevoel (+ GPS!) naar de parkeerplaats. 
Paddestoelen: Blote kinderbillen (Bloedweizwam), Peervormige stuifzwam, Elfenbankje, Platte 
tonderzwam en Berkendoder. 
Erica. 
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Excursie 3.    Dinsdag 15 mei, Intruperberg en Dyckerhoffgroeve, o.l.v. Wim van Zuilen. 
Een korte autorit van 10km naar de steengroeve bij Lengerich. Het weer is bewolkt met af en toe 
zon. Koffiestop bij de rand van de steengroeve. Onderweg een Ree, ook veel orchideeën. 
Middagpauze op een zonnige plek in een weitje. Achter ons horen we de Fluiter. Prettige 
excursie met de hele groep. 
Vooral voor de plantenmensen was het genieten. 
 

 
 zandhagedis  Dyckerhoffgroeve  rustpunt  meikever 
 
Tussen het blad scharrelt een wijfje Zandhagedis. Op een takje zit een Meikever te zonnen. Peter 
vangt een paarsig gekleurde loopkever die hij aanvankelijk  Carabus violescens noemt. Omdat 
hij putjes op zijn rugschild heeft (de kever) herdoopt Peter hem tot Carabus problematicus. We 
denken dat hij een loopje met ons neemt, maar het mooie Tsjechische keverboek van Jan 
Westhuis geeft Peter gelijk. 
Prachtige malse Judasoren versieren de halfverrotte beukenstammen en erop kruipt een 
(nieuwe?) Clausilia voor Herman. 
Wim. 
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Excursie 4.   Woensdag 16 mei 2007  Dörenther klippen,  o.l.v. Jan Westhuis. 
Regen, Regen, Regen, heel veel regenwater begeleide ons naar das Hockende Weib, een 
rotsformatie bij de Dörenther klippen. Een natte Roodborst en Pimpelmees met voer in zijn bek 
waren de weinige vogels op deze natte dag. Bij de gesloten Almhutte vonden we een droog 
hoekje waar we onze eigen koffie met koek verorberde. 
 

Das Hockendes Weib bleek een 
steenformatie te zijn. We besloten de 
gladde rots niet te beklimmen, het uitzicht 
was trouwens toch in nevelen gehuld. 
 
Op onze weg naar boven vonden we 
bloeiende Zevenster en heel veel Blauwe 
bosbes, ook een Eekhoorn was nog actief. 
Toen er nog meer regen viel besloten we 
terug te gaan. We hebben onszelf toen 
verwend in een luxe conditorei in 

Tecklenburg. De cappuccino en de 
grote stukken taart gingen er goed 
in. 
Met Hemelvaart-donderdag voor 
de deur moesten er nog 
boodschappen in Hagen worden 
gedaan. Om drie uur werd het op 
de camping eindelijk voor korte 
tijd droog.  
Jan Westhuis 
 
 
 
Excursie 5.  Woensdag 16 mei, 
Westerbecker Berg, o.l.v. Anton en 
Evelien v.d. Berg. 
 
 
 
 
 

Wat gaan we doen op deze 
grauwe en natte dag? Men 
beraadt zich onder de luifel van 
Jan en Corrie. 
 
Vanmorgen regende het licht 
uit een grauwe en grijze 
wolkenmassa. Na een korte rit 
aangekomen op het vertrekpunt 
van de excursie was het 
praktisch droog. Pas na de 
koffiepauze om ca 11.30uur 
ging het harder regenen en 
gestaag viel het regenvocht uit 
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de lucht en zelfs via het bomendek leek het of er nog meer viel. We gingen nog richting 
kalkgroeve, maar de lol was er echter snel vanaf. Rechtsomkeert gemaakt en dezelfde weg terug, 
naar de auto’s. Bij de tussenstop in het Woudkasteeltje van Anton en Evelien werd nog een 
heerlijk kopje koffie genuttigd met een onbescheiden stuk taart en daarna gingen er 4 man verder 
naar het Eurokamp. 
Noot: niets gezien. 
Anton.  

In de stromende regen 
kwamen we geen insekten tegen, 

zelfs niet ene vlo, 
schaatsenrijder evenzo, 

ook hommels en bijen zwegen. 
 
Excursie 6.  Donderdag 17 mei, Silberberg, o.l.v. Peter van Wely. 
We gingen op weg naar de Silberberg (Anton, Nico, Evelien en Peter). Het was zonnig weer, ’t 
zag er veelbelovend uit. Na een goedgeplande autoroute kwamen we op de bedoelde 
parkeerplaats aan. Na de weg gevraagd te hebben aan een inboorling met hond ging Nico de berg 
op. Na 20 minuten zwoegen zag hij de weiden liggen. Ondertussen had Anton via een andere 
route hetzelfde object gevonden. Nadat we allemaal gegeten hadden keerde de rust in de groep 
terug. Vooral Peter die deze plek niet eerder gezien had, genoot met volle teugen. 
Nico. 
 
Excursie 7.  Donderdag 17 mei, Holperdorp – Duvenstein. 

 
slakkenpakker in de Goldbach   de typische vakbouw van de streek 

Hemeltje, een droge dag! Langs de Boomkikkertjespoelen, langs de Goldbach. Ja, ja, Goud 
genoemd naar ’t goud… of naar ’t echte Paarbladig 
goudveil. Maar wel de Grote gele kwikstaart. Met 9 
deelnemers hoefde ik niet tot 10 te tellen. Wel die 2 
Reeën nog gezien. Bij een boomkwekerij in de berm 
koffie gedronken en gekeken naar de Erwtenstruik, 
Cornus Kousa, een heuse Mammoetboom en de 
Ginkgo. Op een vermolmde 
boomstam vonden we het 
oranjebruine vilt van de 
Grote viltinktzwam. Erop 1 
vruchtlichaam. Gelukkig 

stond er een bord Duvenstein, anders waren we er langs gerend zonder 
op te merken. Verder naar een stuk steen met de naam Grafentafel, ook 
bijna verborgen. Gelukkig had Wim het ontdekt. Na het laatste asfalt 
viel de groep bijna in drieën, maar toch kwamen we ongeveer samen 
op de camping terug. 
Wim op de Grafentafel   Piet.    
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Excursie 8.  Vrijdag 18 mei, Rieselfelder 
bij Münster, o.l.v. Jan Westhuis. 
Met 6 personen vogels kijken is een mooi 
aantal. Niet te weinig, maar ook niet teveel. 
De parkeerplaats die wij gevonden hebben 
was bij het Biologisch Station, met wat 
opgezette dieren, veel informatie en……een 
toilet! De aanwezige vogels hebben ons niet 
teleurgesteld. Het hoogtepunt (ook letterlijk, 
want we hadden er eerst zo’n 100 treden 
voor omhooggeklommen) was de 
Witvleugelstern. De Ooievaar met jongen en 
de Meerkoet met netuitgenomen jongen waren trouwend ook heel leuk. Net als de 2 Beverratten. 
Eén zwom een watergang over, de andere waggelde naar een poel. Een Koekoek streek neer in 
een dode boom, dichtbij genoeg voor een digitale foto. Qua weer en sfeer een prima excursie. 
Het was de vogelrijkste dag met 62 soorten. 
Corrie. 
 

 
  Rieselfelder  …’n Witvleugelstern!  net uitgekomen pullen 
 
De Rieselfelder Münster was 100 jaar geleden nog 
heide. Het gebied werd gebruikt om het afvalwater 
van de stad Münster te zuiveren. Nu is het een plas-
dras gebied dat als natuurgebied is ingericht met 
wandelroutes, informatieborden, kijkhutten en een 
hoge observatietoren. 
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Excursie 9.  Vrijdag, 18 mei, Erikasee, o.l.v. Peter van Wely. 
Vertrokken vanaf de camping richting Iburg en aandachtig de kaart lezend namen we een grote 
afslag; edoch deze weg liep toch dood. Gekeerd op het weggetje. Toch nog de auto neergezet en 
we liepen door een rijk bemest landje en zagen daar de overbekende flora, passend bij zo’n 
weiland. Wie schetst onze verbazing toen we eerst een Atalanta zagen vliegen en even later met 
een vleugelslag van de zwaluw de Koninginnepage. Onze dag was goed. Daarna naar de 
Erikasee. Volgens goede Hollandse gewoonte is deze See ingepolderd. Ergo verdwenen. Op een 
stukje land met nog enige Weinachtbomen konden we ons hart ophalen aan diverse planten van 
het geslacht ‘kers’. Ook het Veelkleurig vergeetmijnietje werd ontdekt. Wat ons in het algemeen 
opviel is de uitermate vriendelijkheid die de Duitser uitstraalt. 
Anton/Evelien. 
 
 
Excursie 10.  Zaterdag 19 mei, Naturschutzgebiet Intruper Berg, o.l.v. Herman Roode. 
Het had de hele nacht gehoosd. Om half tien was het zwaar bewolkt, maar droog. De wandeling 
begon vanaf de parkeerplaats aan de noordkant van de Dyckerhoff steengroeve.  
 

 
geen bloem meer te bekennen fossielen zoeken  op de rand van de groeve 

 
Toen we bij het kalkgraslandje aankwamen was het wel schrikken. Een paar honderd schapen 
stonden de vegetatie af te vreten en de bodem te verrijken met hun talloze keutels.  
De schapenboer arriveerde per pick-up, dreef zijn kudde bijeen en bepakte een ezel met 
gereedschap en onderhoudsspullen. Snel 
vervolgden we onze route om de hongerige 
schaapskudde voor te blijven. 
Bij de eerste, verlaten groeve waren alle 
planten al opgevreten. Zodoende verlegden 
we onze aandacht naar de kale steenhelling. 
Piet hakte met zijn geologenhamer wat keien 
kapot en Jan vond een mooie pyrietknol. 
Koffiestop bovenop de rand van de grote 
groeve, met ‘mooi’ uitzicht op de lege 
woestenij van deze holle kies met op de 
achtergrond de fabrieksgebouwen. Uit het 
puin aan onze voeten toverde Piet een 
fossiele zee-egel tevoorschijn (Micraster) en een stuk van een Ammoniet. Jan voelde zich 
plotseling wat rillerig, dat was niet van de griep maar door de lichte mist was de temperatuur was 
gedaald tot 10˚ C. Ons paadje slingerde verder langs de bovenrand van de groeve. Door stukjes 
bos met Bleek bosvogeltje, Grote keverorchis en onze eerste Welriekende nachtorchissen. De 
stuifmeelklompjes stonden evenwijdig aan elkaar, dus het klopte. De mooie grote blauwe 
Akeleien besloten we met een vraagteken op te nemen, wild of niet? Een deken van Wilde 
bosrank hing over de bomen, nog niet in bloei, maar al een schilderachtige aanblik biedend.  
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aan de rand van de Dyckerhoff groeve 

 
Het Naturschutzgebiet Intruperberg bood ons geen nieuwigheden. Een rondwandeling om de 
groeve zou teveel tijd vergen, dus keerden we op onze schreden terug. Aan de overkant zagen we 
nog de toegangsweg tot de groeve met slagboom waar we eerder deze week hadden gestaan. De 
zon brak door en de temperatuur steeg gelijk met zeker 10˚C.  
Hoewel we voorzichtig onze weg zochten over de schapenwei, vergde het bij de auto’s nog enige 
tijd om onze profielzolen vrij te maken van de Grote Boodschappen. 
Els. 
 
 
 
Zaterdag, 19 mei. Afscheidsdiner. 
Na de excursie werd meteen begonnen met het afbreken van de convo-tent. 
Rond 19 uur wandelden we richting receptiegebouw. In de Stube had de beheerder een grote 
tafel voor ons gedekt. 

We begonnen met een 
smakelijke salade die werd 
gevolgd door Schnitzels. 
Inderdaad in meervoud. Je 
kon zoveel Schnitzels naar 
binnenwerken als je lustte en 
ik denk dat bijna iedereen er 
wel 2 op had. Bij sommigen 
stopte de teller pas bij 3 of 4.  
Jaap vroeg het woord. 
Namens alle deelnemers 
bedankte hij het bestuur en 
overhandigde alledrie een 
fles wijn. Het werd een 
gezellige avond en een leuke 
afsluiting van een geslaagd 
kamp. 
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Verslag van de trage excursieganger 
 
In dit kamp wilde ik mij wat gaan bekwamen in het determineren van naaktslakken, en dat is een 
goed voornemen geweest. 
 
In midden Europa komen 5 families naaktslakken voor n.l. 
Arionidae      wegslakken  b.v. Gewone wegslak 
Milacidae      kielnaaktslakken  b.v. zwarte kielnaaktslak 
Boettgerillidae   wormnaaktslak    1 soort   
Limacidae      aardslakken  b.v. bos-aardslak        
Testacellidae      schildslakken  b.v. gewone schildslak 
 
Er zijn soorten van 4 families waargenomen, alleen van de fam. Milacidae is geen enkele soort 
gezien. 
 
Al tijdens de eerste excursie zijn heel veel naaktslakken waargenomen,  
en dit is het hele kamp zo gebleven, het weer werkte goed mee, regen dan komen de slakken te 
voorschijn,  
Er is heel wat water uit de hemel gevallen dit kwam meestal op de goede momenten naar 
beneden n.l. in de nacht zodat de excursies bijna allemaal droog gelopen konden worden. 
Het resultaat van mijn inspanningen is dat er 13 soorten naaktslakken zijn herkend, en dat zijn er 
best veel, maar de inspanning was ook groot, elke keer weer bukken en dan een steen of 
boomstam omdraaien. (oei mijn rug). 
Heel leuk was de constatering dat de Zwarte aardslak en de Grote(tijger)aardslak drie maal 
gezamenlijk onder steen, papier of een boomstronk zaten op een kleine afstand van elkaar, het 
zijn soorten van de zelfde familie n.l. Limax, maar ze kunnen het niet samen doen. 
Er is niet alleen gekeken naar naaktslakken, ook naar de huisjesslakken  zijn gezocht.  
De waarnemingen zijn gedaan op zicht en er is strooisel verzameld, dit strooisel is thuis 
gedroogd en uitgezocht op de hele kleine soorten, zeg maar vanaf 1,5 mm groot.(klein) 
Het aantal huisjes slakken is uitgekomen op 29 soorten. 
 

 
Herman keert het hele bos ondersteboven…….. ….en gaat zelfs (bijna) te water 
 
Uit een beekje naast visvijvers is nog extra gezocht naar zoetwatermollusken maar dat is niet 
succesvol geweest, er werden slechts 2 soorten gevonden. 
De Ovale poelslak is aangetroffen in grote hoeveelheden, en ook een Pisidium spec., deze is ong. 
3mm groot het is een tweekleppige, een moeilijk te determineren soort. 
 
De (naakt)slakkenpakker Herman. 
 
 



  Landslakken  

   
 Agriolimacidae Kleine akkerslak Deroceras laeve 12-05-07 naaktslak 
 Agriolimacidae Gevlekte akkerslak Deroceras reticulatum 13-05-07 naaktslak 
 Arionidae Grote wegslak Arion ater 12-05-07 naaktslak 
 Arionidae Donkere wegslak Arion distinctus 12-05-07 naaktslak 
 Arionidae Zwarte wegslak Arion hortensis 15-05-07 naaktslak 
 Arionidae Egel-wegslak Arion intermedius 13-05-07 naaktslak 
 Arionidae Spaanse wegslak Arion lusitanicus 17-05-07 naaktslak 
 Arionidae Bos-wegslak Arion silvaticus 16-05-07 naaktslak 
 Arionidae Bruine wegslak Arion subfuscus 15-05-07 naaktslak 
 Boettgerillidae (Gewone) Wormnaaktslak Boettgerilla pallens 13-05-07 naaktslak 
 Carychiidae Slanke dwergslak Carychium tridentatum 15-05-07 uit strooisel 
 Clausiliidae Grote clausilia Balea biplicata 17-05-07 
 Clausiliidae Vale clausilia Clausilia bidentata 13-05-07 
 Clausiliidae Kleine clausilia Clausilia rugosa 15-05-07 uit strooisel 
 Clausiliidae Gladde clausilia Cochlodina laminata 13-05-07 
 Cochlicopidae Glanzende agaathoren Cochlicopa lubrica 12-05-07 
 Discidae Boerenknoopje Discus rotundatus 12-05-07 
 Enidae Donkere torenslak Merdigera obscura 15-05-07 
 Ferusacciidae (Gewone) Blindslak Cecilioides acicula 15-05-07 uit strooisel 
 Helicarionidae Gladde tolslak Euconulus fulvus 18-05-07 uit strooisel 
 Helicidae (Gewone) Tuinslak Cepaea nemoralis 12-05-07 
 Helicidae Wijngaardslak Helix pomatia 14-05-07 
 Hygromiidae Grofgeribde grasslak Candidula intersecta 15-05-07 
 Hygromiidae Heideslak Helicella itala 15-05-07 
 Hygromiidae Bos-loofslak Monachoides incarnatus 13-05-07 
 Hygromiidae (Gewone) Haarslak Trichia hispida 12-05-07 
 Limacidae Zwarte aardslak Limax cinereoniger 13-05-07 naaktslak 
 Limacidae Grote aardslak Limax maximus 12-05-07 naaktslak 
 Limacidae Tere aardslak Malacolimax tenellus 13-05-07 naaktslak 
 Pomatiasidae Geruite rondmondhoren Pomatias elegans 15-05-07 
 Punctidae (Gewoon) Dwergpuntje Punctum pygmaeum 14-05-07 uit strooisel 
 Pupillidae Mostonnetje Pupilla muscorum 15-05-07 uit strooisel 
 Succineidae (Gewone) Barnsteenslak Succinea putris 18-05-07 
 Valloniidae Stekelslak Acanthinula aculeata 13-05-07 uit strooisel 
 Valloniidae Geribde jachthorenslak Vallonia costata 13-05-07 
 Valloniidae Fraaie jachthorenslak Vallonia pulchella 15-05-07 uit strooisel 
 Vertiginidae Dwerg-korfslak Vertigo pygmaea 15-05-07 uit strooisel 
 Vitrinidae Doorschijnende glasslak Vitrina pellucida 14-05-07 uit strooisel 
 Zonitidae Bruine blinkslak Aegopinella nitidula 13-05-07 
 Zonitidae Ammonshorentje Nesovitrea hammonis 18-05-07 
 Zonitidae Kelder-glansslak Oxychilus cellarius 12-05-07 
 Zonitidae (Gewone) Kristalslak Vitrea crystallina 15-05-07 uit strooisel 
  

 
 

 

 Zoetwatermollusken  
   
 Sphaeriidae Dwerg-erwtenmossel Pisidium spec. 18-05-07 tweekleppige
 Lymnaeidae Ovale poelslak Radix ovata 18-05-07 
   
 De datum geeft aan wanneer voor het eerst waargenomen  
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foto’s van Herman 

Clausilia op Judasoor  Stekelslak    Grote wegslak 
 
Versnoept zijn laatste oortje  heeft stekels op zijn 
     huisje 
 
 

 
 

Vogellijst – samengesteld door Jan Westhuis 
 

Excursie nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tel   Excursie nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tel 
Dodaars               v     1   Boompieper             v   v v 3

Fuut               v     1   Grote Gele Kwikstaart     v               1

Aalscholver   v           v     2   Witte Kwikstaart v v v v       v v   6

Blauwe Reiger v             v     2   Winterkoning v v v v v   v v v   8

Ooievaar               v     1   Heggemus   v v   v   v   v v 6

Knobbelzwaan               v     1   Roodborst   v   v v   v   v   5

Grauwe Gans               v     1   Zwarte Roodstaart   v                 1

Canadese Gans               v     1   Roodborsttapuit               v     1

Nijlgans               v     1   Tapuit     v               1

Bergeend               v     1   Merel v v v   v   v v v v 8

Krakeend               v     1   Kramsvogel   v             v   2

Wintertaling               v     1   Zanglijster v v     v   v v     5

Wilde Eend               v     1   Grote Lijster v   v           v   3

Zomertaling               v     1   Rietzanger               v     1

Slobeend               v     1   Bosrietzanger               v     1

Tafeleend               v     1   Kleine Karekiet               v     1

Kuifeend               v     1   Grasmus         v     v   v 3

Rode Wouw     v               1   Tuinfluiter v   v   v   v   v v 6

Bruine Kiekendief               v     1   Zwartkop v v v v v   v v v v 9

Sperwer                 v   1   Fluiter     v   v         v 3

Buizerd v v v         v v v 6   Tjiftjaf v v v   v   v v v v 8

Torenvalk               v     1   Fitis v   v   v   v v v v 7

Fazant v             v     2   Goudhaantje v v     v   v       4

Waterhoen               v     1   Vuurgoudhaantje         v           1

Meerkoet               v     1   Grauwe Vliegenvanger v                   1

Scholekster               v     1   Staartmees             v   v   2

Kievit   v           v     2   Kuifmees                 v   1

Grutto               v     1   Zwarte Mees v v         v   v   4

Tureluur               v     1   Pimpelmees v v         v v v   5
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Groenpootruiter               v     1   Koolmees v v v       v v v v 7

Oeverloper               v     1   Boomklever v   v           v   3

Kokmeeuw               v     1   Boomkruiper v                   1

Kleine Mantelmeeuw               v     1   Vlaamse Gaai   v           v     2

Witvleugelstern               v     1   Ekster   v           v     2

Holenduif               v v   2   Kauw   v   v       v     3

Houtduif   v v       v v v v 6   Zwarte Kraai v v v v       v v   6

Koekoek   v           v     2   Spreeuw v             v     2

Gierzwaluw     v       v v   v 4   Huismus v                   1

IJsvogel               v     1   Vink v v   v v   v v v   7

Groene Specht   v v v     v v     5   Europese Kanarie                 v   1

Zwarte Specht               v     1   Groenling v           v   v   3

Grote Bonte Specht         v       v   2   Putter               v     1

Oeverzwaluw     v               1   Kneu v                   1

Boerenzwaluw v           v v     3   Goudvink     v               1

Huiszwaluw v v v       v     v 5   Geelgors v       v   v   v   4

                          Rietgors               v     1

                          telling soorten 28 26 23 8 16 0 23 62 28 14   
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Toelichting bij de plantenlijst. 
   Je kunt de planten die we tijdens het kamp gezien hebben grofweg indelen in twee groepen. De eerste 
groep omvat planten van open terreinen, zoals wegkanten, greppels en akkerranden.Voor de meeste 
hiervan hoef je niet naar het Teutoburger Woud te gaan. Die zijn alleen de eerste dagen opgegeven. Wel 
heel bijzonder is de flora op de kalkweitjes. Toch waren er maar weinig soorten die uitsluitend op 
kalkbodems kunnen groeien, zoals de vliegenorchis.De aarddistel heeft wel een voorkeur voor kalk, maar 
groeit een enkele keer op een zure bodem. Voor de jeneverbes maakt het niet uit. Die groeit net zo goed 
op kale kalksteen als in volmaakt kalkvrij stuifzand, zoals in Drente. Beemdkroon groeit in Thüringen op 
bontzandsteen. Die is ook onverschillig voor kalk. Tormentil heeft zelfs een voorkeur voor zure bodems, 
maar staat toch op het kalkweitje van de Silberberg. 
   De tweede groep omvat de bosplanten. Ook daarvan werden alomtegenwoordige soorten als de 
bosanemoon, alleen de eerste excursiedag opgeschreven. Veel bosplanten waarvoor je naar Zuid Limburg 
– het krijtdistrict – gaat, zoals éénbes, heelkruid en vogelnestorchis, zijn in feite onverschillig voor kalk. 
Het bleek bosvogeltje is wel aan kalkbodems gebonden. Adelaarsvaren en bosbes daarentegen, verdragen 
geen kalk. In het bos speelt behalve kalk ook de nattigheid een rol. We vonden beide soorten goudveil, 
die allebei gebonden zijn aan bronnetjes. 
   De nummers in de plantenlijst na de Nederlandse naam verwijzen naar de data in mei. Op 17 mei 
werden er twee excursies gehouden; 17a naar de kalkhelling op de Silberberg, waarbij alleen nog nieuwe 
vondsten werden genoteerd en 17 b naar de Goldbach, de Duwestein en de Grafentafel. 
    
  Jaap van der Veer  

Plantenlijst, 
samengesteld door Jaap van der Veer. 

 
 

Latijnse naam Nederlandse naam Excursie dag 
Acer campestre spaanse aak 15 
Achillea millefolium gewoon duizendblad 14 
Actaea spicata christoffelkruid 13 
Aegopodium podagraria zevenblad 13 
Ajuga reptans kruipend zenegroen 14 
Alchemilla spec. vrouwenmantel 14 
Alliaria petiolata look-zonder-look 13,14,16 
Allium ursinum daslook 13,19 
Alopecurus myosuroides duist 13 
Anemone nemorosa bosanemoon 13 
Anthoxanthum odoratum gewoon reukgras 17b 
Anthriscus sylvestris fluitekruid 13 
Aquilegia vulgaris akelei 19 
Arabis arenosa rozetsteenkers 15 
Arctium lappa grote klit 13,14 
Arctium minus gewone klit 16 
Arenaria serpyllifolia zandmuur 18 
Arrhenatherum elatius glanshaver 13 
Artemisia vulgare bijvoet 13 
Arum maculatum gevlekte aronskelk 13,14 
Asparagus officinalis asperge 14 
Athyrium filix-femina wijfjesvaren 13,14 
Atropa belladonna wolfskers 13,15 
Barbarea vulgaris gewoon barbarakruid  14,15 
Bellis perennis madeliefje 13,14 
Blechnum spicant dubbelloof 14,17b 
Brassica napus koolzaad 13 
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Briza media bevertjes 14,15 
Bromus hordeaceus zachte dravik 13,14 
Bromus sterilis ijle dravik 13 
Bryonia dioica heggerank 14 
Campanula trachelium ruig klokje 14 
Capsella bursa-pastoris herderstasje 13,14 
Cardamine amara bittere veldkers 18 
Cardamine flexuosa bosveldkers 18 
Cardamine hirsuta kleine veldkers 13,14 
Cardamine impatiens springzaadveldkers 13 
Cardamine pratensis pinksterbloem 13,14 
Carlina vulgaris driedistel 17a 
Carpinus betulus haagbeuk 15 
Cephalanthera damasonium bleek bosvogeltje 14,15,19 
Cerastium biebersteinii viltige akkerhoornbloem 13 
Cerastium holosteoides gewone hoornbloem 13 
Chaerophyllum temulum dolle kervel 13,14,16 
Chamerion angustifolium wilgenroosje 13 
Chelidonium majus stinkende gouwe 15 
Chrysosplenium alternifolia verspreidbladig goudveil 17b 
Chrysosplenium oppositifolia paarbladig goudveil 17b 
Cirsium acaule aarddistel 17a 
Cirsium arvense akkerdistel 13,16 
Cirsium oleraceum moesdistel 18 
Cirsium vulgare speerdistel 13 
Clematis vitalba bosrank 14,15 
Convallaria majalis  lelietje-van-dalen 14 
Cornus sanguinea rode kornoelje 14,15 
Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn 15 
Dactylis glomerata kropaar 14 
Digitalis purpurea vingerhoedskruid 17b 
Dryopteris dilatata brede stekelvaren 14 
Dryopteris filix-mas mannetjesvaren 13,14 
Epilobium tetragonum kantige bastaardwederik 18 
Equisetum arvense heermoes 13,14 
Equisetum sylvaticum bospaardestaart 17b 
Erigeron annuus zomerfijnstraal 15 
Eupatorium cannabinum leverkruid 13,15 
Euphorbia helioscopia kroontjeskruid 13 
Fagus sylvatica beuk 14 
Frageria vesca bosaardbei 14,16 
Galium aparine kleefkruid 13,14 
Galium odoratum lievevrouwebedstro 13,16 
Geranium dissectum slipbladige ooievaarsbek 14 
Geranium macrorrhizum ooievaarsbek (tuinplant) 15 
Geranium pyrenaicum bermooievaarsbek 15 
Geranium robertianum robertskruid 13,14,15 
Geum urbanum geel nagelkruid 14 
Gleichoma hederacea hondsdraf 13,14 
Gymnocarpium dryopteris gebogen driehoeksvaren 14 
Hedera helix klimop 14 
Hemerocallis hybr. daglelie (tuinplant) 15 
Heracleum mantegazzianum reuzenbereklauw 15 
Heracleum sphondylium gewone bereklauw 13,14 
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Hieracium auricula spits havikskruid 14 
Hieracium pilosella muizenoor 14 
Hieracium vulgatum dicht havikskruid 14 
Holcus mollis witbol 14 
Hypericum perforatum st.janskruid 13,14,15 
Ilex aquifolium hulst 14 
Iris pseudacorus gele lis  18 
Juniperus communis jeneverbes 14 
Knautia arvensis beemdkroon 15,17b,19 
Lamiastrum galeobdolon gele dovenetel 13,16 
Lamium album witte dovenetel 13,14 
Lamium maculatum gevlekte dovenetel 14 
Lamium purpureum paarse dovenetel 13 
Leontodon hispidus ruige leeuwentand 17a 
Lepidium draba pijlkruidkers 15 
Leucanthemum vulgare margriet 13,14 
Linum catharticum geelhartje 14,17a 
Listera ovata keverorchis 14,15,19 
Lonicera periclymenum kamperfoelie 14,17b 
Lonicera xylosteum rode kamperfoelie 19 
Lotus corniculatus  gewone rolklaver 14,15 
Lupinus polyphyllus vaste lupine 17a 
Lychnis flos-cuculi echte koekoeksbloem 17b 
Lycopus europaeus wolfspoot 17b 
Lysimachia nemorum boswederik 13,14 
Maianthemum bifolium dalkruid 14,15 
Matricaria matricarioides schijfkamille 13 
Medicago lupulina hopklaver 16 
Melampyrum pratense hengel 17b 
Melica uniflora eenbloemig parelgras 15 
Mercurialis perennis  bosbingelkruid 13 
Moehringia trinerva drienerfmuur 13,14,16 
Myosotis arvensis akkervergeet-mij-niet 13 
Myosotis discolor veelkleurige vergeet-mij-niet 18 
Neottia nidus-avis vogelnestorchis 14,15 
Onopordum acanthium wegdistel 15 
Ophrys insectifera vliegenorchis 14 
Orchis mascula mannetjesorchis 14 
Ornithopus perpusillus klein vogelpootje 19 
Oxalis acetosella bosklaverzuring 13,16 
Papaver rhoeas grote klaproos 13 
Paris quadrifolia eenbes 13 
Pastinaca sativa pastinaak 15 
Plantago lanceolata  smalle weegbree 13,14 
Plantago major grote weegbree 13 
Platanthera bifolia welriekende nachtorchis 19 
Platanthera chlorantha bergnachtorchis 14 
Poa nemoralis schaduwgras 14 
Polygala amara bittere vleugeltjesbloem 19 
Polygala vulgaris gewone vleugeltjesbloem 14 
Polygonatum multiflorum gewone salomonszegel  13,14 
Potentilla anserina zilverschoon 14 
Potentilla erecta tormentil 14 
Potentilla reptans vijfvingerkruid 14,15 



 21

Primula elatior slanke sleutelbloem 15 
Pteridium aquilinum adelaarsvaren 17b 
Ranunculus acris scherpe boterbloem 14 
Ranunculus auricomus gulden boterbloem 13 
Ranunculus repens kruipende boterbloem 13,14,16 
Reseda lutea wilde reseda 15 
Reseda luteola wouw 19 
Ribes uva-crispi kruisbes 14 
Rosa rubiginosa egelantier 19 
Rubus badius braam spec. 14 
Rumex acetosella schapezuring 13 
Rumex obtusifolius ridderzuring 13,14 
Sambucus nigra gewone vlier 14 
Sambucus racemosa trosvlier 16 
Sanguisorba minor  kleine pimpernel 14,19 
Sanicula europaea  heelkruid 13,16 
Sarothamnus scoparius brem 13 
Scabiosa columbaria duifkruid 14 
Scrophularia nodosa knopig helmkruid 14 
Sedum telephium hemelsleutel 18 
Senecio sylvaticus boskruiskruid 16 
Senecio vulgaris klein kruiskruid  14 
Silene dioica dagkoekoeksbloem 13,14 
Sisymbrium officinale gewone raket 13,14 
Solanum dulcamare bitterzoet 15 
Sonchus asper gekroesde melkdistel 14 
Stellaria holostea grote muur 14 
Stellaria media vogelmuur 13,14 
Tanacetum vulgare boerenwormkruid 16 
Taraxacum spec. paardebloem 13,14 
Thlaspi arvense witte krodde 14 
Thymus serpyllum wilde tijm 19 
Tragopogon pratensis gele morgenster 13 
Trifolium dubium kleine klaver 15 
Trifolium pratense rode klaver 13,14 
Trifolium repens witte klaver 14 
Tussilago farfara klein hoefblad  13 
Urtica dioica brandnetel  14 
Vaccinium myrtillis bosbes 14 
Veronica chamaedrys gewone ereprijs 13,14 
Veronica hederifolia klimopereprijs 14 
Veronica montana bosereprijs 16 
Veronica serpyllifolia tijmereprijs 17a 
Viburnum opulus gelderse roos 15 
Vicia angustifolia smalle wikke 13 
Vicia hirsuta ringelwikke 13 
Vicia sepium heggewikke 13,16 
Vinca minor kleine maagdenpalm  13 
Viola arvensis akkerviooltje 13 
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Viola reichenbachiana donkersporig bosviooltje 13 

  
 
         Paddenstoelenlijst. 
 
 Berkendoder      
 Beukedopgeweizwam 
 Bloedweizwam (blote kinderbillen) 
 Doolhofzwam 
 Echte tonderzwam 
 Elfenbankje 
 Gele korstzwam 
 Glimmerinktzwam 
 Grijze gaatjeszwam 
 Grote stinkzwam 
 Grote viltinktzwam 
 Hertenzwam 
 Judasoor 
 Korsthoutskoolzwam 
 Paarse dennenzwam 
 Paarse korstzwam 
 Peervormige stuifzwam 
 Platte tonderzwam 
 Plooirokje 
 Roestbruine kogelzwam 
 Rookzwam 
 Scherpe schelpzwam 
 Vals elfenbankje 
 Voorjaarskluifjeszwam    de vleeskleurige bolletjes van een slijmzwam 
 Waaiertje       worden Blote Kinderbillen genoemd 
 Witte bultzwam 
 Zwarte trilzwam 
 
 Diversen. 
 
 Haas 
 Konijn 
 Ree 
 
 Zandhagedis 
 Vinpootsalamander 
 Bruine kikker     
   
        Vinpootsalamander 


