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Voorwoord  
 
  
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd kamp. Ons 
groepje bestond uit 18 personen waaronder de 2 
kleinkinderen van Jan en Corry Westhuis. 
De eerste 2 dagen versterkten Herman en Klaske ten 
Grotenhuis het team. Mede dankzij hen kunnen wij nu een 
behoorlijke paddenstoelenlijst presenteren. Het grootste 
probleem was volgens Frans dat er te weinig dagen waren 
voor de vele excursies die hij wilde geven. Hij slaagde er 
meer dan goed in om een gevarieerd excursieprogramma 
te presenteren. Tijdens veel van deze excursies werd tot 
vreugde van Joris de ijsvogel waargenomen. Het tempo 
van de excursies werd bepaald door de floristen. Vooral 
Leny, Monique en Nico gedroegen zich als slakken in een 
honingpot. Daar tussen liep Paul die floot en piepte. Hij 
kreeg zelfs antwoord van de vogels en soms vlogen ze 
opnieuw over ons heen. Loes struinde alle boomstammen 
af, op zoek naar de Levendbarende hagedis. We vonden 
tientallen juvenielen. Elke waarneming werd door Laura 
netjes in haar notitieboekje genoteerd. Deze notities 
werden vervolgens weer door Joris overgeschreven. Het 
hoogtepunt was uiteraard de Boomkikker, die door Jan 
werd aangewezen en door Herman werd gevangen. De 
laatste dag wilde Loes nog graag de adder zien. Loes, 
Paul en ik vertrokken de laatste dag om 8 uur, om zo optimaal van de 
opwarmende zon te kunnen profiteren. Groot was mijn blijdschap toen 
ik inderdaad de adder zag. Helaas verdween hij gelijk tussen de Adelaarsvarens toen ik, Loes en 
Paul probeerde te waarschuwen. Wel hebben ze het geritsel opgemerkt.  
 
We voelden ons thuis op de Boerderijcamping De Beek. Hier stond de Twentse gastvrijheid 
hoog in het vaandel. Tijdens de verjaardag van hun dochter trakteerde de jeugdige jarige ons op 
schelpenbonbons. De camping was tot de puntjes verzorgd en aan het kleinste detail werd 
aandacht besteed. Elke avond hoorden we tijdens de choc de Steenuil roepen. 's Avonds was het 
zo donker dat we de Melkweg konden zien. Na de choc genoten we niet alleen van 
de vele sterren aan de hemel. De sfeer was geweldig goed, er werden zelfs plannen gemaakt voor 
een Jac. P. Thijssehuis. Een bejaardentehuis waar de KNNV-er van zijn laatste jaren kan 
genieten. Het was een kamp dat beslist herhaald moet worden en als het maar even kan, ben ik 
weer van de partij. Loes (voorzitster), Ad (admin), Frans (excursieregelaar) en overige 
deelnemers allemaal hartstikke bedankt dat jullie dit kamp mogelijk hebben gemaakt. Ik vond het 
een onvergetelijke week. 
 
Yolanda ten Thije 

Laura en Joris 
Foto Yolanda ten Thije 
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Kampbestuur  
 
Voorzitter : Loes van der Poel 
Excursieregelaar : Frans Roozen 
Admin : Ab Schaftenaar 
 
 
 
 
 
Deelnemers  
 
 
 
De deelnemers aan het kamp waren Tilly Berkenbosch, Maartje de Carpentier, Leny Huitzing, 
Paul van der Poel, Loes van der Poel, Cora van Rooijen, Frans Roozen, Yolanda ten Thije,  
Ab Schaftenaar, Marijke Schaftenaar, Jan Westhuis, Corrie Westhuis-Maatkamp, Laura Reinink, 
Joris Reinink, Huib Poot, Guda Poot-Krom, Niko Visser en Monique van de Waarsenberg 
 
 

 
 

Groepsfoto 
foto Frans Roozen 
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Excursie overzicht KNNV kamp Haaksbergen  
 
 
Maandag 25 Augustus 
1. Wandelen in het Buurserzand 
2. Wandelen in het Haaksbergerveen 
 
Dinsdag 26 Augustus 
3. Wandelen in het Witteveen 
 
Woensdag 27 Augustus 
4. Fietsen naar het Lankheet 
 
Donderdag 28 Augustus 
5. Bezoek aan Twickel 
 
Vrijdag 29 Augustus 
6. Naar het Aamsveen 
 
Zaterdag 30 Augustus 
7. Op zoek naar amfibien en reptielen in het Haaksbergerveen 
8. Met de fiets door het Buurserzand en het Haaksbergerveen 

 Excursie Buurserzand 
foto Frans Roozen 
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Excursie naar het Haaksbergerveen en het Buurserzand 
maandag 25 augustus door Guda Poot 
 
Eerste excursiedag. We hebben er zin in. Omdat er voor een aantal kampdeelnemers nog fietsen 
gehuurd moesten worden was de vertrektijd op 9.30 uur gesteld, maar om 9.15 uur stonden de 
meesten al ongeduldig te wachten op het vertreksein. Omdat één groep van 18 personen toch iets 
te veel van het goede leek reisden we af naar twee locaties: het Haaksbergerveen en het 
Buurserzand. De voorzitter van de AKC, Herman ten Grotenhuis, en zijn vrouw Klaske 
vereerden ons met een bezoek. Zij vergezelden mijn groepje, dat naar het Buurserzand ging. Het 
wordt een dag met ZEER VEEL waarnemingen. Logisch, want met Paul als uitmuntend 
vogelkenner; met Loes, die voor reptielen en amfibieën gaat; met Lenie (en in haar kielzog Nico 
en Monique), die een gedegen plantenkennis heeft; en met Klaske en Herman, die niet alleen 
veel van paddenstoelen weten, maar er ook heel leuke dingen 
over weten te vertellen, slaan we maar weinig gebieden van de 
veldbiologie over. Kortom, het werd een superkruipexcursie. Met 
enige moeite overbrugden we drie kilometer tussen tien uur ’s 
ochtends en vier uur ’s middags! We waren op een paar meter 
afstand van de camping toen we voor het eerst in de remmen 
gingen. Paul hoorde een ijsvogel en wij zagen prachtige 
beekoevers met o.a. kleine egelskop in bloei. Twintig meter 
verderop: in de remmen voor een patrijzenkoppel met twee 
jongen. De wegberm stond hier vol met bloeiende blauwe knoop, 
waar helaas geen vlinder op te bekennen viel. Nu echt een flink stuk 
verder gefietst totdat we rechts naast de weg een afgeplagd stukje hei 
zagen. Yolanda ging als eerste de greppel over om zonnedauw te spotten. En die was er in 
overvloed! Ondanks naarstig speurwerk van inmiddels de hele groep troffen we alleen kleine 
zonnedauw aan. Klokjesgentianen, witte snavelbies en goudkorrelmos zorgden voor een prachtig 
kleurenspel met de roodbruine zonnedauw. Frans, de excursieregelaar, maakte zich zorgen dat 
we al het te verwachten lekkers van die dag nu al gezien hadden. Dat bleek volkomen onterecht. 
Weer op de fiets om na 50 meter al weer te stoppen, ditmaal omdat Yolanda vliegenzwammen 
dacht te zien. Door slakken aangevreten rode russula’s zorgden voor een kleine desillusie. Maar 
op deze plek begon wel een paddenstoelenfestijn met krulzwam, roodbruine slanke amaniet, 
parelamaniet, panteramaniet, melkzwammetjes, tranende franjezwam en de voor iedereen 
duidelijk herkenbare stinkzwam. Herman’s hoogtepunt kwam veel later op de dag toen hij op een 
afgeplagd stukje naast het pad de oorlepelzwam( nou ja, zwam, iets kleins van ongeveer drie 
millimeter hoog en heel dun) ontdekte tijdens een determinatiepoging van een andere 
paddenstoel. Voor de plantenliefhebbers was er op deze plek ook van alles te beleven. Grondster 
van groot tot klein, echt duizendguldenkruid en moeraswolfsklauw zijn geen alledaagse 
vondsten. Op allerlei plaatsen op stukken hout tussen de heidestruiken zaten levendbarende 
hagedissen te zonnen en hebben bruine en groene kikkers angstige momenten gekend in de 
handen van de altijd nieuwsgierige KNNV-ers. We kwamen tot de conclusie, dat één dagje 
Buurserzand niet genoeg is om alles goed te bekijken. Natte en droge hei, interessante 
afgeplagde stukjes, wat plas en dras en stukjes bos bezorgden ons een onvergetelijke dag. En dan 
heb ik nog niet eens gejubeld over de vogelrijkdom (sorry, Paul). Om zes uur waren we terug op 
de camping; niet slecht voor een ¾ dag-excursie. 

Blauwe knoop 
foto Monique van de Waarsenburg 
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Markepaal 
Foto Yolanda ten Thije 

Excursie Witteveen op dinsdag 26 augustus  
door Monique van de Waarsenburg 
 

´s Morgens vóór 9 uur stond iedereen klaar met de fiets om aan de 
dagexcursie te beginnen. De taken werden verdeeld en we gingen op 
pad richting Haarmühle, dat net in Duitsland ligt. Nog maar net 
onderweg zagen we in het veld een tapuit en een roodborsttapuit, die 
we rustig konden bekijken. Het eerste deel van de route ging door 
cultuurland en over karresporen. 
Aankomend bij de Haarmühle was het eerste dat we zagen een 
uitgebreid terras. De fietsen gestald en overlegd over koffie: uit de 
thermoskan of op het terras? Een deel van de groep ging liever lopen 
rondom de molen om vogels te kijken, omdat het daar nog een goede 
tijd voor was, maar het grootste deel van de groep bezweek voor de 
verleiding van een verse bak koffie op het terras. Een enkeling kon 
de “Kuchen” niet weerstaan. 
De Haarmühle is een mooie gerestaureerde onderslagmolen, waarvan 
de geschiedenis teruggaat tot 1188. Het huidige gebouw is van 1619. 
Binnen kun je op een teller zien hoeveel energie er opgewekt wordt 

door de waterkracht. 
Na de koffie richting Witte Veen, dat deels in Nederland ligt en deels 

in Duitsland. Bij grenspaal 837 (sommige mensen schijnen digitaal grenspalen te verzamelen), 
zagen we een bronzen plaat met een gedicht in de streektaal die aan beide zijden van de grens 
wordt gesproken. 
Een van de doelen van deze dag was het zien van boomkikkers. Die komen namelijk voor in 
deze buurt. Sommige mensen hadden al verklaard niet naar huis te kunnen voor ze de 
boomkikker met eigen ogen hadden gezien. Jan (Westhuis) begon zijn kleinkinderen Laura en 
Joris uit te leggen hoe en waar je naar boomkikkers moest zoeken: op wat open stukjes terrein, 
bij braamstruiken in de buurt en op niet te grote afstand ook nog wat water. En al vertellend 
ontdekten ze er twee in een braamstruik langs het 
pad. Iedereen kwam voorzichtig aangestoven, en 
Herman (ten Grotenhuis) kreeg het voor elkaar om 
er een te vangen. Die ging in een loeppotje, en Joris 
ging er de groep mee rond zodat hij goed bekeken 
kon worden. Toen hij na een paar minuten 
vrijgelaten werd bleef hij nog even rustig (of 
aangedaan door deze ervaring) zitten in de braam, 
zodat we ook nog foto´s van hem konden maken in 
zijn natuurlijke omgeving. Wat een gifgroen 
kikkertje! 
Op een afgeplagd stukje vonden we 
moeraswolfsklauw, en iets verderop veel zonnedauw. Allemaal kleine zonnedauw, en geen 
enkele door Leny zo gewenste ronde zonnedauw! 
Aangekomen bij het Witte Veen ging de groep uiteen in een doorloopgroepje en een groep 
“kruipers”. Wij, de kruipers, gingen door een nu vrij droog stuk veen met hier en daar een 

Boomkikker 
foto Yolanda ten Thije 
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knuppelpad. We ontdekten veel paddestoelen, en doordat Klaske en Herman erbij waren kwamen 
we ook veel namen te weten: kleverig koraalzwammetje (dat als enige koraalzwam op hout 
leeft), spekzwoerdzwam, berijpte russula (die zich onderscheidt van de regenboogrussula door de 
brosse lamellen), gele berkenrussula, vlekkende kaaszwam, gestreepte nestzwammetjes, etc.etc.  
Bij echt natte plekken ontdekten we waterpostelein en moerashertshooi (met een rij rode 
klierhaartjes langs de kelkrandjes). Even verderop langs het bospad stond Groot Heksenkruid, 
een plant met twee kelk- en twee kroonblaadjes! Een bijzondere plant dus. 
Tegen het einde van de wandeling, weer vlak bij de Haarmühle (na een brug waar de ijsvogel 
werd gezien), vonden we nóg een paar mysterieuze zaken: Heksenboter op een boomstronk en 
een heel veldje Duivelseieren! Met recht een sprookjesachtige omgeving dus. Een van de 
duivelseieren hebben we doorgesneden, om goed te kunnen zien hoe in zo´n ei een stinkzwam al 
helemaal klaarzit.  
Moe en tevreden keerden we weer terug naar ons “tijdelijk thuis” in Buurse! 
 

Gele berkenboleet, Kleverige koraalzwammetje, Gestreepte nestzwammetje 
foto’s Yolanda ten Thije 
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Belevenissen van Laura Reinink tijdens het kamp Haaksbergen
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Verslag van het bezoek aan Landgoed Twickel 
Datum: donderdag 28 augustus 2008 
Weer: bewolkt maar goed fiets- en wandelweer, zo’n 20° C. 
Deelnemers: acht fietsers en zes automobilisten. 
Excursieleider: Niko Visser  
Fietsroute: over de knooppunten in noordelijke richting op Delden aan 
Verslaggever: Leny Huitzing (één van de fietsers) 

Van camping De Beek naar Delden 
Om klokslag 09.00 uur staan we op de trappers en wenden het stuur in noordnoordwestelijke 
richting. Vertrouwend op knooppunten en onder de strenge leiding van Niko, fietsen we naar 
Delden. Evenals op de andere dagen fietsen we voornamelijk over verharde fietspaden die langs 
zandwegen liggen. Direct na het eerste knooppunt – nr. 48 – steken we de Buurserbeek over 
waar de ijsvogel ditmaal niet wordt gezien. Een kilometertje verder stappen we af bij een plas-/ 
drasgebiedje in de zuidoosthoek van het Buurserzand waar Natuurmonumenten door afplaggen 
nieuwe natuur heeft ontwikkeld. Aan en in het ven ontwaren we onder meer enkele tientallen 
kieviten, een oeverloper, enkele watersnippen een drinkende holenduif. Paul vertelt dat 
holenduiven, samen met zandhoenders, de enige vogels zijn die zuigend kunnen drinken. Bij een 
hek aan de oostzijde van het pad staan twee jonge blauwgrijze dikbilstieren die zich gewillig 
door Loes laten aaien. Dan vervolgen we onze fietstocht langs de oostzijde van het Buurserzand 
waar de Jeneverbessen de wacht houden op de paarsbloeiend heide; hier en daar staat een goed 
ontwikkelde solitaire eik.  
We fietsen over het Rutbekerveld, steken de Rutbeek over en gaan op Boekelo aan waar een 
toren van de zoutwinning boven de huizen uitsteekt. Langs de randen van door naaldbos 
omringde weilanden staan enkele kleine houten schuurtjes met het silhouet van een Twentse 
boerderij. Een bord op de schuurtjes geeft aan dat hierin zout wordt gewonnen. De boorhuisjes 
wekken een Ot-en-Sienachtige indruk maar dat is slechts schijn: erbinnen zit moderne 
zoutwinapparatuur. Niko wijst ons op een alleenstaande, prachtig ontwikkelde Doornappel; even 
verderop verdwijnen twee reeën in het bos. 

Het landgoed Twickel 
 
We hebben afgesproken om 10.30 de autoploeg te 
ontmoeten bij het landgoedwinkeltje van het 
Twickel naar helaas, dat halen we niet. Wel zijn 
we inmiddels op het landgoed aangekomen en wel 
bij de Watermolen Oldemeule. We bezwijken 
voor de verleiding van deze uitnodigende plek en 
stappen af. Excursieleider Niko onderhandelt 
stevig met de autoploeg met als resultaat dat de 
afspraak wordt verzet naar 11.00 uur. Het 
vakwerkgebouwtje met rood pannendak dateert uit 

1334 en is door Margareta van Koverden in 
1690 geheel vernieuwd. Het betreft een 
onderslag Korenmolen; aan de overkant, waar 

Watermolen Oldemeule 
foto Monique van de Waarsenburg 
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nu een prachtige eik staat, stond een oliemolen. De kaden zijn van grote blokken lichtgele 
Bentheimer – of Gildehauser? – zandsteen gemaakt. Afgezien van een viertal in lichtgroen 
plastic verpakte hooibalen, waan je je in de 17e eeuw (foto). Onze tocht gaat verder over 
slingerende wegen van loodgrijze kasseien en roodpaarse klinkers – ‘Waalformaat’ aldus Huib – 
door een nu kleinschaliger coulissenlandschap 
van groene weiden, welvende akkers en 
houtsingels. We passeren een roodgedakt 
boerenbedrijf met een heel grote 2 op het 
woonhuis en de schuren; er schijnen 150 
boerderijen van dit type op het landgoed te zijn. 
Net als in de omgeving van de camping, wordt 
de toegang tot de erven gemarkeerd door grote 
zwerfstenen want ook hier heeft het landijs in de 
voorlaatste ijstijd – Saale- keileem afgezet en 
noordelijke zwerfstenen achtergelaten. Aan het 
einde van de laatste ijstijd – Weichsel – is een 
laag dekzand van een paar meter afgezet evenals 
dekzandgordels. Op deze hogere gronden zijn 
onze voorouders gaan wonen. De vruchtbaarheid van deze 
dekzanden hebben zij verhoogd door er plaggen op te leggen 
die zij elders hadden gestoken; zo zijn de welvende akkers (enkeerdgronden) ontstaan. We 
fietsen verder en rijden door de buurtschap Oele waar een grote circustent in een wei staat 
opgesteld; de toegangspoort meldt dat er een volksfeest aanstaande is. We steken het 
Twentekanaal over en rijden de gemeente Delden binnen. De knooppuntenroute voert ons met 
een omweg door het centrum van Delden naar de ingang van de kasteeltuin; om 11.05 stappen 
we af voor het landgoedwinkeltje van Twickel waar we om 11.10 de automobilisten 
(automobiel? nou ja) treffen. Gezamenlijk drinken we de meegebrachte koffie op de bankjes 
voor de oprijlaan van het kasteel. Hierna verdelen we ons over een binnentuingroep en een 

buiten-de-tuingroep en spreken af elkaar om 03.00 uur weer voor 
het landgoedwinkeltje te treffen. De binnentuingroep – waar de 
verslaggeefster zich bij heeft aangesloten – betreedt om 11.45 de 
tuin. Van de vele mooie vaste planten, bomen en struiken in deze 
tuin – die door vele generaties is vormgegeven, noem ik slechts de 
heerlijke bloemen van de Oost-Indische kers; alle proevers zijn het 
erover eens dat de spoor van de bloem het lekkerste is. We 
bekijken ook de direct rond het kasteel gelegen formele tuin waarin 
vele kunstig gesnoeide buxus- en taxustruiken de aandacht trekken. 
We lunchen op een bankje in de (Engelse) landschapstuin met 
uitzicht op één van de vijvers. Plotseling vliegt een boomvalk rond 
de boomtoppen. Na de lunch bezoeken we het op een opgeworpen 
hoogte gelegen theehuis dat van een nieuw koperen koepeldak 
wordt voorzien. We kunnen ons goed voorstellen dat de eigenaars 
hier genoten van het mooie uitzicht op de tuin. De laatste 
eigenaresse heeft het landgoed ondergebracht in een stichting die 
nu het landgoed beheert als cultuur- en natuurmonument. Aan de 

Nico keurt de Oost-Indische kers 
foto Monique van de Waarsenburg 
 

Rode boleet 
foto Yolanda ten Thije 
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voet van de opgeworpen heuvel is een stroomversnellinkje 
aangelegd met behulp van ook hier aanwezige grote zwerfstenen. In 
het gazon ontwaren we enkele prachtige kleine boleten met de kleur 
van rode veloursgordijnen zoals die vroeger in de bioscoop hingen. 
O.l.v. Yolanda worden ze als rode boleten (foto) gedetermineerd. In 
het gazon bloeien ook vele exemplaren van het Oranje Havikskruid 
en de Kleine Leeuwentand, ook wel Thrincia genoemd. Vervolgens 
gaat men in conclaaf over een schitterende, grote fel rozegele zwam 
- die op een hoogte van zo’n halve meter uit een zomereik groeit - 
om te concluderen dat het om een Zwavelzwam gaat (foto). Aan de 
oevers van de vijver bewonderen we enkele grote Koningsvarens en 
een uit Florida afkomstige Moerascypres (Taxodium distichum) met 
zijn krans van kniewortels. Frans heeft ondertussen een ijsvogel 
gescored. 

1.1  Delden 
Na enkele aankoopjes in de landgoedwinkel zien we om 15.00 de 
niet-tuingroep op de afgesproken plek. Alvorens de terugtocht te 
aanvaarden, moet er in Delden leeftocht worden aangeschaft. 
Delden blijkt een lieflijk stadje dat overduidelijk leeft van het toerisme maar toch een zekere rust 
heeft behouden. Met Cora fiets ik een rondje om de kerk – de Oude Blasius - en gaan we zelfs 
even naar binnen. De huidige gothische kerk is uit Bentheimer Zandsteen opgetrokken in de 15e -
16e eeuw. Ik denk aan de arbeiders die de grote geelgrijze blokken uit de Bentheimer zandsteen 
hebben gehakt en de paarden die de zware blokken naar hun bestemming hebben gesjouwd (of 
zou het transportweg geheel over water zijn gegaan?)  
We hebben helaas geen tijd meer voor een bezoekje aan het zoutmuseum. Vlakbij dit museum 
boorde in 1886 de geoloog Lorié in opdracht van toenmalige kasteelheer van het landgoed 
Twickel – baron van Heeckeren – naar zuiver water voor kasteel en landerijen. Het omhoog 
gepompte water was echter veel te zout om te drinken. Pas in 1919 werd bij Boekelo opnieuw 
geboord en trof men op 325m steenzout aan dat 180 miljoen jaar geleden is ontstaan. Dit leidde 
tot de oprichting van den Koninklijke Nederlandse Zoutwinningsmaatschappij die heden ten 
dage voortleeft in Akzo Nobel. Het zout wordt gewonnen door middel van ‘oplosmijnbouw’: 
water wordt naar beneden gepompt en met het erin opgeloste zout als pekel omhoog gebracht in 
de eerdergenoemde schattige boorhuisjes. Door indampen wordt hieruit zout gewonnen.  

En weer terug 
We aanvaarden de terugtocht en pauzeren ook nu weer even op de mooie plek van de 
watermolen Oldemeule en een uurtje later bij het door afplaggen ontstane plasje in de 
zuidoosthoek van het Buurserzand. Onderweg ontmoeten we een timmerman die zijn vinger 
heeft afgezaagd en zien we nog twee eekhoorns. Om 17.00 rijden we het campingterrein op; ook 
de terugtocht heeft ons twee uur gekost.  
O ja, de sfeer, de sfeer: dat weet ik niet 
meer……. 
 

Determinatie van de Zwavelzwam  
foto Frans Roozen 
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Vrijdag 29 augustus. Excursie naar Aamsveen. 
Door Tilly Berkenbosch 
 
Vandaag gaan we naar het Aamsveen, een hoogveengebied op de 
grens tussen Nederland en Duitsland. Het Aamsveen is één van 
de weinige veengebieden in Europa waar de overblijfselen van 
een randmoeras behouden konden blijven. Een randmoeras vormt zich aan de veenrand, daar 
waar het regenwater uit het centrale deel van het hoogveen samenkomt met het voedselrijkere 
grondwater. Dit valt te lezen op één van de informatieborden (tweetalig) die in het gebied staan. 
 
Ook deze excursie wordt per fiets ondernomen. Wanneer we op de plek van bestemming 
aankomen, besluiten we eerst koffie te drinken op de parkeerplaats met picknick bank. We zijn 
duidelijk niet de eersten die hier wat nuttigen, het is er vergeven van afval van voorgangers. Dit 
leidt al snel tot een spontane schoonmaak-actie en gelukkig heeft Lenie doekjes voor al die 
‘kledderige’ handen. 
 
Wanneer we op pad gaan, komen we al snel op een buitengewoon mooi veldje voor 
plantenliefhebbers. Het staat er blauw van de klokjesgentiaan en hele plekken met de wuivende 
blauwe knoop. Het nodigt voor sommigen uit om er langer te vertoeven. 

Van bordjes dat we op de paden moeten 
blijven trekken we ons, niet met ieders 
instemming, weinig aan. 
Ons getreuzel leidt ertoe dat we na verloop tijd 
mobiel worden gebeld waar we toch blijven en 
Guda ons weer tegemoet komt lopen. Als 
achterblijvers versnellen we het tempo en 
hebben geen tijd meer om bij de kluunplaats 
stil te staan.  
 
In het Aamsveen liggen twaalf kluundellen. 
Dit zijn cirkels bestraat met een patroon van 
zwerfkeitjes. In het midden stond een paal, 
waaraan een os of paard was vastgebonden. 
Het dier liep rondjes over het kluunmot (de 
baggerturf) zodat het water uit de turfmassa 
geperst werd en naar de zijkant wegliep. Het 
gedroogde veen werd tot korte turven 
gesneden. Frans had ons er de avond tevoren 
over verteld.  

 
Wanneer we weer aansluiting hebben bij de groep, blijkt die een levendbarende hagedis in het 
vizier te hebben. Deze zit zo rustig dat iedereen hem goed kan bekijken. Dan wordt ons verteld 
dat het rare vogelgeluid dat we op het mooie bloemenveldje niet konden thuisbrengen de 
boomkikker is geweest.  
 

Klokjesgentiaan 
Foto Frans Roozen 
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Het kost even wat moeite een goed lunchplekje te vinden. Vennen op de kaart blijken droog te 
zijn en dan is er in toenemende mate het verkeerslawaai waar te nemen. We gaan terug en 
strijken neer langs een pad. Paul hoort goudvinken en Monique wordt gestoken door een insect. 
Ze heeft daar een speciaal apparaat voor om het gif uit te zuigen. Iedereen volgt het proces, dat er 
nog al vervaarlijk uitziet, het levert de nodige opmerkingen op, waarop Monique heel rustig 
aangeeft dat ze onder ‘gewone’ mensen dit ook niet zou doen, waarmee maar weer gezegd is dat 
KNNV-ers niet tot de doorsnee mensen behoren. 
 
Het wordt die dag steeds warmer. Redelijk vermoeid komen we nog langs een pas gebouwde 
vogelkijkhut. Deze ziet er mooi uit, maar vogels nemen we niet waar. Ook de verwachte Gagel 
komen we niet tegen. 
 
Teruggekomen bij de fietsen blijken nog de nodige weed-zakjes rond te zwerven, (lagen die er 
al?), nadat nogmaals het een en ander wordt opgeruimd, gaan we met een avondzonnetje weer 
terug naar de camping. 
Ook deze excursiedag was weer zeer geslaagd. 

Gewoon heksenboleet waargenomen 
op het landgoed Lankheet 
 
Foto Yolanda ten Thije 

avondrood door vulkaaneruptie 
 
foto gemaakt op de camping door  Monique 
van de Waarsenburg 
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Zaterdag 29 augustus door Cora van Rooijen 
 
Vandaag is alweer de laatste dag dat we op excursie gaan. 
Het is prachtig zonnig weer en het wordt steeds warmer. We 
fietsen en wandelen door het Buurserzand en het 
Haaksbergerveen. Tijdens een wandeling over het 
Buurserzand zien we veel juffers. Het is eindelijk echt 

libellenweer. Ze zijn metaalgroen en blijken na wat beter kijken ook blauwberijpte 
delen te hebben. Waarschijnlijk zijn het allemaal gewone pantserjuffers. Volgens 

twee knnv’ers uit de omgeving komen zowel gewone als tangpantserjuffers hier voor. De laatste 
heb ik jammer genoeg niet kunnen ontdekken.  
Het was intussen tijd voor de koffiepauze. We zaten op een mooi plekje met uitzicht op een 
vennetje. Boven het water zagen we een keizerlibel vliegen.  
Wat verderop zat een groene specht op de grond. Die hadden we al veel gehoord de afgelopen 
week. Leuk om er nu ook eentje te zien. Toen we langs een stuk met mooie oude jeneverbessen 
liepen, zag ik er een paar vogeltjes in vliegen. Het waren kneutjes en een roodborsttapuit. Aan de 
andere kant van het pad zag Jan een Grote sponszwam. Volgens hem lijkt deze zwam jong op 
een omgekiepte bak macaroni. Dit exemplaar was iets ouder en wat minder wit. Volgens het 
boekje is het een parasiet van dennen en sparren en hij schijnt ook lekker te smaken, een beetje 
hazelnootachtig. 
Op een afgeplagd en nu wat droog stukje staat veel kleine zonnedauw. Eentje heeft net een jong 
krekeltje gevangen. Die weet zich misschien nog wel los te trekken. Er wordt opnieuw goed 
gekeken of er ook geen ronde zonnedauw staat. Leny vindt ook weer een goudkorrelmos.  
 
Het is te merken dat het zaterdag is. Er zijn nu ook 
groepen nordic walkers en hardlopers en een groep 
kinderen heeft paardrijles. Door de week was het veel 
rustiger. Na weer een stukje fietsen stoppen we voor de 
lunch. Guda laat me een schelpvormige paddenstoel zien 
op een stuk hout. Ik weet ook geen naam, maar er zit wel 
weer een levendbarende hagedis. Eerdere hagedissen 
zaten telkens in de zon, deze zit in de schaduw. De vele 
hagedissen die we gezien hebben zijn voor mij wel een 
hoogtepunt van deze week. We zagen ook nog een 
bloedrode heidelibel.  
We fietsen door naar het Haaksbergerveen. Bij een vogelscherm zien we 
alleen wat grauwe ganzen. Even verderop heeft Yolanda een paddenstoel gezien. Is het een 
parelstuifzwam? Hij is erg groot en heeft geen taille. Het is wel een hele mooie. 
Bij een afgeplagd stukje waar we al eerder geweest zijn gaan we nog even zitten. Er zijn weinig 
vogels: kieviten, een paar nijlganzen en een torenvalk. Er wordt nog even gezocht naar eerder 
gevonden tandzaad. Is het nu echt knikkend tandzaad? Alles klopt maar ze willen alleen niet 
knikken. Op hetzelfde stukje staat ook goudzuring.  
We fietsen door naar de camping. Nadat we de gehuurde fietsen hebben teruggebracht en de 
convo is afgebroken is het eindelijk tijd om te gaan brakken. Een nieuwe term voor de 
voorbereiding van een overheerlijke gezamenlijke maaltijd. 

Bloedrode heidelibel 
Foto Huib Poot 

Grote sponszwam 
Foto Frans Roozen 
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Plantenlijst door Leny Huitzing 
Natuurgebied 

Mossen afgeplagd niet recent  
Mossen zijn slechts te hooi en te gras opgeraapt en met een 10x loep bekeken  
Levermossen Fossombronia spec Goudkorrelmos +  
Bladmossen Polytrichum commune Gewoon haarmos   
 P. formosa Fraai haarmos   
 Sphagnum spec. Veenmos   
 Funaria hygrometica Krulmos   
 Rytidiadelphus squarrosus Haakmos   
 Dicranum scoparium Gaffeltandmos   

 
Pseudoscleropodium 
purum Groot laddermos   

 Pleurozium schreberi Bronsmos   
 Kindbergia praelongum Fijn laddermos   
Wolfsklauwen   
 Lycopodiella inundata Moeraswolfsklauw (foto Y) +  
Varens en Paardenstaarten   
Equisetaceae Paardenstaartfam.   
 Equisetum fluviatile Holpijp   
 E.palustre Lidrus   
 E. arvense Heermoes   
Osmundaceae Osmunda regalis Koningsvaren   
Dennstaedtiaceae Adelaarsvarenfam.   
 Pteridium aquilinum Adelaarsvaren   
Polypodiaceae Eikvarenfam.   
 Polypodium vulgare Gewone eikvaren   
Dryopteridaceae Niervarenfamilie    
 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren   
 D. carthusiana Smalle stekelvaren   
Athyriaceae Wijfjesvarenfamilie   
 Athyrium filix-femina Wijfjeswaren   
Zaadplanten/Naaktzadigen   
Dennenfamilie (niet echt op gelet)   
 Pseudotsuga menziesii Douglasspar   
 Larix decidua Europese lork   
 Pinus sylvestris Grove den   
Cupressaceau Cipresfamilie   
 Juniperus communis Jeneverbes  + 
Taxaceae Taxusfamilie   
 Taxus baccata Taxus   
Taxodiaceae    
 Taxodium distichum Moerascipres Twickel  
Bedektzadigen/Eenzaadlobbig   
Nymphaceae Waterleliefamilie   
 Nymphea alba Witte waterlelie   
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 Nuphar lutea Gele plomp   
Alismataceae Waterweegbreefam.   
 Alisma plantago-aquatica Grote Moerasweegbree   
Potamogetonaceae Fonteinkruiden   
 Potamogeton natans Drijvend fonteinkruid   
Nartheciaceae Beenbreekfamilie    
 Narthecium ossifragum Beenbreek (foto Monique) +  
Orchidaceae Orchideeënfamilie   
 Epipactis helleborine Brede wespenorchis   
Iridaceae Lissenfam.   
 Iris pseudacorus Gele lis   
Alliaceae Lookfamilie   
 Maianthemum bifolium Dalkruid   
Sparganiaceae Egelskopfamilie   
 Sparganium erectum Grote egelskop   
 S. emersum Kleine egelskop   
Typhaceae Lisdoddefam.   
 Typha latifolia Grote lisdodde   
Juncaceae Russenfamilie   
 Juncus bulbosus Knolrus +  
 J. acutiflorus Veldrus   
 J.articulatus Zomprus   
 J. effusus Pitrus   
 J. conglomeratus Biezeknoppen   
 J. squarrosus Trekrus  + 
 J. tenuis Tengere rus   
Cyperaceae Cypergrassenfamilie   
 E. angustifolium Veenpluis +  
 Trichophorum cespitosum Veenbies + + 
 Eleocharis palustris Gewone waterbies   
 Scirpus sylvaticus Bosbies   
 Rhynchospora alba Witte snavelbies + + 
 R. fusca Bruine snavelbies +  
 C.pilulifera Pilzegge  + 
 C. panicea Blauwe zegge +  
 C. oederi sspec oedocarpa Geelgroene zegge +  
Poaceae Grassenfam.   
 Nardus stricta Borstelgras  + 
 Festuca filiformis Fijn schapengras   
 Poa annua Straatgras   
 Glyceria maxima Liesgras   
 G. fluitans Mannagras   
 Arrhenaterium elatius Glanshaver   
 Deschampsia flexuosa Bochtige smele   
 Holcus lanatus Gestreepte witbol   
 H. mollis Gladde witbol   
 Agrostis stolonifera Fioringras   
 A.canina Moerasstruisgras   
 A. capillaris Gewoon struisgras   
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 Molinea caerulea Pijpenstrootje + + 
 Phragmites australis Riet   
 Echinochloa crus-galli Hanenpoot   
Tweezaadlobbig   
Ranunculaceae Ranonkelfam.   
 Ranunculus flammula Egelboterbloem   
 R. bulbosus Knolboterbloem   
 R. acris Scherpe boterbloem   
Papaveraceae Papaverfamilie   
 Chelidonium majus Stinkende gouwe   
 Ceratocapnos claviculata Rankende helmbloem   
Droseraceae Zonnedauwfamilie    
 Drosera intermedia Kleine Zonnedauw (foto Y) +  
 D. rotundifolia Ronde zonnedauw +  
Polygonaceae Duizendknoopfam.   
 Persicaria amphibia Veenwortel   
 P. hydropiper Waterpeper   
 P. mitis Zachte duizendknoop   
 Polygonum aviculare Gewoon varkensgras   
 Fallopia japonica Japanse duizendknoop   
 F.convolvulus Zwaluwtong   
 F. dumetorum Heggenduizendknoop   
 Rumex acetosella Schapenzuring   
 R. acetosa Veldzuring   
 R. conglomeratus Kluwenzuring   
 R. obtusifolius Ridderzuring   
 R. maritima Goudzuring +  
Caryophyllaceae Anjerfam.   
 Ilecebrum verticillatum Grondster +  
 Spergula arvensis Gewone spurrie   
 Spergularia rubra Rode schijnspurrie   
 Stellaria medea Vogelmuur   
 S. uliginosa Moerasmuur   
 S. graminea Grasmuur   
 Cerastium fontanum Gewone hoornbloem   
 Sagina procumbens Liggende vetmuur   
 Silene dioica Dagkoekoeksbloem   
 S. flos cuculi Echte koekoeksbloem   
Amaranthaceae Amarantenfamilie   
 Chenopodium album Melganzevoet   
Portulaceae Posteleinfamilie   
 Claytonia sibiria Roze winterpostelein   
Phytolaccaceae Karmozijnbesfamilie    
 Phytolacca esculenta Oosterse karmozijnbes   
 P. americana Westerse karmozijnbes   
Geraniaceae Ooievaarsbekfam.   
 Geranium robertianum Robertskruid   
 G. pusillum Witte honingklaver   
 G. molle Zachte ooievaarsbek   
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Lythraceae Kattestaartfamilie   
 Lythrum salicaria Grote kattenstaart   
 L. portula Waterpostelein +  
Onagraceae Teunisbloemfam.   
 Circaee lutetiana Heksenkruid   
 Chamerion angustifolium Wilgenroosje   
 Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje   
 E. parviflorum Vilgite basterdwederik   
 E. ciliatum Beklierde basterdwederik   
Salicaceae Wilgenfamilie   
 Salix repens Kruipwilg   
 S. caprea Boswilg   
 S. cinerea Grauwe wilg   
 Populus tremulus Ratelpopulier   
Violaceae Viooltjesfamilie   
 Viola palustris Moerasviooltje +  
Hypericaceae Hertshooifamilie   
 Hypericum elodes Moerashertshooi +  
 H. perforatum St. Janskruid   

   
 

H. maculatum ssp 
obtusiusculum Kantig hertshooi   

Oxalidaceae Klaverzuringfam.   
 Oxalis acetosella Witte Klaverzuring   
 O. stricta Stijve klaverzuring   
Fabaceae Vlinderbloemfam.   
 Cytisus scoparius Brem   
 Ulex europaeus Gaspeldoorn   
 Vicia hirsuta Ringelwikke   
 V. cracca Vogelwikke   
 V. sepium Heggenwikke   
 V. sativa    
 Lathyrus pratensis Veldlathyrus   
 Ononis repens Kruipend stalkruid   
 Melilotus alba Witte honingklaver   
 Medicago sativa Luzerne   
 M. lupulina Hopklaver   
 Trifolium repens Witte klaver   
 T.pratense Rode klaver   
 T. arvense Hazenpootje   
 T. hybridum Basterdklaver   
 Lotus pedunculatus Moerasrolklaver   
 Securigera varia Bont Kroonkruid   
Rosaceae Rozenfam.   
 Filipendula ulmaria Moerasspirea   
 Rubus idaeus Framboos   
 Geum urbanum Geel nagelkruid   
 Potentille anserina Zilverschoon   
 P. erecta Tormentil + + 
 P. reptans Vijfvingerkruid   
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 Fragaria vesca Bosaardbei   
 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes   
 Crateagus monogyna Eenstijlige meidoorn   
 Prunus serotina Amerikaanse vogelkers   
 P. padus Gewone vogelkers   
 Rhamnus frangula Vuilboom   
Cannabaceae Hennepfamilie   
 Humulus lupulus Hop   
Urticaceae Brandnetelfam.   
 Urtica dioica Grote brandnetel   
Fagaceae Napjesdragersfam.   
 Fagus sylvatica Beuk   
 Quercus robur Zomereik   
Myricaceae Gagelfam.   
 Myrica gale Wilde gagel  + 
Betulaceae Berkenfam.   
 Betula pendula Ruwe berk   
 B. pubescens Zachte berk   
 Alnus glutinosa Zwarte els   
 Carpinus betulus Haagbeuk   
 Corylus avellana Hazelaar   
Brassicaceae Kruisbloemfam.   
 Sisymbrium officinale Gewone raket   
 Rorippa palustris Moeraskers   
 Capsella bursa pastoris Herderstasje   
Malvaceae Kaasjeskruidfam.   
 Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruid   
Sapindaceae Zeepboomfam.   
 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn   
 A. platanoïdes Noorse Esdoorn   
Balsaminaceae Balsemienfamilie   
 Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien   
 Impatiens parviflora Klein Springzaad   
Primulaceae Sleutelbloemfamilie   
 Trientalis europea Zevenster  + 
 Lysimachia nummularia Penningkruid   
 L. vulgaris Grote wederik   
 Hottonia palustris Waterviolier   
Ericaceae Heidefam.   
 Erica tetralix Gewone dophei + + 
 Calluna vulgaris Struikheide   
 Vaccineum vitis-idaea Rode bosbes (foto Huib )   
 V. myrtillus Blauwe bosbes   
Boraginaceae Ruwbladigen   
 Myosotis scorpioides Moerasvergeetmijnietje   
Rubiaceae Sterbladigenfam.    
 Galium palustre Moeraswalstro   
 G. saxatile Liggend walstro   
Gentianaceae Gentiaanfam.   
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 Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid +  
 Gentiana pneumonanthe Klokjesgentiaan (foto Huib) +  
Solanaceae Nachtschadefam.   
 Solanum dulcamare Bitterzoet   
 S. nigrum Zwarte nachtschade   
 Datura stramonium Doornappel   
Convolvulaceae Windefamilie   
 Convolvulus sepium Haagwinde   
Oleaceae Olijffam.   
 Fraxinus excelsior Es   
Scrophulariaceae Helmkruidfam.   
 Scrophularia nodosa Knopig helmkruid   
 Verbascum nigrum Zwarte toorts   
Lamiaceae Lipbloemenfam.    
 Ajuga reptans Kruipend zenegroen   
 Galeopis segetum Bleekgele hennepnetel   
 G. bifida Gespleten hennepnetel   
 Stachys palustris Moerasandoorn   
 Glechoma hederacea Hondsdraf   
 Prunella vulgaris Gewone brunel   
 Lycopodum europeus Wolfspoot   
 Origanum vulgare Wilde marjolein   
 Mentha aquatica Watermunt   
 M. arvensis Akkermunt   
Orobranchaceae Bremraapfam.   
 Melampyrum pratense Hengel   
Plantaginaceae Weegbreefam.   
 Linaria vulgaris Vlasbekje   
 Digitalis purpurea Vingerhoedskruid   
 Veronica serpyllifolia Tijmereprijs   
 V. scutellata Schildereprijs +  
 V. beccabunga Beekpunge   
 V. catenata Rode waterereprijs   
 V. chamaedrys Gewone ereprijs   
 V. officinalis Mannetjesereprijs   
 Plantago lanceolata Smalle weegbree   
 P. major Grote weegbree   
Aquifoliaceae Hulstfamilie   
 Ilex aquifolium Hulst   
Araliaceae Klimopfamilie   
 Hedera helix Klimop   
 Hydrocotyle vulgaris Waternavel   
Apiaceae Schermbloemen   
 Angelica sylvestris Gewone Engelwortel   
 A. archangelica Grote Engelwortel   
 Peucedanum palustre Melkeppe   
 Heracleum sphondylium Gewone berenklauw   
Adoxaceae Muskuskruidfam.   
 Viburnum opulus Gelderse roos   
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 Sambucus nigra Gewone vlier   
Caprifoliaceae Kamperfoeliefam.   
 Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie   
 V. officinalis Echte valeriaan   
 Succisa pratensis Blauwe knoop +  
Campanulaceae Klokjesfam.   
 Jasione montana Zandblauwtje   
Asteraceae Composietenfam.   
 Eupatorium cannabinum Koninginnekruid   
 Solidago virgaurea Echte guldenroede   
 S. gigantea Late guldenroede   
 Conyza canadensis Canadese fijnstraal   
 Filagoa minima Dwergviltkruid   
 Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem   
 Bellis perennis Madeliefje   
 Bidens frondosa Zwart tandzaad   
 B. tripartita Veerdelig tandzaad   
 B. cernua Knikkend tandzaad   
 Gallinosa quadriradiata Harig knopkruid   
 Achillea millefolium Duizendblad   
 A. ptarmica Wilde Bertram   

 
Tripleurospernum 
maritimum Reukeloze kamille   

 Tanacetum vulgare Boerenwormkruid   
 Leucanthemum vulgare Gewone margriet   
 Artemisia vulgaris Bijvoet   
 Tussilago farfara Klein Hoefblad   
 Cirsium vulgare Speerdistel   
 C.arvense Akkerdistel   
 Senecio inaequidens Bezemkruiskruid   
 Jacobea vulgaris Jacobskruiskruid   
 Centaurea jacea Knoopkruid   
 Hypochaeris maculata Gewoon biggenkruid   
 Sonchus arvensis Akkermelkdistel   
 Lapsana communis Akkerkool   
 Taraxacum officinale Paardenbloem   
 Crepis capillaris Klein streepzaad   
 Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand   
 L. saxatilis Kleine leeuwentand   
 L. hispidus Ruige leeuwentand   
 Hieracium pilosella Muizenoor   
 H. auranticum Oranje havikskruid   
 H. umbellatum Schermhavikskruid   
 H. laevigatum Stijf havikskruid   
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Vogellijst door Paul van der Poel 
 
Soortnaam C 1 2 3 4 5 6 
Dodaars  X X X  X X 
Aalscholver     X   
Blauwe reiger X  X X X X X 
Grauwe gans X X X X X  X 
Nijlgans   X    X 
Bergeend     X X  
Wintertaling   X  X X X 
Wilde eend X X X X X X X 
Carolina eend     X   
Kuifeend   X X    
Wespendief X       
Rode wouw  X      
Bruine kiekendief X  X X   X 
Havik  X      
Sperwer X     X  
Buizerd X X X X X X X 
Torenvalk X  X  X X X 
Boomvalk     X X  
Patrijs X X      
Fazant X X  X  X X 
Waterral       X 
Waterhoen   X X X X X 
Meerkoet    X X   
Bontbekplevier    X    
Goudplevier       X 
Kievit X  X  X  X 
Bokje       O 
Watersnip X    X  X 
Wulp X    X   
Zwarte ruiter  X     X 
Tureluur       X 
Groenpootruiter   X    X 
Witgatje   X   X  
Oeverloper     X   
Kokmeeuw   X X X   
Kleine mantelmeeuw   X     
Zilvermeeuw X       
Holenduif X X X X X X X 

Joris  
foto Paul van der Poel 
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Soortnaam C 1 2 3 4 5 6 
Houtduif X X X X X X X 
Turkse tortel X     X  
Steenuil X       
IJsvogel  X X X X X  
Groene specht X X X X X X X 
Zwarte specht  X  X  X X 
Grote bonte specht X X X X X X X 
Kleine bonte specht       X 
Boomleeuwerik  X      
Oeverzwaluw    X    
Boerenzwaluw X X X X X X X 
Huiszwaluw X X  X  X X 
Gele kwikstaart X X  X  X X 
Witte kwikstaart  X X X X X X 
Winterkoning X X X X X X X 
Heggenmus    X X   
Roodborst  X X X X X  
Paapje X      X 
Roodborsttapuit  X X   X X 
Tapuit  X X    X 
Merel X  X X X X X 
Zanglijster      X  
Grote lijster  X X   X  
Grasmus  X      
Tuinfluiter      X  
Zwartkop X  X X X X X 
Tjiftjaf X X X X X X X 
Fitis  X    X X 
Goudhaantje   X     
Grauwe vliegenvanger   X X X X  
Staartmees  X X X X X X 
Glanskop X X X X X X  
Matkop  X   X X X 
Kuifmees  X X X X X X 
Zwarte mees     X X X 
Pimpelmees X X X X X X X 
Koolmees X X X X X X X 
Bomklever  X X X X X X 
Boomkruiper X X X X X X X 
Vlaamse gaai X X X X X X X 



 25

 
Soortnaam C 1 2 3 4 5 6 
Ekster    X X  X 
Kauw X X X X X X X 
Roek X X X X X X  
Zwarte kraai X X X X X X X 
Spreeuw X  X X X X X 
Huismus X  X X X X  
Ringmus     X   
Vink X X X X X X X 
Groenling X X X   X X 
Kneu      X X 
Goudvink  X X   X X 
Geelgors Z       
Rietgors  X     X 
 
Toelichting: 
C Op of vanaf de camping waargenomen 
X Gezien/gehoord 
O Op basis van kenmerkend gedrag als zodanig opgenomen, maar niet met zekerheid op uiterlijke 

kenmerken gedetermineerd 
Z Waarneming langs Zoddebeekweg op laatste ochtend van vertrek (vóór 12 uur) 
 
1 t/m 6 zijn de excursiedagen 
 

Steenuil 
foto Paul van der Poel 
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Paddenstoelen op het Buurserzand 
Door Klaske ten Grootenhuis  
25 augustus 2008.  
 
Kamrussula   Schijncantharel 
Parelamaniet   Roodbruine slanke amaniet 
Panteramaniet   Elfenbankje 
Oranjegeeltrechtertje  Geel schijfje 
Kaneelkleurige melkzwam Gele berkenrussula 
Gewone zwavelkop  Doolhofzwam 
Echte tonderzwam  Witsteelfranjehoed 
Tranende franjehoed  Breedplaatstreephoed 
Krulzoom   Vermiljoenhoutzwam 
Vuurzwammetje  Parelstuifzwam 
Grofplaatrussula  Eekhoorntjesbrood 
Oorlepelzwammetje  Gevlekte truffel 
Grote parasolzwam  Berkenboleet 
Paarsharttrechtertje  Roodporiehoutzwam 
Kastanjeboleet    Kleverig koraalzwammetje 
Valse braakrussula  Cantharel 
Bruine bekerzwam 
 
 
Paddenstoelen op het het Witteveen 
Door Klaske ten Grootenhuis  
26 augustus 2008-08-26 
 
Kastanjeboleet   Regenboogrussula 
Berijpte russula   Kleverig koraalzwammetje 
Zwavelkop   Eikenbladzwam 
Oranjegeel trechtertje  Roodbruine slanke amaniet 
Parelamaniet   Krulzoom 
Roodporie houtzwam  Berkenzwam/doder 
Oranje druppelzwam  Grijze gaatjeszwam 
Takruitertje   Platte tonderzwam 
Paarse dennenkorstzwam Gele berkenrussula 
Echte tonderzwam  Franjezwam 
Spekzwoerdzwam  Fopzwam 
Vlekkende kaaszwam  Oorzwammetje 
Roestvlekkenzwam  Gekroesde fopzwam 
Witte koraalzwam  Zandpadvezelkop 
Tweekleurige vaalhoed  Kleine bovist 
Aardappelbovist  Grote parasolzwam 
Parelstuifzwam   Kussenvormende houtzwam 
Anijstrechterzwam  Bundelmycena 
Roodsteelfluweelboleet  Bleek breeksteeltje 
Stinkparasolzwam  Gestreept nestzwammetje 
Vermiljoenhoutzwam  Scherpe collybia 
Grote stinkzwam  Zwartwitte veldridder 

In Lankheet werd een Rode bosbes waargenomen, die aangetast was 
door een zwam (Exobasidium vaccinii) ofwel de vossebesbladgast     
foto Monique van de Waarsenburg 
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Vlinders en Libellenlijst 
door Guda Poot en Yolanda ten Thije 
 
Witjes 
Groot koolwitje 
Klein koolwitje 
Klein geaderd witje 
Citroenvlinder 

Pieridae 
Pieris brassicae (foto Y.tT) 
Pieris rapae 
Pieris napi 
Gonepteryx rhamni  
(foto Huib Poot) 
 

Vuurvlinders, Kleine pages en 
Blauwtjes 
Kleine vuurvlinder 
Boomblauwtje 

Lycaenidae 
Lycaena phlaeas (foto Y.tT) 
Celastrina argiolus 
(foto Yolanda ten Thije) 
 

Weerschijnvlinders, Vossen en 
Parelmoervlinders 
Dagpauwoog 
Atalanta 
Gehakkelde aurelia 
Landkaartje 

Nymphalidae 
 
Inachis io 
Vanessa atalanta 
Polygonia c-album 
Araschnia levana 
 

Zandoogjes 
Heivlinder 
Bruin zandoogje 
Bont zandoogje 

Nymphalidae, Satyrinae 
Hipparchia semele 
Maniola jurtina 
Pararge aegeria 
 

Dagactieve nachtvlinders 
Grote beervlinder (rups) 
Huismoeder 
Gammauil 
Lieveling 
 

 
Arctia caja 
Noctua pronuba 
Autographa gamma 
Timandra comae 

Libellen 
Bosbeekjuffer 
Gewone pantserjuffer 
Houtpantserjuffer 
Variabele waterjuffer 
Watersnuffel 
Lantaarntje 
Paardenbijter 
Zwarte heidelibel 
Bloedrode heidelibel 
Zwervende heidelibel 
Steenrode heidelibel 

Odonata 
Calopteryx virgo 
Lestes sponsa 
Lestes viridis (foto Paul) 
Coenagrion pulchellum 
Enallagma cyathigerum 
Ischnura elegans 
Aeshna mixta 
Sympetrum danae 
Sympetrum sanguineum 
Sympetrum fonscolombii 
Sympetrum vulgatum 
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Overige insecten 
 
Paardenvliegen 
Regendaas 
 
Graafwespen 
Bijenwolf 
 
Sociale wespen 
Hoornaar 
 
Hommels 
Gewone aardhommel 
Akkerhommel 
 

 
 
Tabanidae 
Haermatopota pluvialis 
 
Sphecidae 
Philanthus triangulum 
 
Vespidae 
Vespa crabro (foto Yolanda) 
 
Bombus 
Bombus terrestris (foto YtT) 
Megabombus pascuorum 

 
 
 
 
Herpetofauna door Loes van de Poel 
 
Amfibieën 
Kleine watersalamander 
Bruine kikker 
Groene kikker (groene kikkercomplex)  
Boomkikker 
 
Reptielen 
Adder 
Levendbarende hagedis 
Zandhagedis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Levendbarend hagedis 

Foto Paul van der Poel 

Groene kikker 
Foto Yolanda ten Thije 
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Zoogdieren 
 
Ree 
Konijn 
Eekhoorn 
Mol 
Egel 
Muis (spec) 
Vleermuis (spec) 
Vos (uitwerpselen, geursporen foto Yolanda ten Thije)  
Das (sporen, foto Yolanda ten Thije) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Egeltje waargenomen bij het sanitair van de camping 
Foto Yolanda ten Thije 
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Jac. P. Thijssehuis  
Bewerking van een foto van het internet door Paul van der Poel 


