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Voorwoord 
 
We waren nog maar net gearriveerd of de prangende vraag werd gesteld of wij misschien 
de convo en de pannen hadden meegenomen. Het was voor het eerst dat ik meemaakte 
dat er iets fout was gegaan met het regelen van de convotent en de choc-pannen. Een 
weekje zonder convo was te overzien, maar een week zonder de choc-pannen gaat echt 
niet. De eerste avond werd er choc gemaakt in het rijstpannetje van Jan en Corrie. ’s 
Avonds kwam Franke samen met Nelleke de choc-spullen brengen. Dit werd een vrolijk 
weerzien.  
De deelnemers van het kamp bestond behalve uit de traditionele samenstelling ook uit 
grootouders met kleinkind(eren) en tijdelijk alleenstaande vrouwen. Ook hadden we onze 
eigen Mamaloe in haar pipowagen. De pipowagen was bijna mooi van kitscherigheid. 
Behalve de vele kinderen was er ook veel deskundigheid met Peter als onze lopende 
encyclopedie. Hij wist niet alleen veel van insecten maar ook van vogels, paddenstoelen 
en planten. Er waren maar liefst 4 floristen die ook actief zijn binnen het Floron. Dit, in 
combinatie met het mooie weer leverde prachtige lijsten op.  
De kinderen blonken uit in het vangen van allerlei beestjes. Sanne kwam de eerste dag 
naar me toe hollen met een sprinkhaan in haar loepdoosje. Het beestje werd door mij 
gedetermineerd en volgens doorgestuurd naar Peter voor controle. Het was een ritueel dat 
zich nog vele malen zou herhalen. We hadden mooi weer en misten de convotent niet. De 
allerlaatste avond was er zwaar weer op komst. Er werd zelfs een weeralarm voor 13.00 
uur afgegeven. De haringen werden steviger in de grond geslagen en de stormband 
ontbrak niet. Gelukkig paste we met z’n allen in de voortent van Jan en Corrrie zodat de 
laatste choc toen door kon gaan. Ook Rebecca mocht voor deze 
keer de choc bijwonen. Die avond werden we door Jan en Corrie 
ingewijd in de berenclub.  
Het was het kamp waarin mij het eindelijk lukte om de adder op de 
foto te krijgen. Het was ook kamp waar ik Bas en Linda met succes 
kon aanwijzen op welke plekken waar zij de levendbarende 
hagedissen konden verwachten. Hoog Soeren was voor mij een 
extraatje waar ik met plezier op terug kijk. 
 
Yolanda ten Thije 
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Excursie overzicht KNNV kamp Hoog Soeren  
 
 

Zondag 16 aug.  Wildspeuren met afsteek wandel kort 
 Wildspeuren wandel lang 
 Kootwijkerzand fiets 
   
Maandag 17 aug.  Rondje Assel fiets 
 Kootwijkerzand fiets 
 Park Berg en Bosch wandel 
 
Dinsdag 18 aug.  rondje Hoog Buurlo fiets 
 Halte Assel auto wandel 
 Staverden fiets 
   
Woensdag 19 aug.  Korte Bruck en Egelbeek fiets 
 Kasteel Cannenburg fiets 
 Wielsese Bos en  fiets 
 Park het Loo  
 Zwemmen in Kristalbad  fiets/auto 
 Apeldoorn  
   
Donderdag 20 aug  Wilde Kamp Bergsham 't Sol fiets 
middag Leemkuilen bij Staverden fiets 
 Solse Gat bij Speuld auto/fiets 
 Pannenkoeken eten op kamp  
   
Vrijdag 21 aug 2009 IJzerkuilen bij Assel fiets 
middag Coda museum fiets 

 
 

Fietsexcursie Hoge veluwe 
foto Jitske Hibma 
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Geologie van de Veluwe in het kort 
Door Leny Huitzing 
 

1. Saalien: stuwwallen en glaciale bekkens 
Wandelend over de Veluwe zie je grind en 
stenen in het zand. Sommige stenen zijn 
afkomstig uit Duitsland of Noord-Frankrijk. 
Andere stenen, bvb gerolde vuursteen 
(‘Maaseitjes’), zijn afkomstig uit Limburg. 
Daarnaast is er hoekig, niet afgerond vuursteen 
waar vaak een laag krijt omheen zit. Dit 
vuursteen is afkomstig uit Denemarken of Zuid-
Zweden. Ook andere stenen, zoals granieten en 
gneizen, komen uit Zweden, Finland of de 
bodem van de Oostzee. Dit alles wordt 
verklaard door de geologische geschiedenis van 
de Veluwe. 
Op figuur 1 kun je zien dat de hoogste (is rode) 
delen van de Veluwe de stuwwallen zijn. De 
stuwwal waar Hoog- Soeren op ligt is de langste 
– hij loopt van Zwolle tot Arnhem - en de 
hoogste. In het noordwesten ligt een kortere, 
wat lagere stuwwal met daarop de plaatsen 
Garderen, Putten en Ermelo. 
Deze stuwwallen ontstonden zo'n 150.000 jaar 
geleden, aan het einde van de voorlaatste ijstijd, 
het Saalien. Toen het landijs hier arriveerde was 
Nederland een vlak gebied opgebouwd uit 
vrijwel horizontaal liggende sedimenten - zand, 
grind, leem en klei - die in de loop van 
Honderdduizenden jaren waren afgezet door (de 
voorlopers van) de Rijn, de Maas en rivieren uit 
het oosten. Het landijs schoof relatief snel over 
de gladde ondergrond van Noord-Nederland. Maar 
hier, in centraal Nederland, ondervond het landijs 
grotere wrijving van de grofkorrelige 
riviersedimenten, het stagneerde en het ijsfront viel in lobben uiteen. Ondertussen ging de 
aanvoer uit het brongebied Scandinavië door zodat het landijs zich ophoopte en diep in de 
ondergrond wegzakte. Tevens werd het klimaat warmer waardoor het ijs begon te 
smelten. Het smeltwater zakte via spleten in het landijs weg in de zanden en grinden 
onder het ijs, maar accumuleerde op de daaronder liggende ondoorlatende lagen als leem 
en klei waardoor een zeer hoge waterdruk onder het landijs ontstond. Dit verminderde de 
wrijving die het landijs van de bodem ondervond waardoor het stagnerende ijs een 
kritische grens overschreed en plotseling met grote snelheid vooruit schoot (‘glacial 
surge’); hierbij werden de bevroren, gelaagde sedimenten die vóór het ijsfront lagen 

Figuur 1 Hoogtekaart van de Veluwe gezien vanuit het 
zuiden 
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opgestuwd. Dit proces heeft zich een aantal malen herhaald waardoor de afzettingen die 
voor het ijsfront lagen geplooid werden; zo werden stuwwallen opgeworpen en 
tegelijkertijd glaciale bekkens gevormd. Glaciale bekkens zijn bvb. de IJsselvallei, het 
bekken van Otterlo en in het noorden van de Veluwe het bekken tussen de oostelijke en 
de noordwestelijke Veluwestuwwal. 

2. Erosie van de stuwwallen en opvulling van de glaciale bekkens 
Een sterkere opwarming luidde het einde van het Saalien en het ijs begon te smelten. 
Ongehinderd door vegetatie voerden smeltwaterbeken voerden grote hoeveelheden zand 
en grind naar beneden het glaciale bekken in. Ook zakten grote delen van de bevroren 
steile hellingen van de stuwwallen naar beneden (gelifluctie). Hierdoor werden de 
aanvankelijk grote hoogteverschillen tussen de glaciale bekkens en de stuwwallen - 
waarschijnlijk 200m of meer - genivelleerd. 
Tijdens de nu volgende tussenijstijd, het Eemien (130.000-100.000 jaar geleden) raakten 
de kale grond begroeid en verminderde de erosie. Dan begint na enkele tienduizenden 
jaren de (voorlopig?) – laatste ijstijd, het Weichselien, waarin het landijs ons land niet 
bereikte. Wel heerste hier afwisselend een toendra- of een poolklimaat. Tijdens een 
poolklimaat is er nauwelijks sprake van vegetatie. Sterke winden kregen vat op de kale 
ondergrond en grote hoeveelheden zand werden als een deken over de Veluwe verspreid: 
dekzand. Dat dekzand werd vooral afgezet op luwe plaatsen dus in de bekkens en aan de 
lijzijde (oost) van de stuwwallen. Ook hierdoor werden de hoogteverschillen tussen 
stuwwallen en bekkens verder verminderd. Tijdens minder koude periodes was hier en 
daar wat plantengroei mogelijk. Op natte plekken aan de lijzijde van deze vegetatie, 
bezonk het door de sterke (zuid)westelijke winden verplaatste zand. Zo ontstonden 
dekzandruggen. 

Terwijl hier tijdens het Weichselien geen landijs lag, lag er elke winter wel een dikke 
laag sneeuw op de stuwwallen. In voorjaar en zomer voerden beken dat smeltwater af 
over de bevroren ondergrond. Nu zijn deze voormalige beekdalen nog in het landschap te 

Figuur 2 Hoogtekaart van de noordwestelijke stuwwal met 
rechts de Hierdense beek 
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zien als brede, ondiepe dalen: de zogenoemde ‘droge dalen’. Deze dalen voeren geen 
water meer doordat het regenwater nu kan wegzakken in de ontdooide, zandige 
ondergrond. Op een geomorfologische kaart is te zien, dat deze dalen meestal loodrecht 
op de lengterichting van de stuwwal staan. 

3. Het Holoceen en de invloed van de mens 
Sinds ongeveer 10.000 jaar is een warmere periode aangebroken: het Holoceen. De naar 
het zuiden verdreven bomen en planten veroverden de kale gebieden en er ontstonden 
bossen op de Veluwe. De vegetatie verminderde de erosie en vertraagde daarmee de 
afname van de hoogteverschillen. Het regenwater dat op de stuwwallen valt zakt weg tot 
op de voor water ondoordringbare, maar door het landijs scheefgestelde, klei- en 
leemlagen en komt lager langs de stuwwallen als kwelwater tevoorschijn. 
Berken- en dennenbossen hebben het stuivende dekzand in het begin van het Holoceen 
vastgelegd. Later is het door menselijk toedoen opnieuw gaan stuiven. Zo werd in het 
Neolithicum al veel bos gekapt; door herhaald kappen en afbranden van bos ontstond 
heide. In de Middeleeuwen werd de heide overbeweid, te vaak afgebrand en er werden te 
veel plaggen gestoken, waardoor het zand opnieuw is gaan stuiven. De zandverstuivingen 
waren heel ernstig: hele dorpen w.o. het dorp Kootwijk zijn onder het zand bedolven. 
Wat daarvan nu rest is het Kootwijkerzand. Pas in de 19e-eeuwse is het stuivende zand 
door herbebossing bedwongen. 

4. Enkele bijzonderheden 

4.1. Kame-terrassen 
Het afsmelten van het landijs aan het einde van het Saalien, verliep niet met constante 
snelheid. Zo bleef er langere tijd ijs liggen ten noorden van het kleine glaciale bekken 
tussen de noordwestelijk en oostelijke Veluwse stuwwal. Het smeltwater kon hierdoor 
niet weg en er ontstond een smeltwaterstuwmeer tussen het landijs en de stuwwallen. 
Beken en riviertjes voerden zand, grind en klei van de stuwwallen naar dit stuwmeer 
waarin het bezonk. Toen het ijs tenslotte helemaal wegsmolt, bleven de tussen het ijs en 
de stuwwal afgezette sedimenten liggen: zij worden kameterassen (spreek uit keem) 
genoemd.  
Zo liggen in het kleine glaciale bekken tussen de oostelijke en noordwestelijke 
Veluwestuwwallen horizontale zand-, grind-, leem- en kleilagen op de door het landijs 
scheefgestelde lagen. Dit verklaart waardoor het grondwater op de stuwwal bij Hoog 
Soeren op 80 m diepte zit terwijl de vallei ten oosten van de noordwestelijke 
Veluwestuwwal zo nat is dat er een beek stroomt: de Hierdense beek1.  Op 8 – 14 m 
diepte bevindt zich hier namelijk de bovenkant van een kleipakket waarop het 
wegzakkende regenwater er stagneert. Dit water verzamelt zich in de laagste delen van de 
vallei en vormt er de Hierdense beek, de enige natuurlijke laaglandbeek van de Veluwe. 
De overige beken zijn bronbeken of zijn gegraven zoals de sprengen. De Hierdense beek 
loopt van het Uddelermeer (+20NAP) over een afstand van ruim 20 km naar Harderwijk, 
waar hij in het IJsselmeer uitmondt. 

                                                 
1 Deze beek werd vroeger over zijn hele loop de Hierdensche beek genoemd. Later werd het deel bij 
Staverden, Staverdense beek genoemd, het deel door het Leuvenumse bos, Leuvenumse beek terwijl het 
(gegraven) deel dat van Leuvenum naar Harderwijk stroomt Hierdense beek bleef  heten. 
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4.2. Pingoruïnes 
Die horizontale kleilaag in de vallei van de Hierdense beek verklaart ook het ontstaan van 
pingo’s in de laatste ijstijd, het Weichselien. Tijdens het toen heersende toendraklimaat 
was de bodem permanent bevroren (permafrost), ’s zomer ontdooide de bovenste laag. ’s 
Winters bevroor de bodem weer. Op de een of andere manier was er plaatselijk water 
onder de bevroren bodem. Dat kwam klem te zitten tussen de bevroren/bevriezende 
bodem en de kleilaag waardoor het naar boven werd geperst waar het eveneens bevroor. 
IJs neemt meer ruimte in dan water; er ontstond een kegelvormig heuveltje dat door 
ondergrondse aanvoer van water – dat jaarlijks omhoog werd geperst en bevroor – steeds 
hoger werd: een pingo. In noordwest Canada komen tegenwoordig pingo’s voor van 
tientallen meters hoogte. Uiteindelijk scheurde de bevroren bodem boven het ijs 
waardoor zonlicht het ijs kon verwarmen en het ijs ging smelten. De bodem zakte naar 
beneden en vormde een ringvormige wal om het ontstane meer: een pingoruïne.  
Het Uddelermeer en het Bleeke meer zijn pingoruïnes die ± 13.000 jaar geleden zijn 
ontstaan. Men heeft vastgesteld dat het Uddelermeer 17,5 m diep is geweest, nu is het 
nog maar 2m diep. In de loop der jaren heeft zich daar op de bodem slik verzameld: 
ingewaaid stuifmeel, boombladeren en afgestorven waterplanten. Deze 15,5m dikke 
veensliklaag is een waardevol archief dat informatie bevat over de veranderende 
vegetatie van de laatste 10.000 jaar. 

4.3. IJzerkuilen en ijzerwinning en ontbossing 
In de door het landijs opgestuwde en scheefgestelde 
riviersedimenten komen ijzerhoudende stenen voor. Vaak 
rammelen ze als je ze schudt en worden ze klapperstenen 
genoemd: een lemige kern is los geraakt van de 
omhullende ijzerbevattende laag. Maar er zijn ook 
‘klapperstenen’ die niet rammelen; klappersteen is dus 
een ruim begrip en over de ontstaanswijze verschillen de 
meningen.  
Van ongeveer 700 tot 1000 werden de klapperstenen op 
de Veluwe verzameld waardoor ijzerkuilen ontstonden. In 
lemen ovens2 werden de klapperstenen tot ongeveer 1150°C. verhit. Bij deze temperatuur 
smelt het niet bruikbare gedeelte en stroomde aan de onderzijde de oven uit: slakken. 
Voor het verwarmen van de ovens werd houtskool gebruikt. Houtskool maakte men in 
een houtskoolmeiler: een soort kleine hut van takken gevlochten heel weinig lucht werd 
toegelaten zodat het hout erin niet verbrandde maar verkoolde. Voor het maken van 1 kg 
houtskool is echter een veelvoud van hout nodig. Dit is één van de oorzaken van het 
ontbossen van de Veluwe. 
Rond het jaar duizend stopte de winning van ijzer. Mogelijk door concurrentie van andere 
ijzerproducerende streken waar men het goedkoper kon of (mede) door aanvallen van de 
Vikingen. De Hunnenschans, een 9e-eeuws verdedigingswerk bij het Uddelmeer, is 
waarschijnlijk gebouwd om Uddel tegen die aanvallen te verdedigen. Het ijzer werd naar 
de afnemers vervoerd over handelswegen en bij Uddel lag destijds een kruispunt van die 
wegen. 

                                                 
2 Zo’n oven is te zien in het Coda-museum te Apeldoorn. 

Naar de ijzerkuilen 
foto Jitske Hibma 
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Wildspeuren  in Dassenberg  
Zondag 16 augustus door Erna van Haarlem 
 
We vertrokken van de camping samen met de korte excursie voor een wandeling rond 
Hoog Soeren. De eerste kilometers bekeken en beluisterden we samen met veel 
enthousiasme alles wat in ons blikveld kwam: vogels, planten, mossen, bomen (de 
douglasspar heeft een bijzondere kegel, nl. met ‘klauwtjes’), paddenstoelen 
(houtzwammen als echte en platte 
tonderzwam, dennenvoetzwam, 
vermiljoenhoutzwam), insecten (o.a. 
de bosmestkever met zijn paarse 
gloed), spinnen, stenen, het 
landschap … Yolanda maakte 
liggend speciale foto’s van een gele 
knolamaniet. Hierna bleek het 
koppelstukje voor haar statiefplaatje 
ervandoor. Iedereen zocht en zocht 
en joho, daar was het! Het zat veilig 
opgeborgen in een zijvakje van haar 
rugzak. Hierna splitsten we ons 
volgens afspraak in een korte-afstand- en een langeafstandsgroep. 
Hoog Soeren: Inderdaad een paar stevige klimmen (Dassenberg) met prachtig uitzicht: 
heide (open gekapte plek) en bos en zicht op stuwwallen verderop. 
We liepen door bos dat ruim 200 jaar (bijna) ongemoeid is gelaten. Het is rond 1700 in 
handen van de Oranjes gekomen, die het voor de jacht gebruikten. Later ging men van 
lieverlee aan bosbouw doen. De grond is relatief arm: op zulke grond wordt een beuk niet 
veel ouder dan 200 jaar. Je ziet nu een aftakelend beukenbos: de killer (de parasiet), de 
echte tonderzwam, is op de stammen verschenen en de platte tonderzwam (saprofyt) is 
gevolgd. Je ziet allerlei vormen van aftakeling en ook veel dode bomen, nog staand, som 
door rot (‘slaap’) gebroken, of liggend met meegetrokken wortelkluit. Enorme (grillig 
gevormde) dode takken. Ook de oesterzwam daarop ontdekt. 
In de spaartelgpercelen (spaartelgen zijn loten die men laat doorgroeien bij de 
hervorming van hakhout in opgaand bos) groeiden eiken die vrij veel ruimte hadden, er 
lustig op los (onderbegroeiing: brede stekelvaren). We kwamen ook nog langs percelen 

die ooit voor de bosbouw beplant 
waren met bomen strak in het gelid. 
De uitzichten op de toppen van ‘onze’ 
stuwwal over heidevelden en bossen 
tot de volgende stuwwallen waren 
fantastisch. 
 

Gele knolamoniet 
foto Yolanda ten Thije 

Oesterzwam 
foto Harry van Haarlem 
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Lange fietstocht “Heidevelden” circa 48 km. 
Maandag 17 augustus 2009 door Jennie Schouten 
 
De camping heeft een prachtige ligging, maar nu zijn er (véél) te veel mensen voor de 
paar voorzieningen, die er zijn. Overal moet je in de rij: ’s morgens zowel bij de wc’s als 
bij de wasbak. Er zijn maar 3 toiletten en 3 (krappe) douches voor iedereen, van welke 
kunne je dan ook bent. Maar… het lukte toch iedereen om om 09.00 uur klaar te staan 
voor de excursies. We vertrekken met een klein groepje van 7 personen. 
Al na een paar kilometer stoppen we op het Ucheler buurtveld om met onze neus op de 
grond te ontdekken welke plantje hier groeien. Hans ontdekt een roodborsttapuit ondanks 
het feit dat het erg heiig is.  
11.00 uur Bij het Uddelermeer houden 
we koffiepauze. Het is nog steeds 
dampig – af en toe probeert de zon er 
wel door te komen, maar ’t lukt nog 
niet. Ook wil de wind af en toe een 
beetje waaien.  
13.00 uur We hebben een bank 
gevonden met uitzicht over de 
uitgestrekte paarse heidevelden van het 
Houtdorper/Speulderveld. Elders op de 
Veluwe zijn alle heideplanten 
aangetast door het heidehaantje. Hier 
echter staan de heidevelden er prachtig 
bij - geen heidehaantje te bekennen! 
14.00 uur Hans en ik splitsen ons van de groep af. We willen in Putten boodschappen 
doen omdat we niet precies weten of Garderen een supermarkt heeft. Later blijken er wel 
twee te zijn én een hele goede Italiaanse ijssalon. Na het boodschappen doen, rijden we 
terug naar de route. 
15.30 uur We zijn terug in Putten, bij de supermarkt. Hans was zijn aanteken”bijbeltje” 
kwijt! Bleek nog in het winkelkarretje te liggen. Gelukkig had iemand het ding afgegeven 
en had hij alle aantekeningen over vogelwaarnemingen weer terug. Inmiddels is de wind 
aangewakkert en komt hij uit het westen; ook de zon is weer gaan schijnen. 
16.50 uur Fietspad Rode Zanden. Via Garderen de route weer opgepikt. Langs dit 
fietspad staat ook dopheide. De heide is hier trouwens behoorlijk dichtgegroeid. Maar… 
er zijn ook lekker veel picknickbankjes met leuning! En wat bleek toen we terug waren 
op de camping? We waren niet de enigen, die de fietstocht onbedoeld wat langer hadden 
gemaakt: Harry en Erna hadden de pasgekochte ansichtkaarten laten liggen bij de kassa 
en de fiets van Leny liet het na 40 km afweten. Gelukkig is dat met de hulp van een 
kampdeelnemer goed gekomen. Al met al een fietsroute, die de moeite waard is. 
Hunnenschans bij het Uddelermeer. Dus terug op de camping snel eten, afwassen, 
douchen om op tijd te zijn voor de choc. Gelukkig was er dit keer geen wachtrij. Er zijn 
blijkbaar wat mensen vertrokken. 

Pluimvoetbijen  op de Hunnenschans bij het Uddelermeer 
foto Yolanda ten Thije 
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Op naar het landgoed Staverden  
Datum: dinsdag 18-08-09 
Deelnemers: vijf dames, excursieleider Leny Huitzing  
Weer: mooi helder zomerweer. 

1. Heenweg 
Om 09.00 start de fietstocht. Op de stuwwal fietsen we 
eerst naar het noorden, naar de Amersfoortse weg om die 
naar westen te volgen tot aan de Aardhuisweg, die ons in 
noordelijke richting voert. Dan slaan we naar het westen 
de Hofweg in en roetsjen van de stuwwal af naar beneden 
het kleine, glaciale bekken in. De atmosfeer is bijzonder 
mooi: de zon heeft de nachtelijke grondmist bijna 
verdreven waardoor er nu een koele, blauwige zweem 
over de prachtige paarse heide hangt. Van het 
heidehaantje is hier geen spoor te zien.  
Waar links van de weg de landbouw begint, stoppen we 
even om de coördinaten van het Dwergviltkruid op te 
nemen zodat we aan het verzoek van Tineke kunnen 
voldoen om deze vondst door te geven. Als we weer 
verder fietsen ziet Evelien een slangetje  op het pad. Het 
is een addertje, geschatte diameter 1 cm bij een lengte 
van zo’n 15 cm. Het is een fel diertje: als we overeind komen uit onze geknielde 
fotografeerhouding, rolt het zich spiraalsgewijs op, heft de kop in onze richtingnaar en 
sist.  
Om 10.30 pauzeren we op de Hunnenschans bij het Uddelermeer, een pingoruïne. De 
pluimvoetbijen die gisteren zo actief waren, zijn niet meer te zien. Mogelijk verblijven zij 
vanwege de warmte in hun koele gangen. 

2. Landgoed Staverden 
Via knooppunt 61 rijden we over de Uddelermeerweg naar het landgoed Staverden, een 
van de oudste bezittingen van de Hertogen van Gelderland (die zich pas in 1339 hertog 
mochten noemen). In 1299 verleende de Duitse keizer stadsrechten aan Staverden; 
Reinald I stelde alles in het werk stelde om van Staverden het centrum van de Veluwe te 
maken. De ambitie is nu anders: Staverden ligt al jaren in de clinch met Bronkhorst over 
wie het kleinste stadje is. Staverden heeft de minste inwoners maar het meeste land. De 
strijd is beslecht met de overeenkomst dat Bronkhorst zich het kleinste stadje van 
Nederland mag noemen en Staverden het kleinste stadje van Europa. Vanaf 1400 leenden 
de hertogen van Gelderland dit bezit uit met de opdracht aan de leenmannen witte 
pauwen te kweken. De veren van deze vogels droegen de hertogen van Gelderland op 
hun helmen tijdens riddertoernooien. Ook nu worden (weer) witte pauwen gekweekt op 
Staverden: de veren worden jaarlijks aangeboden aan de commissaris van de koningin in 
Gelderland. 
Staverden is een echt landgoed: een kasteel, kapel, landerijen met boerderijen, waterrad 
en een park compleet met doolhof. We komen het landgoed binnen via de 

Adder 
foto Yolanda ten Thije 
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Uddelermeerweg en vervolgen die naar het noorden. Het landschap oostelijk van deze 
weg is kleinschalig agrarisch land, westelijk van de weg ligt een zomereikenelzenbroek.  
We slaan een weg naar het westen in en komen bij een stenen brug met het opschrift: 
Hierdensche Beek. Dit is de enige natuurlijke laaglandbeek van de Veluwe. Vroeger werd 
de beek over zijn hele loop Hierdensche beek genoemd. Later werd het deel bij 
Staverden, Staverdense beek genoemd, het deel door het Leuvenumse bos, Leuvenumse 
beek, terwijl het (gegraven) deel dat van Leuvenum naar Harderwijk stroomt bleef 
Hierdense beek heten. De meanderende beek bestaat uit meerdere parallelle stromen, is 
23 km lang en stroomt van +20NAP naar Harderwijk op zeeniveau. In het verleden is de 
beek opgeleid om water voor het waterrad te leveren: het water in de Molenbeek – een 
spreng dus - staat 2,75 m hoger dan dat in de natuurlijke beek. 
 
We lopen een eindje in zuidelijke richting door het beekdalgrasland waar we o.m. kale 

jonker, wateraardbei, zeegroene muur, kleine 
watereppe, snavelzegge en waterdrieblad zien. 
Diverse libellen en juffers kunnen we zo gauw 
niet op naam brengen. We fietsen verder om 
een kwartiertje later op het aan de tuin gelegen 
ruime terras neer te strijken en genieten er van 
verse muntthee met arretjescake. Kasteel 
Staverden staat op eeuwenoude fundamenten 
maar is een in 1905 in opdracht van de 
toenmalige eigenaar, de Rotterdamse 
burgemeester F.B. s’Jacob, gebouwd landhuis.  

 
Langs de onlangs nieuw ingerichte tuin met doolhof 
lopen we naar een spreng die naar het waterrad voert. 
Jitske en ik bakkeleien over de determinatie van de 
erlangs groeiende Havikskruiden: mét uitlopers en 
bladrozet van spatelvormige bladeren, sommige 
exemplaren hebben een getand blad halverwege de 
stengel dat doet denken aan de bladeren van dicht 
havikskruid. De plant lijkt m.i. nog het meest op grijs 
havikskruid. 
Het waterrad is van het bovenslagtype. De spreng 
erheen, de Molenbeek, voert weinig water doordat het 
meeste water wordt gebruikt om de slotgracht door te 
spoelen. In de afvoersloot van de slotgracht ontwaar ik 
een witgroenig stuk koraal. Hoe komt dat hier? Heeft 
iemand zijn tropische trofee in het water gegooid? Nog 
geen meter ervan af, zie ik vervolgens een rosegeel 
stuk koraal. Het groeit aan de overkant van de 
afvoersloot ± een halve meter onder water op wat ik 
denk dat een put is; het meet ongeveer 50x40 cm en 
bestaat uit gevorkt, vertakte ‘vingers’. Daar kan ik 
vanaf deze kant niet bij maar met enige moeite lukt het me wel om enkele ‘takjes’ van het 

Kasteel Staverden 
foto Yolanda ten Thije 

Tengere pantserjuffer 
foto Yolanda ten Thije 
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groenwitte ‘ koraal’ boven water te krijgen. Met de 10x-loep bekeken, zijn kleine 
stekeltjes aan de buitenkant te zien. Is het ‘koraal’ groen doordat er algen op groeien of 
leven die in symbiose met het ‘koraal’. En waardoor is dat andere ‘exemplaar’ rozegeel? 
Zulke grote zoetwaterkoralen? Nooit van gehoord. Is het geen spons3? 
We brengen enige tijd door in het bezoekerscentrum van het Geldersch Landschap waar 
een interessant filmpje over het landgoed Staverden wordt getoond. Het landgoed is sinds 
1963 in bezit van het Geldersch Landschap. In het begin van de vorige eeuw hebben de 
laatste eigenaren de landbouw gerationaliseerd waarbij de moerassige vallei werd 
gedraineerd. Sinds het landgoed wordt beheerd door Het Geldersch Landschap zijn deze 
maatregelen teruggedraaid om de natuurwaarden te herstellen. Hierdoor is Staverden 
(weer) een botanisch paradijs geworden met meer dan 300 soorten planten waarvan meer 
dan 20 rodelijstsoorten. Naast beekdalgraslanden en elzenbroeken, zijn er vochtige 
heideterreintjes met klokjesgentiaan, gagelstruwelen met beenbreek en hoogveentjes met 
kleine en ronde zonnedauw. Ook zijn er leemputten waarin bijzondere pionierplanten 
groeien zoals draadgentiaan en dwergvlas. Wij hebben deze kleinodiën niet gevonden: te 
laat in het seizoen en toegang tot deze eldorado’s is alleen mogelijk op aanvraag begeleid 
door een speciale gids. 
In de tuin bewonderen we nog enkele exotische bomen: een hemelboom, Metaseqoia 
glyptobostroïdes, Tsuga canadensis. Omdat een deelneemster last krijgt van een oude 
peesontsteking, zien  we van verder wandelen af en besluiten de kortste weg naar de 
camping te fietsen. 
 
Leny Huitzing 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Enig speurwerk in zoetwatergidsjes en op het internet, leert dat het waarschijnlijk gaat om Spongilla 
lacustris, onze meest voorkomende zoetwaterspons. Als alle sponzen, leeft deze kolonievormende soort 
van het filteren van water. In de kolonie kunnen algen van het geslacht Chlorella voorkomen waardoor de 
gelig roze spons een groene kleur krijgt. Volgroeide exemplaren maken aan het einde van de zomer lange, 
vingervormige uitsteeksels. 

Zoetwaterspons (Spongilla lacustris) 
foto Leny Huitzing 
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Excursie naar het park Paleis het Loo  
Woensdag 19 augustus door Jitske  Hibma  
 
Eerst een makkelijk fietstochtje van p.m. 7 
kilometer naar “het Loo” toe. Voorbij de 
gedenknaald van het ongeluk van 30 april gefietst, 
er lagen bloemen. Het weer was uitstekend 
wederom: in opgaande trend aangekondigd: het 
werd deze dag inderdaad 
30º Celsius, geen regen en veel zon. De temperatuur 
werd gemerkt zowel aan het eigen lichaam als aan 
de omgeving (die al langer van de heersende 
droogte te lijden had gehad) zoals aan de 
uitgedroogde boleten, na uitvoerige determinatie 
vastgesteld en met gescheurde hoed. Toch werd de 
rode draad voor deze dag, het koninklijk park goed 
vastgehouden dank zij onze enthousiaste 
Apeldoornse deelneemster Fiona die wederom 
vertelde over het wel en wee van de bomen van het kroondomein en nu dus over die 
van het Park. We hebben er veel van opgestoken en weten nu wat bruinrot, witrot en 
een metasequoia is voor de herinnering en dat een beuk ongeveer maximaal 200 
wordt, dan begint de aftakeling van deze soort.  
Tijdens onze wandeling die ging richting plassen, kwamen we steeds langs de 
aflopende beekjes van 1 meter breed ernaar toe, deze waren overal beschoeid. 

      Al slenterend en inventariserend kwamen we bij de mooi gerestaureerde Achterpartij  
      van de Paleistuin: met uitheemse schelpen versierd en uitzicht op de altijd  
      bruisende fontein. Bij de vijver voor deze versierde achterste muur, konden we niet  
      anders dan hier even te pauzeren en onze gedachten te laten gaan over wie er zoal  
      gewoond hadden. Het was een waar lesje in vaderlandse geschiedenis. 

Verder wandelend kwamen we zowaar een nieuw/oud badpaviljoen tegen, we stelden 
ons, met verlangende blikken op het water, 
voor hoe men hier in 19e eeuwse kledij 
baadde, dat ging als vanzelf. Verderop in 
dezelfde stijl een nieuw/oud theehuis. Beide 
houten gebouwen waren keurig in de verf 
gestoken, in blauw wit gestreepte banen 
aangebracht. Na dit rondje langs de plassen 
in dit onmetelijke park, we hebben maar een 
klein deel verkend, was het middaguur 
gekomen en verlieten we het waterige deel 
van het Park om een andere excursie aan te 
vangen. Weer wat wijzer geworden fietsten 
we via het pretpark Koningin Juliana Toren 
bergopwaarts naar?  

 

Badpaviljoen 
foto Yolanda ten Thije 

Fiona 
foto Leny Huitzing 
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Kroondomein Het Loo 
Door Fiona Grakist 
 
Ons kamp lag middenin de bossen van kroondomein Het Loo, vandaar dat ik er een klein 
stukje over schrijf. Het gebied is al meer dan 300 jaar verbonden met de Oranjes, 
stadhouder Willem III kocht eind 17e eeuw het jachtslot Het Oude Loo met bijbehorende 
gronden en 300 ha bos rond Hoog Soeren. Gezien zijn status - hij was getrouwd met 
Queen Mary Stuart van Engeland, had hij een groter jachtslot nodig om zijn gasten te 
ontvangen en bouwde paleis Het Loo. Na de Franse overheersing - Lodewijk Napoleon 
was hier koning geweest - werd Nederland een koninkrijk. Vanaf dat moment was het in 
eigendom van de Staat, maar het gebruiksrecht lag bij de Oranjes. Tussen 1900 en 1915 
hebben koningin Wilhelmina en prins Hendrik 6700 ha bos en heideterrein aangekocht, 
zodat het totaal op 10400 ha is gekomen. Zij hebben veel gronden herbebost en het wild 
heringevoerd. Wilhelmina heeft haar bezit in 1959 met behoud van gebruiksrecht aan de 
Staat gegeven. 
Tegenwoordig wordt er natuurvolgend bosbeheer toegepast, waarbij wordt gestreefd naar 
een evenwicht tussen natuur, houtproductie en landschapsschoon. Kenmerkend daarin 
zijn rust en grootschaligheid. Het paleis en zijn tuinen hebben een eigen beheer. Het 
Kroondomein is onderverdeeld in 3 boswachterijen en het paleispark. De boswachterij 
waar wij stonden is Hoog Soeren, al 300 jaar in beheer bij de Oranjes. Op de Dassenberg, 
waar onze eerste excursie plaatsvond, zie je dat het oudst aangelegde bos al flink in 
verval is. Op zich is dit vrij uniek in Nederland, doorgaans werd en wordt bos geoogst als 
het kaprijp is. Naast bos bestaat het terrein uit uitgestrekte heidevelden en 250 ha 
landbouwgrond De tonderzwam komt hier veelvuldig voor. Dassenberg bestaat 
grotendeels uit beuken, waarvan een deel de leeftijd van 250 jaar bereikt heeft en in de 
aftakelingsfase zit. De meeste beuken zijn door de tonderzwam (de echte en de platte) 
aangetast. Deze zwam geeft witrot of simultaanrot. Witrot kenmerkt zich door de afbraak 
van cellulose, waardoor een vezelige structuur met een doorgaans lichte kleur overblijft- 
de lignine. Van simultaanrot is sprake als zowel lignine (bruinrot), hemi cellulose als 
cellulose wordt afgebroken. De overblijvende structuur is brokkelig. 
Omdat de lignine nog lang intact blijft, houdt de boom zijn trekkracht en 
blijft hij nog lange tijd overeind staan. De aantasting wordt ook wel slaap 
genoemd, omdat de boom elk moment op elke willekeurige hoogte af kan 
breken. Voorbeelden hiervan hebben we tijdens de wandeling genoeg 
gezien. De douglas  komt oorspronkelijk uit Amerika en is in 1826 naar 
Schotland gehaald door meneer Douglas. Rond 1876 is hij door koning 
Willem II aangeplant op het Loo. Hier zijn bossen te vinden van 50 meter 
hoog., waarschijnlijk de hoogste bomen van ons land. Het schijn zelfs zo 
te zijn, dat er vroeger in Amerika douglassen van 120 meter geveld zijn, 
hoger dan de nu als hoogste boomsoort geldende sequoiadendron. 
We hebben ook een mooie jonge metasequoia (= lijkend op sequoia) 
gezien in het paleispark. Deze boomsoort heeft een zachte schors, die bij 
oude exemplaren een dikte van 60 cm. kan halen. Dit exemplaar had nog 
niet eens een stamdoorsnede van 60 cm. 

Rotte stamvoet 
foto Fiona Grakist  
 

Echte tonderzwam 
foto Els  Löhr 
 



 17

Excursie naar het Wildekamp en het Bergsham 
Donderdag 20 augustus door Fiona Grakist 
 
We zijn met zijn vieren gaan fietsen naar 
de Wildekamp bij Garderen, waar oude 
hakhoutstoven te vinden zijn. Na eerst 
verkeerd gefietst te zijn- wat 
ons 2 levendbarende hagedissen 
opleverde- aangekomen bij een gebied 
met veel paarse hei (goed geplagd en 
geen heidehaantje) Na wat  
omzwervingen hebben we de mooie, 
grote hakhoutstoven gevonden en toen 
zijn we gauw verder gaan fietsen naar 
Bergham. Hier probeerden we grafheuvels te vinden. Helaas  
is ons dit niet gelukt mede wegens tijdgebrek, want er zou een excursie beginnen om 
14.00 uur en daar wilden we heen. Eerst zijn we nog doorgefietst  
naar ’t Sol. onderweg in Garderen hadden we gepoogd een beroemde ijsboer te vinden. 
Ook dit is niet gelukt. 
 
’t Sol kent sterk hellingen omdat daar zand is afgegraven. In de kuil stond 
hei en buntgras. De temperatuur in de kuil was waanzinnig hoog, zeer ruim 
boven de dertig graden. Na dit uitstapje splitste de groep, er gingen er 
twee naar Staverden voor een excursie naar de leemputten en de andere 2 
vonden nog een KNNV-er die mee terug reed naar de camping alwaar van een 
welverdiend biertje werd genoten. Einde warmste dag.  

Veluwse heide 
foto Els  Löhr 

Levendbarende hagedis 
foto Yolanda ten Thije 
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Naar de ijzerkuilen en Ruetbron o.l.v. Fiona Grakist 
Vrijdag 21 augustus door Leny Huitzing 

1 Heenweg 
Als gevolg van de Bonte Avond, die vanwege vroege vertrekkers een dag eerder 
plaatsvond, vertrekken we pas om 09.30 uur: acht volwassenen en vijf (klein)kinderen. 
Vanuit Hoog Soeren rijden we onder de beuken door richting Assel. Joris (5 jaar) op zijn 
kleine fietsje zonder versnellingen, trapt zijn beentjes als een razende in de rondte 
aangemoedigd door Bas: hup Joris, hup! Gelukkig voor Joris, voert het pad al snel steil 
van de stuwwal af waardoor we met flinke vaart over de hei racen. Ondertussen is Isabel 
(6 jaar) – begeleid door opa Hans en oma Els – achter geraakt; het duurt even voor we 
haar horen roepen dat we moeten wachten. Isabel is er moe van geworden en we 
besluiten tot een vroege rustpauze bij een bankje met mooi uitzicht naar het noorden over 
de Asselse heide. Yolanda gaat met de kinderen vlinders vangen. Fiona geeft uitleg over 
het beheer van dit stuk Kroondomein. 
Als iedereen is uitgerust, vervolgen we onze tocht. Na 100m. spot Yolanda een hagedis 
en wordt er weer gestopt. Voor mij is het echter koffietijd en een paar minuten verder ligt 
het cafeetje ‘Halte Assel’. Ik schat dat ik een kleintje koffie achterover kan slaan in de 
tijd dat het peloton de hagedis bekijkt en demarreer. De koffie smaakt goed en als ik klaar 
sta om mij bij de het peloton aan te sluiten, besluiten Jan en Els dat de hele club aan een 
versnapering toe is: koffie met appelgebak en slagroom voor de volwassenen en Fristi + 
patat voor de kinderen. De patat mèt blijkt te veel voor Joris en wordt collectief 
verorberd: ’t is toch uit de pot. Corrie heeft ondertussen de clou verklapt van IJsberen en 
Wakken, het spelletje dat gisteravond tijden de onweersbui gespeeld werd. Isabel en haar 
grootouders vinden het welletjes en aanvaarden de terugtocht. 

2 IJzerkuilen 
IJzerkuilen zijn ontstaan door het graven naar klapperstenen waaruit ijzer gewonnen 
werd. Dit vond grofweg plaats van 700 tot 1000 na Chr. Over het spoor vervolgen wij 
onze weg in zuidoostelijke richting en slaan vervolgens een bospad naar het oosten in. Na 
een kilometertje herkent Fiona de plek. Op de hei ten noorden van het pad ligt een kuil 
van zo’n 30 x 20 m en een 5m diep, noordelijk daarvan sluiten nog enkele kuilen aan. 
Deze rij zet zich ten zuiden van het pad voort in het dennenbos. Deze ‘lijnvormige 
positie’ van de ijzerkuilen wordt verklaard doordat de door Rijn- en Maas afgezette 
sedimentlagen waarin de klapperstenen voorkomen door het landijs scheefgesteld zijn. 
Klappersteen is een rekbaar begrip: vlakbij deze plek vind ik twee, niet klapperende, 
‘klapperstenen’.  

3 Naar de Ruetbron 
We rijden verder oostwaarts om de Ruetbron te zoeken: de bron die het water voor de 
fontein van stadhouder-koning Willem III op Het Loo leverde. Willem III liet 
pijpleidingen aanleggen - holle boomstammen, aardewerk en koper – van deze bron naar 
het 30m lager gelegen Loo. Dit hoogteverschil was voldoende om de fontein op het Loo 
permanent te laten spuiten. Zo versloeg hij Lodewijk XIV wiens fontein in Versailles niet 
altijd en minder hoog spoot.  
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Het rulle pad gaat Joris’ krachten te boven en hij moet een eindje lopen tot aan het 
fietspad langs het spoor. Yolanda speurt naar hagedissen en vindt een levendbarende 
hagedis op een omgevallen boomstam in de zon; ernaast een soort heksenboter: een 
organisme dat plant noch dier is. Het lichaam bestaat uit een netwerk van cellen en het 
organisme kan zich verplaatsen. Er wordt uitgebreid gefotografeerd. 
We steken het spoor weer over op zoek naar de bron. Dit wordt het merendeel van het 
gezelschap te veel en zij pauzeren op een kruispunt. Een harde kern zet door en spoedig 
vindt Jan m.b.v. van stafkaart en GPS een mooi, laaggelegen ven: dat moet de Ruetbron 
zijn. De pijpleidingen functioneren niet meer. Het ven heeft een geschatte diameter van 
±50m. Er vliegt een mannetje zwarte heidelibel, een mannetje tengere pantserjuffer en 
een mannetje grote keizerlibel.  
Na de nodige foto’s, zoeken we de anderen weer op. De kinderen zijn gefascineerd door 
hagedissen en een pad en willen deze dieren graag vasthouden. De juiste verhouding 
tussen onze doelstellingen natuurbeleving en natuurbescherming moeten deze jonge 
aspirant-leden nog leren.  
Om 12.50 haak ik af omdat ik naar het Codamuseum wil waar ik de tentoonstellingen 
Schilders op de Veluwe en Vakantie op de Veluwe wil bekijken. 
 

Natuurbeleving door de jeugd 
foto’s Yolanda ten Thije 
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Plantenlijst door Jitske  Hibma 
 

Adelaarsvaren Geel nagelkruid Kleine duizendknoop 
Akkerkool Gewone agrimonie Kleine egelskop 
Akkerviooltje Gewone berenklauw Kleine ooievaarsbek 
Amerikaanse eik Gewone braam  Kleine tijm 
Amerikaanse vogelkers Gewone brem Kleine watereppe 
Beklierde basterdwederik Gewone hennepnetel Knoopkruid 
Beklierde duizendknoop  Gewone hoornbloem Knopig helmkruid 
Beuk Gewone raket Koninginnekruid 
Bezemkruiskruid Gewone waternavel Koningskaars 
Biggenkruid Gewone witbol Kraaiheide 
Bijvoet Gewoon struisgras Kromhals 
Bitterzoet Gladde witbol Kruipende boterbloem 
Blauwe bosbes Grasklokje Lelietje der dalen 
Bochtige smele Grasmuur Liesgras 
Boerenwormkruid Grondster Liggend herthooi 
Bonte gele dovenetel Groot springzaad Liggend walstro 
Borstelbies Grote engelwortel Liggende klaver 
Borstelgras Grote lisdodde Lijsterbes 
Bosveldkers Grote watereppe Lork 
Boswilg Grote waterweegbree Mannagras 
Brandnetel Grote wederik Mannetjesereprijs 
Brede lathyrus Grove den Melkeppe 
Brede stekelvaren Harig knopkruid Metasequoia 
Brede weegbree Hazenpootje Moerasandoorn 
Canadese fijnstraal Heggendoornzaad Moerasdroogbloem 
Dauwbraam Hengel Moeraskers 
Dolle kervel Holpijp Moerasrolklaver 
Douglas spar Hondsdraf Moerasstruisgras 
Drienerfmuur Hulst Moerasvergeet-mij-nietje 
Duinriet IJzerhard Moerasviooltje 
Duizendblad Jacobskruiskruid Moeraswalstro 
Dwergviltkruid Kale jonker Muizenoortje 
Dwergzegge Kamperfoelie Muursla 
Echte koekoeksbloem Kantig hertshooi Oosterse karmozijnbes 
Eenjarige hardbloem Kantige basterdwederik Paardenbloem 
Egelboterbloem Klein kroos Pijpenstrootje 
Fijn schapengras Klein kruiskruid Pilzegge 
Fijne waterranonkel Klein springzaad Pitrus 
Fioringras Klein tasjeskruid  
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Rankende helmbloem Veenwortel 
Ridderzuring Veldrus 
Robertskruid Veldzuring 
Rode bosbes Vertakte leeuwentand 
Rode schijnspurrie Viltig kruiskruid 
Rood zwenkgras Viltige basterdwederik 
Roze hemelsleutel Vingerhoedskruid 
Roze winterpostelein Vlasbekje 
Ruige zegge Vogelpootje 
Ruwe berk Vogelwikke 
Schapenzuring Vuilboom 
Schijfkamille Wateraardbei 
Schildereprijs Waterdrieblad 
Sint-Janskruid Watermunt 
Smalle weegbree Waterpeper 
Snavelzegge Waterpostelein 
Spaanse ruiter Wilde bertram 
Stalkaars Wilde peen  
Stijf havikskruid Witte klaver 
Stijve klaverzuring Witte klaverzuring 
Stinkende gouwe Wolfspoot 
Straatgras Zachte duizendknoop 
Struikheide Zandblauwtje 
Tamme kastanje Zandzegge 
Tandjesgras Zeegroene rus 
Tengere rus Zeepkruid 
Tijmereprijs Zomerfijnstraal 
Timoteegras Zomprus 
Trekrus Zompvergeet-mij-nietje 
Uitstaande melde Zwaluwtong 
Varkensgras Zwarte nachtschade 
Veelbloemige veldbies Zwarte toorts 
 
 
 
 
 
 

Rode  bosbes vrucht 
foto Jitske Hibma 

Grondster 
foto Jitske Hibma 
 

Pijpenstrootje 
foto Yolanda ten Thije 

Eenjarige Hardbloem 
foto Tineke Jansen 

Rode bosbes 
foto Tineke Jansen 
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Vogellijst door Jan Westhuis 
 
Excursie nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 
Wilde Eend           1     
Bruine Kiekendief               1 
Sperwer     1           
Buizerd     1           
Torenvalk     1           
Kluut 1               
Zomerduif 1               
Bosuil             1   
Nachtzwaluw     1           
Gierzwaluw     1           
Groene Specht 1               
Zwarte Specht         1       
Heggenmus 1               
Roodborsttapuit     1           
Rietzanger     1           
Kleine Karekiet     1           
Tuinfluiter 1               
Fitis             1   
Goudhaantje 1               
Vuurgoudhaantje 1               
Staartmees 1               
Glanskop 1               
Kuifmees         1       
Raaf 1               
Ringmus     1           
Groenling 1               
Putter             1   
Kneu     1           
Kruisbek       1         
Blauwe Reiger     1     1     
Meerkoet     1     1     
Huiszwaluw     1     1     

Graspieper           1 1   
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Witte Kwikstaart 1   1           

Zwarte Mees 1     1         
Kauw 1           1   
Goudvink     1 1         
Geelgors     1   1       
Houtduif 1   1   1       
Boompieper     1 1 1       
Winterkoning 1   1 1         
Merel   1 1   1       
Zwartkop 1       1 1     
Boomkruiper 1   1   1       
Zwarte Kraai 1 1 1           
Huismus 1 1 1           
Roodborst 1   1   1 1     
Tjiftjaf 1 1     1   1   
Pimpelmees 1   1   1 1     
Vink 1   1   1 1     
Boerenzwaluw 1 1 1   1 1     
Koolmees 1 1 1   1 1     
Boomklever 1 1 1 1   1     
Grote Bonte Specht 1 1 1 1 1 1     
Vlaamse Gaai 1 1 1 1 1 1     
 
 
 
 
 
 
 
Excursie 1 Speurtocht kleine route 
Excursie 2 Asselse heide 
Excursie 3 Diverse heidegebieden ten westen van Hoog Soeren 
Excursie 4 Halte Assel 
Excursie 5 Tussen vennetjes en Dennenkamp 
Excursie 6 Landgoed Staverden 
Excursie 7 Landgoed Staverden 
Excursie 8 Wisselse Veen 
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Paddenstoelenlijst Hoog Soeren door Els  Löhr 
 
Amanita citrina   Gele knolamaniet 
Amanita fulva                                 Roodbruine slanke amaniet 
Amanita rubescens   Parelamaniet 
Bjerkandera adusta   Grijze gaatjeszwam 
Calocera viscosa   Kleverig koraalzwammetje 
Daedalea quercina   Doolhofzwam 
Fistulina hepatica                         Biefstukzwam 
Fomes fomentarius   Echte tonderzwam 
Ganoderma lipsiense   Platte tonderzwam 
Hypoxylon fragiforme  Roestbruin kogelzwammetje 
Hypoxylon multiforme  Vergroeide kogelzwam 
Lactarius blennius   Grijsgroene melkzwam 
Lactarius chrysorrheus                       Zwavel melkzwam 
Lactarius deliciosus                            Smakelijke melkzwam 
Lactarius helvus   Viltige maggizwam 
Laetiporus sulphureus   Zwavelzwam 
Leccinum scabrum   Berkenboleet 
Meripulus giganteus   Reuzenzwam 
Paxillus involutus                               Gewone krulzoom 
Phaeolus schweinitzii   Dennenvoetzwam 
Phallus impudicus   Grote stinkzwam 
Phellinus ferruginosus              Gewone korstvuurzwam 
Piptoporus betulinus   Berkendoder 
Pleurotus ostreatus   Oesterzwam 
Polyporus varius   Waaierbuisjeszwam 
Psilocybe fascicularis   Gewone zwavelkop 
Pycnoporus cinnabarius  Vermiljoenhoutzwam 
Russula betularum                         Berken braakrussula 
Russula cyanoxantha   Regenboogrussula 
Russula claroflava                            Gele berkenrussula 
Russula mairei                                    Stevige braakrussula 
Russula parazurea                              Berijpte russula 
Russula ochroleuca                          Geelwitte russula 
Schizophyllum commune  Waaiertje 
Scleroderma citrinum   Gele aardappelbovist 
Stereum hirsutum   Gele korstzwam 
Trametes gibbosa   Witte bultzwam 
Trametes versicolor   Gewoon elfenbankje 
Xerocomus badius   Kastanjeboleet 

Zwavelzwam 
foto Yolanda ten Thije 

Hekseboter, een slijmzwam 
 en echte tonderzwam 
foto Els Löhr 
 

Biefstukzwam 
foto Yolanda ten Thije 
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Insecten en spinnen door Peter van Wely 
 
DAGVLINDERS 
Heodes tityrus                                    Bruine vuurvlinder    
Lycaena phlaeas                                  Kleine vuurvlinder 
Celastrinus  argiolus                    Boomblauwtje 
Vanessa  atalanta                               Atalanta 
Cynthia  cardui                                  Distelvlinder 
Inachis  io                                           Dagpauwoog 
Polygonia  c-album                        Gehakkelde aurelia 
Pieris  rapae                                       Klein koolwitje 
Pieris  napi                                         Klein geaderd witje 
Pieris  brassica                                   Groot koolwitje 
Gonepteryx rhamni                            Citroen vlinder 
Pararge  aegeria                                  Bont zandoogje 
Maniola  jurtina                                  Bruinzandoogje 
Hipparchia semele                              Heivlinder    
Hipparchia  statilinus                          Kleine heivlinder   
Mellicta athalia                                   Bosparelmoervlinder  
 
NACHTVLINDERS 
Lymantria dispar                              Plakker  
Orgyia antiqua                                 Witvlakvlinder 
Noctua pronuba                                 Huismoeder 
Noctua fimbriata                               Breedbandhuismoeder   
Noctua comes                                    Volgeling 
Autographa gamma                           Gamma uil 
Eilema lurideola                                 Platbeertje  
Spilosoma lubricipeda                    Witte tijger   
Epirrhoe tristata                                 Bonte  bandspanner   
Ematurga atomaria                            Gewone heispanner 
Peribatodes rhomboidaria                Taxusspikkelspanner 
 
RUPSEN  
Lasiocampa quercus                       Hagenheld 
Autographa gamma                        Gamma uil 
Axylia putris                                   Houtspaander 
Agliva tau                                          Tauvlinder   
Thlecta betulea                                Sleedoornpage   
  
 
 
 
 
 
 

Heivlinder 
foto Leny Huitzing 

Mierenkever 
foto Yolanda ten Thije 

De plakker heeft haareitjes gelegd. 
foto Els Löhr 
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LIBELLEN 
Enallagna cyathigerum                      Watersnuffel 
Coenagrion puella                             Azuurjuffer 
Lestes viridis                                     Houtpantserjuffer 
Lestes virens                                    Tengere pantserjuffer 
Sympetrum danae                             Zwarte heidelibel 
Sympetrum flaveolum                      Geelvlek heidelibel 
Aeshna cyanea                                Blauwe glazenmaker 
Aesna mixta                                     Paardenbijter 
Anax imperator                               Grote keizerlibel 
 
HOMMELS 
Bombus lucorum              Kleine aardhommel 
Bombus pascuorum                            Akkerhommel 
 
WESPEN  GRAAFWESPEN   EN   SOLITAIRE BIJEN 
Ammophila pubesceps                       Behaarde rupsendoder     
Vespula vulgaris                                 Gewone wesp 
Doltchovespula media                        Middelste wesp  
Anoplius nigerrimus                           Zwarte spinnendoder 
Chrysitis ignata s.l.                             Goudwesp 
 
SOLITAIRE  BIJEN 
Dasypoda hirtipes                              Pluimvoetbij  
Halictus rubicundus                           Een groefbijsoort 
Colletes succipetus                             Een zijdebijsoort   
 
Ectobius sylvestris                              Boskakkerlak 
 
VLIEGEN                     Zweef, Parasiet, Roof en Vleesvliegen 
Musca domestica                             Huisvlieg 
Sarcophaga carnaria                         Dambordvlieg 
Episyrphus balteatus                        Pyama zweefvlieg 
Sphaerophoria scripta                      Grote langlijf vlieg 
Eristalis tenax                                    Blinde bij 
Eristalis  pertinax                              Kegelbijvlieg 
Eristalis arbustorum                           Kleine bijvlieg 
Heliphilus trivittatus                          Citroen pendelzweefvlieg 
Sericomyia silentis                             Hoogveen zweefvlieg       
Myathropa florea                             Doodskop zweefvlieg 
Metasyrpus luniger                        Grote komma zweefvlieg    
Tachina magnicornis                          Parasietvlieg      
Eutolmus rufibarbis                           Roofvlieg          
Panorpa communis                          Schorpioenvlieg 
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WANTSEN 
Arma custos                                       Boswachter 
Picromerus bidens 
Palomena prasina                             Groene stinkwants ( nymfe stadium) 
Coreus marginatus                           Zoomwants 
Dolycoris baccarum                         Bessenwants 
Enoplops scapha 
 
SPRINKHANEN 
Tettagonia viridissima                     Grote groene sabelsprinkhaan 
Conocephalis dorsalis                     Gewoon spitskopje   
Chorthippus paralellus                    Krasser 
Pholiodoptera  griseoapstera           Bramensprinkhaan 
Omocestes virudulus                 Wekkertje 
Omocestes rufipes                            Negertje 
Stenobrothrus stigmaticus                Schavertje 
 
KEVERS 
Rhagonyncha fulva                          Gewoon soldaatje 
Phyllopertha horticola                      Rozenkever 
Melolontha mololontha                     Meikever  (dood) 
Thyphaeus thyphaeus                        Drietand kever  (dood)  
Geotrupus stercorosus                      Bosmestkever 
Leptura rubra                                    Rode smalbok 
Harmonia axyridis                          Aziatisch lieveheersbeestje 
Coccinella hieroglyphica                  Heide lieveheersbeestje 
Coccinella septempunctata               Zeven stippelig lieveheersbeestje 
Thamasimus formicarius                   Mierenkever   
Cicindela hybridus                             Bastaard zandloopkever 
 
LOOPKEVERS 
Amara aenea 
Harpalus aeneus                                  
Harpalus tardus                                 
Bembidion ustulatum 
Notiophilus biguttatus 
Notiophilus palustris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bosmestkever feestje 
foto Els Löhr 
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SPINNEN 
Meta segmentata                                  Herfstspin 
Pisaura mirabilis                                  Kraamwebspin 
Pirata piraticus                                     Gewone piraat 
Trochosa terricola                                Gewone nachtwolfspin 
Misumena vatia                                    Kameleonspin  
Linyphia triangularis                            Herfstkaardespin 
Pholcus phalangioides                          Hooiwagenspin 
Tetragnatha extensa                              Gewone strekspin 
Argiope bruennichi,                              Tijgerspin 
 
 
 
 
 
Bijzondere waarnemingen van Peter van Wely e.a. 
Door Yolanda ten Thije 
 
Dit kamp had ik mijn fiets meegenomen en koos dan ook vaak voor een fietsexcursie. 
Achteraf had ik hier spijt van, want Peter die altijd te voet op excursie ging, zag de meest 
bijzondere waarnemingen. Zo zag hij een vrouwelijke kleine heivlinder vliegen op de 
Asselse heide. Hij zag de vlinder boven een groot kaal afgeplagd verstuivinggebied met 
soms wat Buntgras en een enkel Pijpenstrootje. De vlinder ging regelmatig zitten en 
maakte een “grijze” indruk door de egale grijze onderkant. Hoewel de vlinder midden in 
zijn vliegtijd werd waargenomen blijft het een zeldzame locale vlinder die zijn leefgebied 
beperkt tot de Veluwe. Tot nu toe werd de kleine heivlinder alleen nog maar 
waargenomen op het Kootwijkerzand. De Asselse heide ligt daar vlakbij en het was goed 
'zwerfweer'. 
Verder zag Peter zag op 18 augustus een afgevlogen exemplaar van de 
bosparelmoervlinder. Volgens de literatuur de uiterste vliegdatum.  
De bosparelmoervlinder zit verspreid op de Veluwe en dit jaar had hij daar een uitstekend 
vliegjaar.  Een ander bijzondere vlinderwaarneming is de bruine vuurvlinder en ook deze 
waarneming is niet onwaarschijnlijk voor de Veluwe.  
De rupsen van de sleedoornpage zijn moeilijk waarneembaar. Op de Veluwe zag Peter 
zijn eerste waarneming voor in Nederland. De rups was geparasiteerd en dit was mogelijk 
de reden dat hij zich liet zien. Op de Veluwe is het een zeldzame locale soort.  
Een ander nieuwe waarneming voor hem was de parasietvlieg Tachina magnicornis. 
De spinnenwaarnemingen zijn zeer algemeen, op Misumena vatia na. Misschien is deze 
soort door de warmere jaren algemener geworden. In de Tirion spinnengids werd  op 
speciaal aandringen  van Belgie Pisaura mirabilis kraamwebspin gedoopt. De moeder 
maakt een kraamweb waar de jonkies hun eerste paar dagen in verblijven, terwijl de 
moeder de wacht houdt, in bijv. een heidestruik. 
Van Tineke kreeg ik een prachtige foto van de tijgerspin. Deze soort is beroemd om dat 
hij zo sterk naar het Noorden is opgerukt. De laatste dertig jaar heeft hij Nederland 
gekoloniseerd. Hij is nu op alle zandgronden te vinden en sinds een aantal jaren ook op 
diverse plekken in de duinen, waaronder Voorne. Het vrouwtje valt verreweg het meeste 

Tijgerspin 
foto Tineke Jansen 
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op. Het mannetje is ontzettend veel kleiner en wordt nogal eens na de paring opgegeten. 
Dit gebeurt zeer regelmatig bij soorten waar het mannetje veel kleiner is dan het 
vrouwtje. De tijgerspin valt in augustus het meest op (volwassen vrouwtjes vanaf begin 
juli tot in oktober)  Hij komt voor  in allerlei hoogopgaande grasvegetatie, heide, etc. Zijn 
menu bestaat voor 90% uit sprinkhanen.   
Tijdens dit kamp werden ook diverse zoogdieren waargenomen. In de verte lieten de 
reeën zich zien. Op het kampterrein werd een eekhoorn gespot en Joris vond op de eerste 
excursie een dode tweekleurige bosspitsmuis. Van de wilde zwijnen zagen we alleen 
maar de sporen. 
De laatste waarneming die nog het vermelden waard is de rugstreeppad. Deze 
waarneming werd tijdens de excursie naar de Asselse heide gedaan. 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               foto Tineke Jansen              
        



 30

               


