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 Voorwoord 
 

Als rasechte inwoner van Isidorushoeve (klein gehucht 

dat valt onder Haaksbergen) blijft boerderijcamping de 

Beek mij trekken. De Twentse gastvrijheid vind ik terug 

bij de familie Korenblik. Ze laten niets achterwege om je 

zo snel mogelijk een thuisgevoel te geven.  

Vlakbij de camping liggen prachtige natuurgebieden 

zoals het Buurserzand, Witteveen en Haaksbergerveen. 

In het buitengebied van Haaksbergen kun je prachtig 

fietsen. Voor de excursieregelaar was het een lachertje 

om een boeiend excursieprogramma aan te bieden. Het 

moeilijkste voor haar was misschien nog wel een keuze 

te maken uit al die mooie gebieden. Tja, we hadden 

immers maar één week. 

 

 

Klokjesgentiaan,  Kleine zonnedauw en Ronde 

zonnedauw lieten zich veelvuldig zien. Voor Theo 

waren de vele zeggen niet te 

versmaden. Anneloes kon 

haar hart ophalen aan de mossen en korstmossen. Voor 

Wim waren de libellen en paddenstoelen weer een 

uitdaging. Dit wisselde hij af door op een passend 

moment uitleg te geven over (lokale) grondsoorten. Van 

de adder mocht ik alleen het staartje zien.  

 

 

De groep was niet al te groot; ook voor de 

penningmeester was 

het goed te doen. Hij 

ontpopte zich als een 

rasechte 

verhalenverteller.  

 

 

 

 

 

Het kan dan ook niet anders dat we weer met heel veel 

genoegen terugkijken op een prachtig kamp. 

 

 

 

 

 

 

Yolanda ten Thije 

De excursieleider 

De admin. 

De excursieleidster 
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Excursies  
Anneloes ter Horst 

 

 

Wat een ‘makkie’ excursies organiseren voor het gebied rond Buurse; welke kant je ook 

opgaat, het is overal mooi en toch steeds weer iets anders van karakter: droge heide, natte 

heide, gebieden waar men nog bezig is met meer vernatting, waterige veengebieden, 

veenpakketten, bossen, landgoederen van alles wat. Ook als het kamp nog langer had 

geduurd, hadden we onze dagen goed kunnen gebruiken. 

 

 

1. zondag  2 september  Buurserzand 

 

2. maandag  3 september Buurser- en Haaksbergerveen 

 

3. dinsdag  4 september landgoed Twickel 

 

4. woensdag  5 september Witte veen 

 

5. donderdag 6 september Lankheet 

 

6. donderdag  6 september Zwillbrocker Venn 

 

7. vrijdag  7 september Aamsveen 

 

8.zaterdag  8 september Steenhaarplassen/ Buurserzande 

 

9. zaterdag  8 september Zoddebeek 

 

Op excursie in het Haaksbergerveen 
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Landschap  (bron: toelichting bestemmingsplan buitengebied) 

Ben van Veenen 

 

Het landschap van de gemeente Haaksbergen helt in noordwestelijke richting af. Ten gevolge 

van variaties in het reliëf, de ondergrond en het water zijn in het gebied twee 

geomorfologische delen te onderscheiden: het plateau (met kampen, essen en 

veldontginningen) en het dekzandgebied (met kampen en veldontginningen). De verschillen 

zijn in het verleden aangescherpt door vestiging en ontginning. In de 20e eeuw zijn de 

verschillen tussen de deelgebieden door de ontwikkeling van het ruimtegebruik afgezwakt, 

maar niet verdwenen. 

De landschapsstructuur van het 

plateau wordt bepaald door de 

afwisseling van grote eenheden 

natuurgebieden en landbouw. 

Accenten in dit patroon zijn oude 

essen en kampen langs de smalle 

linten van beken en het landgoed 

Lankheet. Het landschap van het 

plateau heeft de volgende 

kenmerken: 

• ensembles van grote eenheden 

natuur en cultuurhistorie; bos, 

heide, veen, landgoederen, kampen 

en essen; 

• grote eenheden landbouw: oude veldontginningen met 

kleinschalige blokverkaveling en jonge veldontginningen met grootschalige blokverkaveling; 

• smalle beken; 

• radiale wegen/lanen. 

Het landschap van het dekzandgebied heeft de volgende kenmerken: 

• waardevolle ensembles van oude kampenlandschappen, heide, bos en landgoederen; 

• half open landbouwgebied met verspreide landschapelementen; oud bouwland, singels, 

solitaire bomen, heiderestanten en bosjes; 

• beken met maten en singels; 

• wegenpatroon parallel aan en haaks op de beken. 

 

De ondergrond bestaat voornamelijk uit podzolgronden met verspreid liggend kalkloze zand- 

gronden (onder andere bij het Buurserzand). In het Haaksbergerveen en Buurserveen komen 

moerige gronden en veen in ontginning voor. Langs de vele beeklopen liggen 

beekdalgronden. Rondom de bebouwde kernen komen eerdgronden voor. 

 

Natuur 

In het buitengebied van Haaksbergen zijn verschillende gebieden met waardevolle natuur 

aanwezig. De Natura 2000-gebieden in Gemeente Haaksbergen zijn 

Buurserzand/Haaksbergerveen en Witte Veen. Deze gebieden zijn via de 

Natuurbeschermingswet in procedure om aangewezen te worden voor enkele habitattypen 

(natuurtypen) die op Europees niveau beschermd moeten worden. Voor deze habitattypen en 

soorten zijn instandhoudingsdoelstellingen in voorbereiding. Hierin staat omschreven wat de 

doelen zijn met betrekking tot het oppervlakte en de kwaliteit van de habitattypen.  

 

 

kasteel Twickel 
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Haaksbergerveen     (bron: Natura2000, ministerie LNV) 

Het Haaksbergerveen ligt ten zuidoosten van Haaksbergen nabij de Duitse grens op een 

hoogte van ongeveer 30 meter + NAP. Aan de Duitse zijde ligt het veengebied Ammeloër 

Venn. Het Haaksbergerveen en Ammeloër Venn liggen op de waterscheiding tussen Buurser 

Beek aan de noordzijde en Berkel aan de zuidzijde. 

Het veengebied leverde vanouds brandstof voor de plaatselijke bevolking. Het meeste veen 

werd daarvoor vergraven en als turf verstookt in de kachel of oven. Wat resteerde was een 

veengebied dat bezaaid is met veenputten, die in grootte variëren van enkele vierkante meters 

tot enkele hectaren. In enkele van die veenputten is de hoogveenvorming met veenmossen 

weer spontaan op gang gekomen. Elders in het terrein zijn vanaf 1976 maatregelen genomen 

om veenvorming te stimuleren door aanleg van dijkjes die het water moeten vasthouden. De 

maatregelen hebben goede resultaten geboekt en het gebied staat bekend als één van de 

weinige gebieden in ons land waar de hoogveenvorming over grotere oppervlakten actief 

plaatsvindt. 

Het Haaksbergerveen is aangewezen als Natura 2000 gebied omdat het habitattype ‘actief 

hoogveen’ in goed ontwikkelde vorm aanwezig is. Daarnaast zijn er veenbossen aanwezig. 

Beide habitattypen zijn in de Europese Habitat Richtlijn aangemerkt als prioritaire 

habitattypen. 

Natuurwaarden:  

Het Haaksbergerveen is van grote betekenis als levend hoogveen in 

ons land. Hoogveen ontstaat op die plaatsen waar het regenwater de 

belangrijkste factor is voor de groei van planten. Dit voedselarme en 

vrij zure regenwater kan stagneren in laagten en op plaatsen waar in 

de ondergrond een leem- of kleilaag aanwezig is. Dit zijn de ideale 

plaatsen waar veenmossen groeien. Er zijn veenmossen die vooral in 

het water groeien, zoals het waterveenmos. En er zijn veenmossen die 

vooral boven het wateroppervlak in veenbulten groeien, zoals het 

roodgekleurde hoogveenveenmos. Op deze bulten groeien daarnaast 

andere specifieke plantensoorten zoals lavendelheide, zonnedauw-

soorten, eenarig wollegras, kleine veenbes en witte snavelbies. In de 

veenslenken groeien weer andere soorten zoals bruine snavelbies en 

klein blaasjeskruid. De veenvorming in de veenputten verloopt niet steeds op 

dezelfde wijze. In sommige veenputten is fraai veenmos de dominante soort, 

met als begeleidende plantensoorten pijpestroo, ronde zonnedauw, witte snavelbies, kleine 

veenbes, lavendelheide en enkele andere veenmossoorten. Op andere plaatsen wordt een meer 

matig voedselrijke variant aangetroffen, met soorten als snavelzegge, klein blaasjeskruid, 

sterzegge, zompzegge en ook weer enkele veenmossoorten. Bijzonder is de situatie in het 

noordelijk deel waar een dekzandrug uitwigt onder het veen. Op de dekzandrug groeit een 

zuurminnende, droge struikheide-brem begroeiing en gaande in de richting het veen 

verschijnen eerst een vochtige dopheide begroeiing die vervolgens overgaat in een 

voedselarme, vochtige veenmosrijke begroeiing. Belangrijk voor de waterhuishouding van het 

Haaksbergerveen is het hoogteverschil dat wel 4 meter bedraagt tussen de hogere oostkant 

(Wennewickweg) en de lagere westkant (Niekerkerweg). Evenwijdig aan het hoogteverschil 

loopt een zandrug van oost naar west (het Dievelaarspad loopt erover) die functioneert als een 

waterscheiding tussen de stroomgebieden van de Buurser Beek en van de Berkel. Op 4 tot 7 

meter diepte ligt een waterafsluitende leemlaag. Het regenwater kan dus niet diep infiltreren 

in de ondergrond. Deze beide factoren, het langzaam weg stromen van het regenwater vanaf 

de waterscheiding en het ondiepe leem, zijn belangrijke succesfactoren voor 

hoogveenvorming. De kamsalamander komt hier sporadisch nog voor. De heideterreinen en 

de schrale graslanden in de omgeving vormen het leefgebied van de heikikker. Rond de 

veenpluis 
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kleinere wateren vinden we de poelkikker, een typische soort van kleinschalig landschap. In 

de modderbodems leeft de zeldzame grote modderkruiper. Een wat algemener voorkomende 

vissoort van sloten, petgaten en vaarten is het bermpje . Van de reptielen zijn het de adder en 

de levenbarende hagedis die in dit gebied goed gedijen.  

 

 

Kaartje omgeving Haaksbergen (bron: bestemmingsplan buitengebied) 

 

 

Buurserzand    (bron: Lia en Han van Hagen, IVN Haaksbergen) 

Het Buurserzand is eigendom van Natuurmonumenten en is het restant van een uitgestrekt 

heidelandschap. Deze heide vormde in het verleden een belangrijk onderdeel van het 

esdorpenlandschap, waarvan we nog restanten vinden rond het dorp Buurse en in het dal van 

de Buurserbeek. De omgeving van het Buurserzand is begin 1900 tot 1940 ontgonnen tot 

landbouwgebied en maakt een relatief grootschalige indruk.  

Het Buurserzand bleef gespaard van ontginning omdat de familie van Heek het gebied 

gebruikte als jachtgebied en het in 1929 aan natuurmonumenten schonk. De familie van Heek 

was oorspronkelijk van plan om er een open lucht museum / recreatiegebied van te maken. Er 

waren al enkele objecten verzameld: de Bommelas, een Bentheimer markepaal en de 

inmiddels weer verplaatste Stendermolen. 

Het Buurserzand is een gevarieerd open heidegebied met goed ontwikkelde 

leefgemeenschappen van natte en vochtige dopheidevegetaties en droge struikheidevegetaties, 

stuifzanden, jeneverbesstruwelen, vennen en drogere eikenberkenbossen. 

Het Buursermeertje is geen natuurlijk ven, maar eind 19e eeuw gegraven, waarschijnlijk 

bedoeld als recreatie ven voor de textielarbeiders. Door de ondoordringbare keileemlaag in de 

ondergrond blijft het ven gevuld met regenwater. 

Er komt dus wel (zuur) regenwater in, het water verdampt en de zuurresten blijven achter. Het 

resultaat is dat het water dan ook zeer zuur is (bijna azijnzuur) en vermoedelijk de reden dat 

ondanks de recreatiedruk er nauwelijks sprake van ziektekiemen. Er zitten door de zuurgraad 

ook geen kikkers in het meertje. 
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Aan de noordkant van het meertje groeien veenmossen en daar komen verschillende libellen 

voor zoals de zwarte heidelibel en  de keizerlibel. 

De belangrijkste flora in het Buurserzand op een rij: 

Het Buurserzand is een van de weinige natuurgebiedengebieden waar nog in overvloed natte 

dopheide vegetatie voorkomt. Voor alle soorten heide geld dat de bodem voedselarm moet 

zijn. Dopheide ontstaat op die plaatsen waar de bodem een ondoordringbare laag bevat. Dat is 

in het Buurserzand te danken aan het feit dat de bodem voor een deel keileem bevat, waardoor 

het regenwater blijft staan. 

De struikheide komt voor op de drogere zandgronden. Struikheide werd o.a. gebruikt om 

bezems te maken. De Latijnse naam van struikheide is Calluna vulgaris. En Calluna komt van 

het Griekse "hallunein" = reinigen. 

Het Buurserzand is een van de weinige gebieden in Nederland waar je nog redelijk wat 

jeneverbesstruwelen kunt aantreffen. De jeneverbes kan meer dan 100 jaar oud worden, en de 

meeste zijn dat ook in dit gebied. Jammer genoeg komen er geen jonge struiken meer. De 

biotoop is niet schraal genoeg want de jeneverbes kwam op als een heideveld overbeweid 

was. De struiken staan er nog redelijk bij, krijgen ook nog jeneverbessen maar er worden geen 

jonge kiemplanten meer aangetroffen zodat ze op termijn zullen verdwijnen. Er is alleen nog 

sprake van vegetatieve voortplanting (via de wortelstokken). De jeneverbes is een beschermde 

struik. De jeneverbes doet er 3 jaar over om rijp te worden. 1e jaar groen, daarna groenblauw 

en uiteindelijk donker blauw, zoals we ze aantreffen in de zuurkool.. De naam is ontleend aan 

het feit dat de bessen ook gebruikt werden om de jenever te aromatiseren. 

Het Buurserzand heeft ook een paar zeldzame planten, die op de rode lijst van beschermde 

planten staan. 

Ten Noorden van het Buursermeertje staat de Beenbreek: een lelieachtige, die bloeit in juli. 

De naam heeft deze plant gekregen omdat de schapen, die graasde op hei waar Beenbreek 

staat vaak hun poten braken en dat werd geweten aan het eten van deze plant. Beenbreek 

groeit op moerassige grond, waar weinig kalk in de bodem zit, zodat de schapen hun benen 

braken t.g.v kalkgebrek. 

Waar je Beenbreek aantreft is de biotoop ook geschikt voor klokjesgentiaan. Bloeitijd 

augustus. Dit blauwe klokje komt alleen voor in vochtige lemige of venige grond. 

Zowel het gentiaanblauwtje als de klokjesgentiaan gaan hard achteruit door de verdroging. 

De klokjesgentiaan dient als voedselplant voor een prachtig vlindertje: het gentiaanblauwtje. 

Het gentiaanblauwtje heeft een heel aparte voortplanting: De vlinder legt eitjes op de, boven 

de dopheide uitstekende, klokjesgentiaan. Het jonge rupsje vreet de zaadkop op en laat zich in 

de hei vallen waar het rupsje, dat zoetig vocht afscheid, wordt opgepikt door een steekmier. In 

klein zonnedauw zwarte heidelibel 
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het mierennest likken de mieren aan het zoete vocht terwijl het rupsje zich intussen volvreet 

met mierenbroed. Na de verpopping komt een einde aan deze vreemde samenwerking. De 

vlinder scheidt een vreemde geur af en loopt dan het risico door de mieren te worden 

aangevallen. De vlinder moet zich dan ook snel uit de voeten maken en het mierennest 

verlaten. 

Klokjesgentiaan komt ook voor in het Haaksbergerveen, maar daar zijn geen 

gentiaanblauwtjes gezien. 

De vleesetende pioniersplant is vooral op afgeplagde stukken goed te zien. De zonnedauw 

voedt zich met eiwit van insecten dat het vangt met vocht van de blaadjes. Het is een 

beschermde plant. Er bestaan meerdere soorten in Nederland: de Kleine zonnedauw (Drosera 

intermedia) en de Ronde zonnedauw( Drosera rotundifolia). 

Voor de groei en om water vast te houden zijn eiwitten nodig. Zonnedauw groeit op extreem 

voedselarme grond (= veen). Zonnedauw komt aan de eiwitten door "vlees" te eten. De 

Zonnedauw heeft talloze kleine tentakeltjes. Het produceert een soort kleverig vocht dat 

insecten aantrekt, maar dat op insecten als lijm werkt. Als er een insect inkomt gaat deze 

spartelen en hoe harde de mug spartelt hoe vaster hij komt te zitten. In het vocht zit ook wat 

mierenzuur waardoor er wat eiwitten van de prooi worden opgelost. Door het vrijkomen van 

deze eiwitten komen er verteringsappen vrij die de eiwitten van het insect verteren. Dit proces 

is vergelijkbaar met het verteringsproces bij de mens: er is altijd wat maagzuur, maar pas als 

gegeten wordt komt er meer vrij. Van het insect blijft alleen nog het onverteerbare pantser 

over. 

Kleine zonnedauw (Drosera intermedia): samen met Wit snavelbies in het veen of op 

zandgrond samen met Wolfsklauw (Lycopidium). In zeer voedselarme omstandigheden. 

Vangt meestal kleine insecten zoals muggen omdat dit de enige insecten zijn die dan 

voorkomen. 

Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia) komt voor in veenmos en in de buurt van 

lavendelheide, maar ook venige zandgrond, dwz iets voedselrijke omstandigheden. Vangt ook 

grotere insecten en zelfs kevers 

Aan de noordkant van het natuurreservaat heeft Natuurmonument een paar kleine weilandjes 

die aan de natuur zijn teruggegeven. Ze zijn tot hooilandjes ontwikkelt daar komen sinds een 

paar jaar de gevlekte orchis voor, die hier uitbundig bloeit. 

Er komen zeer veel soorten vogels voor die in of om het Buurserzand broeden en of 

foerageren. Wulp en roodborsttapuit, paapje, alle soorten spechten, buizerd, geelgors, 

boompieper, graspieper, boomleeuwerik enz. 

moeraswolfsklauw klokjesgentiaan 
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De podzolgrond langs de Buurser Beek (excursie Witte Veen) 
Wim Wielemaker 

 

Tijdens onze wandeling door het Witte Veen kwamen we 

uiteindelijk in een heidegebied met jevenerbes vlakbij de Buurser 

Beek en restaurant Haarmühle. 

Het is een zandig golvend terrein, vermoedelijk bestaande uit 

stuifduinen van de Buurser Beek. Waar de Beek de oever heeft 

ondermijnd zien we een typisch podzolprofiel. We hebben het dan 

over een gelaagde bodem met als meest kenmerkende lagen een 10 

tot 20 cm dikke gebleekte zandlaag of loodlaag. Deze bleke laag is 

een gevolg van uitspoeling van humus en ijzer onder zeer zure 

omstandigheden. De humus concentreert zich onder deze bleke laag 

als een compacte donkere laag. Direct daaronder concentreert zich 

het bruinrode ijzer. Beide lagen zijn compact en slecht doorlatend.   

 

Hoe wordt die humus zo mobiel? 

Kennelijk bestaat het zand van de Buurser Beek voornamelijk uit kwarts. Humuszuren 

gevormd door planten, worden niet geneutraliseerd door dit arme zand, waardoor verzuring 

niet geremd wordt. Zure humus is amorf en vertoont geen samenhang of cohesie. We zien dan 

ook dat humus zich makkelijk van de ‘witte’zandkorrels scheidt en mobiel wordt. Met 

regenwater spoelt het uit naar een diepere laag tot het zuur weer voldoende geneutraliseerd 

wordt en de humus neerslaat.  

Vooral heide gedijt goed onder deze omstandigheden en heeft weinig concurrentie van andere 

planten. Deze podzol, die onder goed gedraineerde omstandigheden wordt gevormd, rekent 

men tot de Xeropodzols. 

Om de oorsprong van de zanden en de vorming van dekzanden en stuifduinen te begrijpen 

verwijs ik naar de volgende websites: 

 

De Europese Amazone (Eridanosrivier) 

http://www.kijkeensomlaag.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=142&It

emid=239 

Dekzanden en rivierduinen: 

http://www.kijkeensomlaag.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=712&It

emid=513 

podzolgrond 
jeneverbesstruweel 

Galgenbult,  

nabij Haarmühle  

http://www.kijkeensomlaag.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=239
http://www.kijkeensomlaag.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=239
http://www.kijkeensomlaag.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=712&Itemid=513
http://www.kijkeensomlaag.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=712&Itemid=513
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De plantenlijst 
Anneloes ter Horst 

 

In de plantenlijst vind je in de laatste kolom welke planten in 2008 zijn gevonden. 

Zij hebben toen 246 soorten op naam gebracht, wij ‘slechts’ 207. 

Misschien waren in dat eerste kamp erg goede plantenmensen (nog beter dan bij ons), maar 

als je het nader gaat bekijken zie je dat er in 2008 109 soorten zijn gevonden die wij niet 

hebben, maar dat wij ook 71 soorten hebben gevonden die zij niet hadden. 

Opvallend is dat op de lijst van 2008 veel meer bomen staan en dat wij in 2012 veel meer 

waterplanten op naam hebben gebracht. Het is maar waar je verstand van hebt en je aandacht 

naar uitgaat. Zo hebben wij nooit klimop en weegbree opgeschreven, die we heus wel hebben 

gezien en zij bijna geen Vergeetmijnietjes en geen Dovenetels. 

Ook zijn er soorten die wellicht van ons een ander etiketje hebben gekregen zoals Valse 

kamille versus Reukeloze kamille. 

En bedenk dat we geen echte inventarisaties hebben gehouden, het was ‘maar’ een leuk en 

leerzaam vakantiegebeuren. 

 

groot blaasjeskruid Grote lisdodde  
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Plantenlijst Buurse 2012 2008 

    

Wolfsklauwen     

  Lycopodiella inundata Moeraswolfsklauw  1,2,4,7 x 

Varens en Paardenstaarten     

Equisetaceae Paardenstaartfam.     

  Equisetum fluviatile Holpijp 4,9 x 

  E.palustre Lidrus 2,8 x 

  E. arvense Heermoes 2,8 x 

Osmundaceae Koningsvarenfam.     

  Osmunda regalis Koningsvaren 8 x 

Dennstaedtiaceae Adelaarsvarenfam.     

  Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 2,5,7 x 

Polypodiaceae Eikvarenfam.     

  Polypodium vulgare Gewone eikvaren 4 x 

Dryopteridaceae Niervarenfamilie       

  Dryopteris cristata Kamvaren 4   

  D. filix-mas Mannetjesvaren 3   

  D. dilatata Brede stekelvaren 5 x 

  D. carthusiana Smalle stekelvaren 5,8 x 

Blechnaceae Dubbellooffam.     

  Blechnum spicant Dubbelloof 3   

Athyriaceae Wijfjesvarenfamilie     

  Athyrium filix-femina Wijfjeswaren 5 x 

Zaadplanten/Naaktzadigen     

Dennenfamilie       

  Douglas pseudotsuga menziesii Douglasspar   x 

  Larix decidua Europese lork   x 

  Pinus sylvestris Grove den   x 

Cupressaceau Cipresfamilie     

  Juniperus communis Jeneverbes   x 

Taxaceae Taxusfamilie     

  Taxus baccata Taxus   x 

Taxodiaceae       

  Taxodium distichum Moerascipres   x 

Bedektzadigen/Eenzaadlobbig     

Nymphaceae Waterleliefamilie     

  Nymphea alba Witte waterlelie 9 x 

  Nuphar lutea Gele plomp 5 x 

Acoraceae Kalmoesfamilie     

  Acorus calamus Kalmoes 3   

Butomaceae Zwanenbloemfamilie     

  Butomus umbellatus Zwanenbloem 9   

Hydrocharitaceae Waterkaardefam.     

  Hydrocharis morsus-ranae Kikkerbeet 3   

  Elodea nuttallii Smalle waterpest 9   

Alismataceae Waterweegbreefam.     

  Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree 3,4,9 x 

  Sagittaria sagittifolia Pijlkruid 3,4,5,9   
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Potamogetonaceae Fonteinkruiden     

  Potamogeton natans Drijvend fonteinkruid 2,5,9 x 

Nartheciaceae Beenbreekfamilie       

  Narthecium ossifragum Beenbreek  1 x 

Orchidaceae Orchideeënfamilie     

  Epipactis helleborine Brede wespenorchis 1,2,5,8 x 

  
Dactylorhiza maculata ssp. 
maculata Gevlekte orchis 7   

Iridaceae Lissenfam.     

  Iris pseudacorus Gele lis   x 

Asparagaceae Aspergefam.     

  Polyginatum multiflorum 
Gewone 
salomonszegel 4   

  Maianthemum bifolium Dalkruid 4,5,7 x 

Sparganiaceae Egelskopfamilie     

  Sparganium erectum Grote egelskop 5 x 

  S. emersum Kleine egelskop   x 

Typhaceae Lisdoddefam.     

  Typha latifolia Grote lisdodde 4 x 

Juncaceae Russenfamilie     

  Juncus bulbosus Knolrus 1,7,8 x 

  J. bufonius Greppelrus 5   

  J. acutiflorus Veldrus   x 

  J.articulatus Zomprus 2,7 x 

  J. effusus Pitrus 2 x 

  J. conglomeratus Biezeknoppen 1,2,8 x 

  J. squarrosus Trekrus   x 

  J. tenuis Tengere rus 1,3,7,8 x 

  Luzula campestris Gewone veldbies 5   

Cyperaceae Cypergrassenfamilie     

  E. angustifolium Veenpluis 1,2,8 x 

  Trichophorum cespitosum Veenbies   x 

  Eleocharis palustris Gewone waterbies   x 

  Scirpus sylvaticus Bosbies 5,7,9 x 

  Rhynchospora alba Witte snavelbies 1,2,7,8 x 

  R. fusca Bruine snavelbies 1,2 x 

  C.pilulifera Pilzegge   x 

  C. panicea Blauwe zegge   x 

  C. oederi ssp oedocarpa Geelgroene zegge 1 x 

  C. oederi ssp. oederi Dwergzegge 7   

  C. ovalis Hazenzegge 5   

  C. remota IJle zegge 3,4   

  C. curta Zompzegge 9   

  C. echinata Sterzegge 4   

  C. diandria Ronde zegge 7   

Poaceae Grassenfam.     

  Nardus stricta Borstelgras   x 

  Festuca arundinacea Rietzwekgras 4   

  F. filiformis Fijn schapengras 5 x 

  Poa annua Straatgras   x 

  Glyceria maxima Liesgras 5 x 

  G. fluitans Mannagras 4 x 
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  Arrhenaterium elatius Glanshaver 5,8 x 

  Deschampsia flexuosa Bochtige smele 5 x 

  Holcus lanatus Gestreepte witbol   x 

  Corynephorus canescens Buntgras 1,5,7   

  H. mollis Gladde witbol   x 

  Agrostis stolonifera Fioringras 4 x 

  A.canina Moerasstruisgras   x 

  A. capillaris Gewoon struisgras 5,8 x 

  Phleum pratense ssp. pratense Timoteegras 5   

  Danthonia decumbens Tandjesgras 1,4   

  Molinea caerulea Pijpenstrootje 1,2,5 x 

  Phragmites australis Riet 5 x 

  Echinochloa crus-galli Hanenpoot   x 

Tweezaadlobbig     

Ranunculaceae Ranonkelfam.     

  Ranunculus flammula Egelboterbloem 1,7,8 x 

  R. bulbosus Knolboterbloem   x 

  R. acris Scherpe boterbloem   x 

Papaveraceae Papaverfamilie     

  Chelidonium majus Stinkende gouwe   x 

  Ceratocapnos claviculata Rankende helmbloem 5 x 

Droseraceae Zonnedauwfamilie       

  Drosera intermedia Kleine Zonnedauw  1,2,4,7,8 x 

  D. rotundifolia Ronde zonnedauw 2,7 x 

Polygonaceae Duizendknoopfam.     

  Persicaria amphibia Veenwortel 9 x 

  P. lapathifolia 
Beklierde 
duizendknoop 3   

  P. maculosa Perzikkruid 2   

  P. hydropiper Waterpeper 1,2 x 

  P. mitis Zachte duizendknoop 3 x 

  P. minor Kleine duizendknoop 4   

  Polygonum aviculare Gewoon varkensgras   x 

  Fallopia japonica Japanse duizendknoop 7 x 

  F.convolvulus Zwaluwtong   x 

  F. dumetorum Heggenduizendknoop 1,2,3 x 

  Rumex acetosella Schapenzuring 2,5,7 x 

  R. acetosa Veldzuring   x 

  R. conglomeratus Kluwenzuring   x 

  R. crispus Krulzuring 2   

  R. obtusifolius Ridderzuring   x 

  R. hydrolapathum Waterzuring 3,5   

  R. maritima Goudzuring   x 

Caryophyllaceae Anjerfam.     

  Herniaria glabra Kaal breukkruid 1   

  Ilecebrum verticillatum Grondster 8 x 

  Spergula arvensis Gewone spurrie   x 

  Spergularia rubra Rode schijnspurrie   x 

  Stellaria medea Vogelmuur   x 

  S. uliginosa Moerasmuur   x 

  S. graminea Grasmuur 1,2,5,8 x 

  Cerastium fontanum Gewone hoornbloem   x 
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  Sagina nodosa Sierlijk vetmuur 4   

  S. procumbens Liggende vetmuur   x 

  Silene dioica Dagkoekoeksbloem 5 x 

  S. flos cuculi Echte koekoeksbloem   x 

Amaranthaceae Amarantenfamilie     

  Chenopodium album Melganzevoet   x 

Portulaceae Posteleinfamilie     

  Claytonia sibiria Roze winterpostelein 4 x 

Phytolaccaceae Karmozijnbesfamilie       

  Phytolacca esculenta Oosterse karmozijnbes   x 

  P. americana 
Westerse 
karmozijnbes   x 

Geraniaceae Ooievaarsbekfam.     

  Geranium robertianum Robertskruid   x 

  G. pusillum Witte honingklaver   x 

  G. molle Zachte ooievaarsbek 5 x 

Lythraceae Kattestaartfamilie     

  Lythrum salicaria Grote kattenstaart 2,5,7 x 

  L. portula Waterpostelein 2 x 

Onagraceae Teunisbloemfam.     

  Circaee lutetiana Groot heksenkruid 3,7 x 

  Oenothera glazioviana Grote teunisbloem 5   

  O. oakesiana Duin teunisbloem 5   

  Chamerion angustifolium Wilgenroosje 2,7 x 

  Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje 2,7,8,9 x 

  E. parviflorum Vilgite basterdwederik 4 x 

  E. palustre Moerasbasterdwederik 4,5   

  E. ciliatum 
Beklierde 
basterdwederik   x 

  E. tetragomum 
Kantige 
basterdwederik 9   

Salicaceae Wilgenfamilie     

  Salix stec. Wilg 2   

  Salix repens Kruipwilg   x 

  S. caprea Boswilg   x 

  S. cinerea Grauwe wilg   x 

  Populus tremulus Ratelpopulier   x 

Violaceae Viooltjesfamilie     

  Viola palustris Moerasviooltje 4 x 

Hypericaceae Hertshooifamilie     

  Hypericum elodes Moerashertshooi 2,4 x 

  H. perforatum St. Janskruid 1,2,8 x 

  H. maculatum ssp obtusiusculum 

      

Kantig hertshooi 7 x 

Oxalidaceae Klaverzuringfam.     

  Oxalis acetosella Witte Klaverzuring 3,5 x 

  O. stricta Stijve klaverzuring 3,5,8 x 

  O. corniculata 
Gehoornde 
klaverzuring 1   

Fabaceae Vlinderbloemfam.     

  Cytisus scoparius Brem 2,5 x 

  Genista anglica Stekelbrem 1   

  Ulex europaeus Gaspeldoorn   x 
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  Vicia hirsuta Ringelwikke   x 

  V. tertrasperma ssp. tetrasperma Vierzadige wikke 5   

  V. cracca Vogelwikke 5 x 

  V. sepium Heggenwikke   x 

  V. sativa     x 

  Lathyrus pratensis Veldlathyrus   x 

  Ononis repens Kruipend stalkruid   x 

  Melilotus alba Witte honingklaver   x 

  Medicago sativa Luzerne   x 

  M. lupulina Hopklaver   x 

  Trifolium repens Witte klaver 2,5 x 

  T.pratense Rode klaver 2,5 x 

  T. arvense Hazenpootje   x 

  T. hybridum Basterdklaver 2 x 

  Lotus pedunculatus Moerasrolklaver   x 

  Lotus corniculatus Gewone rolklaver 1,5,7,8   

  Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje 5   

  Securigera varia Bont Kroonkruid   x 

Rosaceae Rozenfam.     

  Filipendula ulmaria Moerasspirea 9 x 

  Rubus idaeus Framboos   x 

  R. fruticosus Gewone braam 2   

  Geum urbanum Geel nagelkruid 3,4,7 x 

  Potentilla anserina Zilverschoon 1,5 x 

  P. erecta Tormentil 1,2,5 x 

  P. reptans Vijfvingerkruid   x 

  Fragaria vesca Bosaardbei 1 x 

  Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes   x 

  Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn   x 

  Prunus serotina 
Amerikaanse 
vogelkers   x 

  P. padus Gewone vogelkers   x 

  Rhamnus frangula Vuilboom 1,2 x 

Cannabaceae Hennepfamilie     

  Humulus lupulus Hop 5 x 

Urticaceae Brandnetelfam.     

  Urtica dioica Grote brandnetel 5,7 x 

Fagaceae Napjesdragersfam.     

  Fagus sylvatica Beuk   x 

  Quercus rubra Amerikaanse eik 4   

  Q. robur Zomereik 2,7 x 

Myricaceae Gagelfam.     

  Myrica gale Wilde gagel 1,8   

Betulaceae Berkenfam.     

  Betula pendula Ruwe berk 2 x 

  B. pubescens Zachte berk   x 

  Alnus glutinosa Zwarte els 2 x 

  Carpinus betulus Haagbeuk   x 

  Corylus avellana Hazelaar   x 

Brassicaceae Kruisbloemfam.     

  Sisymbrium officinale Gewone raket   x 

  Alliaria petiolata Look-zonder-look 5   

  Nasturtium officinale Witte waterkers 7,9   
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  Rorippa palustris Moeraskers   x 

  Cardamine flexuosa Bosveldkers 3   

  Capsella bursa pastoris Herderstasje 8 x 

Malvaceae Kaasjeskruidfam.     

  Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruid   x 

Sapindaceae Zeepboomfam.     

  Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn   x 

  A. platanoïdes Noorse esdoorn   x 

Balsaminaceae Balsemienfamilie     

  Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien 3,4,5,7 x 

  Impatiens parviflora Klein springzaad 1,2,4,5,7 x 

Primulaceae Sleutelbloemfamilie     

  Trientalis europea Zevenster   x 

  Lysimachia nummularia Penningkruid 5,7 x 

  L. vulgaris Grote wederik 2,5,7,8,9 x 

  Hottonia palustris Waterviolier     

Ericaceae Heidefam.     

  Erica tetralix Gewone dophei 1,2,4,5,7,8 x 

  Calluna vulgaris Struikheide 1,2,4,5,7,8 x 

  Andromeda polifolia Lavendelheide 2,7?   

  Vaccineum vitis-idaea Rode bosbes  3,5,7 x 

  V. myrtillus Blauwe bosbes 2,3,5,7 x 

Boraginaceae Ruwbladigen     

  Symphytum officinale  Gewone smeerwortel 5   

  Myosotis laxa Zompvergeetmijnietje 1,3,4,7   

  M. scorpioides Moerasvergeetmijnietje 5,9 x 

  M. arvensis Akkervergeetmijnietje 3,8   

Rubiaceae Sterbladigenfam.       

  Galium palustre Moeraswalstro 2,4,7 x 

  G. saxatile Liggend walstro 4,5 x 

  G. mollugo Glad walstro 1   

Gentianaceae Gentiaanfam.     

  Centaurium pulchellum 
Fraai 
duizendguldenkruid 3,8   

  C. erythraea 
Echt 
duizendguldenkruid   x 

  Gentiana pneumonanthe Klokjesgentiaan  1,7,8 x 

Solanaceae Nachtschadefam.     

  Solanum dulcamare Bitterzoet 2 x 

  S. nigrum Zwarte nachtschade   x 

  Datura stramonium Doornappel 7 x 

Convolvulaceae Windefamilie     

  Convolvulus sepium Haagwinde 2,5 x 

Oleaceae Olijffam.     

  Fraxinus excelsior Es   x 

Scrophulariaceae Helmkruidfam.     

  Scrophularia nodosa Knopig helmkruid 1 x 

  Verbascum nigrum Zwarte toorts 8 x 

Lamiaceae Lipbloemenfam.       

  Ajuga reptans Kruipend zenegroen   x 

  Scutellaria galericulata Blauw glidkruid 5   

  S. minor Klein glidkruid 4   

  Galeopis segetum Bleekgele hennepnetel   x 
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  G. bifida 
Gespleten 
hennepnetel 1,3,5,7,8 x 

  Lamium maculatum Gevlekte dovenetel 8   

  L. album Witte dovenetel 8   

  Stachys palustris Moerasandoorn 5 x 

  Glechoma hederacea Hondsdraf 5 x 

  Prunella vulgaris Gewone brunel 2,3,5 x 

  Lycopodum europeus Wolfspoot 1,2,3,8 x 

  Origanum vulgare Wilde marjolein   x 

  Mentha aquatica Watermunt 3,5,7,9 x 

  M. arvensis Akkermunt   x 

Orobranchaceae Bremraapfam.     

  Melampyrum pratense Hengel 7 x 

Plantaginaceae Weegbreefam.     

  Linaria vulgaris Vlasbekje 5 x 

  Digitalis purpurea Vingerhoedskruid 3 x 

  Veronica serpyllifolia Tijmereprijs 2 x 

  V.peregrina Vreemde ereprijs 2   

  V. scutellata Schildereprijs   x 

  V. beccabunga Beekpunge   x 

  V. catenata Rode waterereprijs   x 

  V. chamaedrys Gewone ereprijs   x 

  V. officinalis Mannetjesereprijs 5 x 

  Plantago lanceolata Smalle weegbree   x 

  P. major Grote weegbree   x 

Aquifoliaceae Hulstfamilie     

  Ilex aquifolium Hulst   x 

Araliaceae Klimopfamilie     

  Hedera helix Klimop   x 

  Hydrocotyle vulgaris Waternavel 1,4,7,8 x 

Apiaceae Schermbloemen     

  Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 3,5   

  Berula erecta Kleine watereppe 4,5,9   

  Angelica sylvestris Gewone engelwortel 5 x 

  A. archangelica Grote engelwortel   x 

  Peucedanum palustre Melkeppe 7 x 

  Heracleum sphondylium Gewone berenklauw   x 

Adoxaceae Muskuskruidfam.     

  Viburnum opulus Gelderse roos   x 

  Sambucus nigra Gewone vlier   x 

Caprifoliaceae Kamperfoeliefam.     

  Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 4,7 x 

  V. officinalis Echte valeriaan   x 

  Succisa pratensis Blauwe knoop 5,7 x 

Lentibulariaceae Blaasjeskruidfam.     

  Utricularia vulgaris Groot blaasjeskruid 7   

  U.minor Klein blaasjeskruid 2   

Campanulaceae Klokjesfam.     

  Jasione montana Zandblauwtje   x 

Asteraceae Composietenfam.     

  Eupatorium cannabinum Koninginnekruid 2,5 x 

  Solidago virgaurea Echte guldenroede 5 x 

  S. gigantea Late guldenroede 3,7 x 
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  Conyza canadensis Canadese fijnstraal 1 x 

  Filagoa minima Dwergviltkruid   x 

  Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem 1,2,3,4,7,8 x 

  Bellis perennis Madeliefje   x 

  Bidens frondosa Zwart tandzaad 2,3,7,8 x 

  B. tripartita Veerdelig tandzaad 2,3,7,9 x 

  B. cernua Knikkend tandzaad   x 

  Gallinosa quadriradiata Harig knopkruid 3,4 x 

  Anthemis arvensis Valse kamille 8   

  Achillea millefolium Duizendblad   x 

  A. ptarmica Wilde Bertram 1,4,5,9 x 

  Tripleurospernum maritimum Reukeloze kamille   x 

  Glebionis segetum Gele ganzenbloem 3   

  Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 1,2,5,8,9 x 

  Leucanthemum vulgare Gewone margriet 7 x 

  Artemisia vulgaris Bijvoet 5 x 

  Tussilago farfara Klein Hoefblad   x 

  Cirsium vulgare Speerdistel 1,2 x 

  C.arvense Akkerdistel 2 x 

  Senecio viscosus Kleverig kruiskruid 1   

  S. inaequidens Bezemkruiskruid   x 

  S. nemorensis Schaduwkruiskruid 5   

  Jacobea vulgaris Jacobskruiskruid 2 x 

  Carlina vulgaris Driedistel 1   

  Carduus crispus Kruldistel 5   

  Cirsium vulgare Speerdistel 1   

  C. palustre Kale jonker 8   

  Centaurea jacea Knoopkruid   x 

  Hypochaeris maculata Gewoon biggenkruid 1,5 x 

  Sonchus arvensis Akkermelkdistel   x 

  S. asper Gekroesde melkdistel 2   

  Lapsana communis Akkerkool 3 x 

  Taraxacum officinale Paardenbloem   x 

  Crepis capillaris Klein streepzaad   x 

  Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand 1,5,8 x 

  L. saxatilis Kleine leeuwentand   x 

  L. hispidus Ruige leeuwentand   x 

  Hieracium pilosella Muizenoor 1,8 x 

  H. auranticum Oranje havikskruid   x 

  H. vulgatum  Dicht havikskruid 5   

  H. umbellatum Schermhavikskruid 9 x 

  H. sabaudum Boshavikskruid 7   

  H. laevigatum Stijf havikskruid 5 x 

fraai 

duizendguldenkruid 

klein glidkruid grondster geel 

nagelkruid 
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Mossen en Korstmossen 
Anneloes ter Horst 

 

Zo hier en daar, zo nu en dan heb ik wat korstmossen en 

mossen meegenomen en geprobeerd op naam te brengen. Van 

korstmossen (dwz de wat grotere soorten) weet ik meer dan 

van mossen, maar helaas heb ik er niet zoveel verschillende 

gezien. Mossen hebben we wel veel gezien, maar helaas kan ik 

alleen de hele gewone op naam brengen. 

 

 

 

 

 

korstmossen  

Cladonia fimbriata kopjesbekermos 

Cladonia furcata gevorkt heidestaartje 

Cladonia gracilis girafje 

Cladonia grayi bruin bekermos 

Hypogymnia tubulosa witkopschorsmos 

levermossen  

Marchantia polymorpha parapluutjesmos 

Pellia epiphylla gewone pellia 

veenmossen  

Sphagnum fallax fraai veenmos 

Sphagnum pallustre gewoon veenmos 

bladmossen 

Brachytesium rutabulum gewoon dikkopmos 

Hypnum cupressiforme heideklauwtjesmos 

Leucobryum glaucum kussentjesmos 

Plagiomnium undulatum gerimpeld boogsterrenmos 

Polytrichum commune var. commune gewoon haarmos 

Rhytidiadelphus squarrosus gewoon haakmos 

Scleropodium purum groot laddermos 

 

 

 

bruin bekermos 

kostgangerboleet hazepootje reuzenzwam 
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Paddenstoelen 
Els Boss 

plaats  Buurserzand Haaksbergerveen 

landgoed 

Twickel  

Witte 

veen  Lankheet  Aamsveen 

datum 2-sep 3 sept 4-sep 5sept 6 sept 7sept  

Paddestoelen             

kostgangerboleet x       x x 

aardappelbovist x           

Vermiljoenzwam x           

berkenzwam x x     x x 

tonderzwam x     x     

platte tonderzwam      x x   x 

hertenzwam gewoon x           

zwavelkop x           

berkenboleet x      

parelstuifzwam   x         

roodbruine slanke amaniet   x   x     

parelamaniet       x     

gele knolamoniet    x   

groene knolamaniet       x  x   

geel witte russula   x         

kleverig koraalzwammetje   x         

grocyle miniata (wasplaten)   x         

gewoon muurzwammetje   x         

hazepootje coprinuslagopas   x         

gewone berkenboleet      x   x   

reuzenzwam   x    

sponszwam       x     

heksenboter       x     

roestvlekkenzwam    x   

vleeskleurig vaalhoe    x   

witte koraalzwam         x   

vaalhoed hebeloma longicaudum         x   

grote stinkzwam         x   

kokosmelkzwam           x 

rimpelende kokosmelkzwam           x 

doolhofzwam           x 

gele aardappelbovist           x 

braakrussula           x 

gele berkenrussula           x 
 

       

       

 
       

 

platte tonderzwam berkenzwam 
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Vogellijst  
Astrid Tilstra 

 

Soortnaam C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Soortnaam   latijn 

dodaars   x  x      Tachybaptus ruficollis 

aalscholver       x    Phalacrocorax carbo 

blauwe reiger x   x x      Ardea cinerea 

flamingo       x    Phoenicopterus ruber 

grauwe gans x  x   x x  x  Anser anser 

nijlgans       x    Alopochen aegyptiacus 

krakeend   x    x    Anas strepera 

wilde eend   x x x  x x x  Anas  Platyrhynchos 

kuifeend   x  x  x    Aythya fuligula 

buizerd   x  x x x    Buteo buteo 

torenvalk x         x Falco tinnunculus 

boomvalk  x       x  Falco subbuteo 

patrijs x          Perdix perdix 

fazant       x  x  Phasianus colchicus 

waterhoen  x x    x    Gallinula chloropus 

meerkoet  x     x    Fulica atra 

kievit  x x    x    Vanellus vanellus 

wulp   x    x    Numenius arquata 

kokmeeuw       x    larus  ridibundus 

holenduif x          Columba oenas 

houtduif  x x x x   x x  Columba palumbus 

koekoek     x      Cuculus canorus 

steenuil x          Athene noctua 

bosuil x          Strix aluco 

groene specht  x x x  x x   x  Picus viridis 

grote bonte specht x x x x  x x x x  Dendrocopos major 

oeverzwaluw   x        Riparia riparia 

boerenzwaluw   x     x   Hirundo rustica 

huiszwaluw   x        Delichon urbica 

gele kwikstaart       x    Motacilla flava 

witte kwikstaart   x      x  Motacilla alba alba 

winterkoning  x  x x      Troglodytes troglodytes 

roodborst    x       Erithacus rubecula 

roodborsttapuit   x      x  Saxicola torquata 

merel x  x x       Turdus merula 

kleine karekiet      x     Acrocephalus scirpaceus 

zwartkop        x   Sylvia atricapilla 

tjiftjaf x  x   x  x x  Phylloscopus collybita 

staartmees    x  x  x   Aegithalos caudatus 

matkop    x    x   Parus montanus 

pimpelmees x   x  x  x x  Parus caeruleus 

koolmees x x x x  x  x x  Parus major 

boomklever  x  x    x x  Sitta europaea 

boomkruiper         x  Certhia brachydactyla 
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levendbarend hagedis 

(vlaamse) gaai x   x     x  Garrulus glandarius 

ekster x  x x       Pica pica 

kauw x          Corvus monedula 

zwarte kraai x  x  x x   x  Corvus corone corone 

spreeuw  x x        Sturnus vulgaris 

huismus x  x        Passer domesticus 

vink x   x    x x  Fringilla coelebs 

putter      x     Carduelis carduelis 

kneu   x     x   Carduelis cannabina 

 

C = camping. De cijfers verwijzen naar de excursies ( zie overzicht excursies) 

 

 
Reptielen en amfibieën 
Els Boss 

 

Exc. 2  

Haaksberger veen 

Exc 4 

Witteveen 

Exc. 7 

Aamsveen 

adder  Levendbarende hagedis 

bastaardkikker    

zandhagedis    

gewone pad gewone pad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gewone pad bastaardkikker 
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Libellen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

 

Wim Wielemaker Exc 1 Exc 2 Exc 3 Exc 4 Exc 5 Exc 6 Exc 7 Exc 8 

lantaarntje x        

tengere pantserjuffer x x  x    x 

houtpantserjuffer x  x x   x x 

watersnuffel x   x   x x 

weidebeekjuffer     x    

grote keizerlibel x x x     x 

paardenbijter        x 

bruine glazenmaker   x      

zwarte heidelibel x x     x x 

bloedrode heidelibel x  x x    x 

bruinrode heidelibel   x x   x x 

bloedrode heidelibel paardenbijter 

bruinrode heidelibel paringswiel, tengere pantserjuffer 

gewone pantserjuffer gewone houtpantserjuffer 



 25 

Vlinders plus nachtvlinders (cursief): 
Wim Wielemaker 

 

 

 

 Exc 1 Exc 2 Exc 3 Exc 4 Exc 5 Exc 6 Exc 7 Exc 8 

klein koolwitje  x x  x   x 

klein geaderd witje x x x x   x x 

citroenvlinder        x 

kleine vuurvlinder x x x x   x x 

atalanta x x  x x  x  

kleine vos x        

gehakkelde aurelia   x      

landkaartje x        

hooibeestje  x       

bont zandoogje x  x x   x x 

breedband huismoeder    x      

gamma-uiltje       x  

klein geaderd witje 

hooibeestje koolwitje 

kleine vuurvlinder 

atalanta 

bont zandoogje 
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Overige geleedpotigen 

Els Boss 

Exc. 1 Buurser zand Exc. 2 

Haaksberger veen 

Exc. 3 

Twickel 

Exc. 7 

Aamsveen 

blinde bij rups van de 

populierenpijlstaart 

doodskopzweefvlieg pendelzweefvlieg 

akkerhommel  dambordvlieg akkerhommel 

citroenpendelzweefvlieg  bosmestkever  

pentatoma rufipes  rups landkaartje  

  keizervlieg  

rups van de grote beer    

viervlekwielspin    
 

 

 

 

doodskopzweefvlieg 

keizervlieg 

pentatoma rufipes 

viervlekwielspin 
citroengele pendelzweefvlieg 

blinde bij 


