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Voorwoord 

 

Wat hebben we weer van het kamperen genoten. 's Morgens wakker worden onder de 

opkomende zon, op excursie onder uitstekende weersomstandigheden en 's avonds even bij 

elkaar om de ervaringen van de dag uit te wisselen en de plannen voor de volgende dag 

bekend te maken. Bij die uitwisseling hoorde ook het beschrijven van de sfeer tijdens de 

excursies. De sfeer die niet alleen bepaald wordt door de wakkere deelnemer, maar ook door 

het (goede) weer en de waarnemingen die worden gedaan. Want als je leuke dingen ziet waar 

je niet dagelijks mee wordt geconfronteerd, maar waar excursiedeelnemers je op wijzen, dan 

is de dag al gauw goed. In dat kader geef ik een sfeerverslagje weer dat niet op een andere 

plek in dit logboek is te vinden.  

Met vier kampdeelnemers wordt de excursie per fiets gestart. Het excursiedoel is een 

wandeling over het inspectiepad van het waterschap langs de Buurserbeek. Het startpunt ligt 

bij de brug in de Schansweg, nabij fietsknooppunt 83. Aanvankelijk wordt er veel tijd nuttig 

besteed aan het zoeken naar kevers, vlinders en libellen en het fotograferen van de 

verschillende soorten die werden gezien. Enkele lieveheersbeestjes worden op naam gebracht. 

Bij elk exemplaar blijkt het moeilijk te zijn om het juiste aantal stippen vast te stellen, maar 

het is en blijft een leerproces. Een klein, geel exemplaar met veel stippen wordt gemakkelijk 

benoemd als Citroenlieveheersbeestje. 

Van de libellen wordt de Weidebeekjuffer in groot aantal gezien. Druk heen-en-weer 

vliegend, rustend op waterplanten of 

zonnend op de stenen in de oever ter 

hoogte van de in de Buurserbeek 

aangelegde vistrap. Bij de vlinders vallen 

de Bont zandoogjes op, die (paarsgewijs?) 

om elkaar heen dwarrelen, soms wat hoger 

tussen de boomtoppen en dan weer vlak 

boven het maaiveld. Lopend langs de beek 

valt op de plek waar het water door een bebost 

gedeelte loopt het Harig wilgenroosje op. En op dat Harig wilgenroosje wordt zowaar de rups 

van het Groot avondrood gevonden. Deze rups wordt, vanwege zijn (maximale) grootte ook 

wel Olifantsrups genoemd. Het vinden van dit ene exemplaar, de soort is op een eerdere 

excursie ook al gezien, is aanleiding om ook de andere exemplaren van het Harig 

wilgenroosje te bekijken. En dat is niet voor niets! In totaal worden er 27 rupsen gevonden. 

Hele mooie groene, maar ook donkerbruine. De kleur van de rupsen kan erg variëren en zou 

na een vervelling telkens anders kunnen zijn. 

Van de waargenomen vogelsoorten mogen de IJsvogel en de Boomvalk niet onvermeld 

blijven. De eerste waarneming van de IJsvogel betreft een op een tak zittend exemplaar, dat 

bij onze nadering wegvloog. De koffietijd wordt zittend op een omgevallen boom (met 

Elfenbankjes) doorgebracht. En plotseling is daar de IJsvogel weer, in strakke vlucht terug 

vliegend. Hij kan over tientallen meters worden gevolgd en de turkooisblauwe kleur van de 

Weidebeekjuffer (Erik van Dijk) 
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vleugels steekt strak blauw af tegen de blauwe lucht. De reden voor zijn terugkeer blijken 

twee wandelaars uit tegengestelde richting te zijn. Tijdens de lunchpauze verschijnt plotseling 

een Boomvalk in de lucht, die vanuit de richting van het Buurserzand komt. Een Buizerd in de 

bosrand vliegt even op als reactie op de komst van de Boomvalk, die overigens snel weer uit 

het zicht verdwijnt.  

De excursie wordt vervolgd en afgesloten met een bezoek aan de Harreveldse schans. 

Rondom vier uur is het kampeerterrein weer in zicht. 

Zo een excursie blijft je een tijdje bij en het terugzien van de foto's zal de nodige 

herinneringen oproepen. Dat geldt uiteraard ook alle andere activiteiten die georganiseerd 

zijn. Het verslag in de avond was reden voor een grotere groep deelnemers om de volgende 

dag diezelfde wandeling te maken. 

Jullie bedankten het bestuur en de AKC voor de organisatie en de inzet om deze 

kampeervakantie te laten slagen. De AKC en de bestuursleden bedanken jullie voor het 

enthousiasme dat heeft bijgedragen aan het 'succes van Buurse'. 

Ton Bode 

  
Op de camping werden Ooievaars gespot (Sandro Stoffers) 
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Excursies 
Jacques Bogaarts 

 

Zondag 14-08: 

1  Buurserzand, oostelijk deel 

2  ANWB-Fietstocht "Buurserveenroute" 

 

Maandag 15-08: 

3  Lankheet 

4  Witte Veen 

5  Zwillbrock 

 

Dinsdag 16-08: 

6  Zoddebeek 

7  Witte Veen 

8  Haaksbergerveen (Buurserveen)  

9  ANWB-Fietsroute "Lankheetroute" 

 

Woensdag 17-08: 

10I Haaksbergerveen 

11  Aamsveen 

12  Korte wandeling vanuit Buurse 

13  Nachtvlinders vangen met lamp op de camping  

Donderdag 18-08:  

14  Buurserzand, westelijk deel 

15  Zwemplas 

16  Buurserbeek, westelijk 

17  Natuurontwikkelingsgebied bij Beckum 

18  Vogeltocht per fiets 

 

Vrijdag 19-08 

19  Buurserbeek en Harreveldse schans 

20  Korte wandeling vanuit Buurse 

  

Ronde zonnedauw ( Yolanda ten Thije) 

Moeraswolfsklauw  (Yolanda ten Thije) 

 

Lavendelheide (Yolanda ten Thije) 
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Routebeschrijvingen en sfeerverslagen  

Lieuwien 

 

Zondag 14-08: 

I Buurserzand, oostelijk deel 

20 deelnemers. Excursieleider: Jeannette Teunissen. 

Kortste route naar Buurserzand, op de fiets. Fietsen gestald 

en zigzaggend door het oostelijk gebied tot bij het 

bezoekerscentrum. 

 

Met zijn twintigen op de fiets naar het Buurserzand! De 

eerste excursie van deze kampeerweek, dus bijpraten met 

bekenden, verder kennismaken met nog onbekenden, en 

genieten van de natuurlijke rijkdommen van dit gebied met 

bos, heide, water, struwelen, plus een restaurantje van 

Natuurmonumenten.  

Deze excursie was een prima start van een heerlijke week. 

verslag: Jeannette 

 

 

2 ANWB-Fietstocht "Buurserveenroute" 

13 - 7 deelnemers. Excursieleider: Aletta van de Berg. 

Excursieduur: ¾ dag, Vervoer: fiets.  Waardering: 7 ½ 

Route: 46,5 km. 

 

Prima route om een overzicht van de omgeving te krijgen – bijvoorbeeld ter oriëntatie op 

latere excursies. 

 

Maandag 15-08: 

3 Lankheet 

7 deelnemers. Excursieleider: Els Boss. 

Excursieduur: ½ dag. Vervoer: fiets. Waardering: 8 ½  

Route: fietsknooppunten 76, 54, 53. Landheeterweg, waterpark Lankheet. 

 

Mooie route door bos en heide. Aangekomen bij het waterpark wees Peter van Wely ons op 

de  Parhelische kring met bijzonnen (een melkwitte kring door de zon met het zenit als 

middelpunt. Dit lichtverschijnsel hoort tot de halo`s, optische verschijnselen die ontstaan door 

breking van licht in ijskristallen). 

In het waterpark zijn rietputten die het water zuiveren. In een put zagen we Groot 

blaasjeskruid. 

De kidney pools in het waterpark zijn een oase van rust, met veel insecten en libellen.  

Nog koffie gedronken bij de watermolen. Een mooie dag. 

Klokjesgentiaan met eitjes van het 

Gentiaanblauwtje ( Ton Rosevelt) 
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 4 Witte Veen 

19 deelnemers. Excursieleider: Yolanda ten Thije.  

Op de weg naar Haarmühle hadden we een lekke band. Gelukkig was na de koffie bij  

Haarmühle ieder weer present. 

Daar de groep gesplitst in een vogelgroep (groep 1)  en een plantengroep (groep 2) 

 

Groep 1: 7 deelnemers (vogelaars). Excursieleider: Ton Bode. 

Excursieduur: 1 dag. Vervoer: fiets en voet. Waardering: 6 (vogels) / 7 (aangevuld met andere 

soortgroepen) 

Op de excursie naar het Witte Veen liepen de vogelaars aanvankelijk voor de plantenmensen 

(de kruipgroep) uit. Tijdens een stop bij een uitzichtpunt op een vennetje, waar een Dodaars 

roepend te horen was en tussen de begroeiing was te zien, werden de vogelaars door de 

plantengroep ingehaald. Het bezochte gebied bleek voor een belangrijk deel dichtgegroeid te 

zijn. Veel bos en veel open stukken waar berken zich massaal hadden gevestigd. Dat leidde 

ertoe dat we het moesten doen met de meer algemene vogelsoorten, zoals Gaai, Grote bonte 

specht en Boomklever. Op de vennetjes werden algemene soorten als Grauwe gans, Wilde 

eend en Waterhoen gezien. Het klapstuk van de excursie viel bijna op het eind, toen een paar 

Grauwe klauwieren met uitgevlogen jongen kon worden bekeken. De jongen werden 

regelmatig door de oudervogels van verse prooien 

voorzien. Naast de 20 waargenomen vogelsoorten werd er 

ook aandacht besteed aan de sporen van zoogdieren. Mol 

en Rosse woelmuis zijn algemene soorten, waarvan de 

hopen en holletjes werden gezien. Maar de Dassenburcht 

en de wroetsporen van Wilde zwijnen, die op zoek zijn 

geweest naar voedsel in de bodem, waren leuke 

waarnemingen. 

Rest ons nog de Snoek bij de watermolen die door een 

visser weer aan de goede kant van het waterrad werd 

uitgezet en de waarneming aan een vijftal webben met de 

Wespspin, die ons lieten merken dat de natuur meer te 

bieden heeft dan vogels en planten alleen. 

Verslag: Ton 

 

Groep 2: 12 deelnemers. Excursieleider: Yolanda ten Thije.  

Excursieduur: ¾ dag. Vervoer: fiets. Waardering: 9. Onderwerp: Boomkikker. 

Route: Blauwe paaltjesroute bij. Haarmühle 

Het doel van deze plantengroep was duidelijk gericht op de Boomkikker. Elk braamstruweel 

bij water werd afgespeurd. Die braamstruwelen waren lastig te vinden, want overal stonden 

hekken, en je kon er moeilijk bij. Uiteindelijk vonden we een prachtig plekje om te lunchen. 

Van daaruit volgden we een koeienpaadje en van daar bespeurden we elke braam. Niet op een 

braam, maar op een nabij liggende Rododendron vonden we onze eerste en enige 

Boomkikker. Toen we net klaar waren met fotograferen kwam er een hulpboswachter die ons 

naar de legale weg dirigeerde.  

Wespspin( Yolanda ten Thije) 
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Op de terugweg werd de weg versperd door Schotse 

Hooglanders. We zijn maar omgekeerd en hebben de 

kortste weg naar huis genomen. 

  

5 Zwillbrock 

10 deelnemers. Excursieleider: Jacques Bogaarts. 

Excursieduur: ¾ dag. Route: heen door Nederland, 

terug door Duitsland. 

 

Iets over negenen werden door 10 personen de stalen 

rossen bestegen. Langs karrensporen en meanderende 

smalle fietspaadjes. Tussen paars gloeiende 

heideveldjes, heidevennen, landerijen en bossages door 

ging het richting Duitsland. Deels de Flamingoroute 

volgend.  

De paden werden in bosrijke stukken geflankeerde door 

menshoge Adelaarsvarens.  

Hoge nesten waren de enige tekenen van mogelijk aanwezige Ooievaars op diverse landerijen.  

De verslaafden die in Berkelland opgevangen worden aan de ene kant van de weg kunnen, als 

ze zich niet gedragen, zo oversteken naar de tegenoverliggende zwaar bewaakte, met dikke 

tralies voorziene inrichting, die idyllisch gelegen is tussen bos en hei. 

Damherten lieten zich prachtig zien, helaas binnen de hekken van een parkje.  

De fietsers werden regelmatig getrakteerd op het gemiauw van Buizerds.  

Het koffiemoment werd opgeluisterd door het ruisen van de Berkel en een stem uit een 

infozuil die luidkeels verkondigde dat een zandvang zorgt voor een goede biotoop voor vissen 

als de Bittervoorn en Beekprik. Echter de stem laat zich alleen horen als, middels een 

voetpomp, stroom daarvoor opgewekt wordt.  

De rugzak, die triest achtergelaten was door al deze drukte, stond keurig netjes te wachten tot 

hij werd opgehaald. 

De barokke kerk met de typische ui, met lange naald op de toren, gaf prijs dat we Duitsland, 

specifiek Zwillbrock naderden. Het interieur, in uitstekende staat, liet veel groen marmer en 

goudverf zien. Na de kerk viel de eer te beurt aan het biologische station Zwillbrock. Geen 

van de excursiegangers trok de portemonnee om de tentoonstelling te gaan zien. Wel werden 

de kruiden in de gratis kruidentuin betast en besnuffeld.  

In de 1e kijkhut lieten slechts 2 Flamingo's zich aan 2 mensen zien om er vervolgens in 

vliegende vaart vandoor te gaan. Een groep Wulpen liet zich wel bekijken als ook een 

foeragerende Bruine kiekendief. Blijkbaar waren de waarnemingen niet interessant genoeg 

om te noteren want lijst en pen dreigden vergeten te worden.  

Tijdens de lunch bij de 2e kijkhut konden toch een 12-tal Flamingo's zich laten bewonderen.  

De uitkijktoren flankeerde een uitbundig bloeiend heideveld dat veelvuldig gastvrouw was 

van Rode heidelibellen.  

Ook tijdens de terugtocht, die voornamelijk over Duits grondgebied ging, werden de saaie 

groene bermen van maïs en groen struweel, her en der opgefleurd door fel gekleurde 

Lijsterbessen.  

Boomkikker ( Volkert Bakker) 
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Op een kilometer van de camping was de verharde weg aan beide zijden op mysterieuze wijze 

gelardeerd met Heksenkruid. 

Verslag: Eleonora 

 

Dinsdag 16-08: 

6 Zoddebeek 

12-13-11-9-8 deelnemers. Excursieleider: Rebecca Lam met hulp van Merinde Droog. 

Excursieduur: 1 dag. Vervoer: voet. Waardering: 7/8. 

Route vanaf de camping: links en nog een keer links. 

 

We vertrokken met een goede sfeer en 12 man. Na 15 meter waren we bij de beek, en de 

lange tocht begon. 

Toen we telden merkten we dat we met 13 waren. Er was iemand bijgekomen. Toen konden 

we gaan lopen. 

Toen we een eindje aan het lopen waren, kwamen we bij een hekje. We gingen weer tellen en 

merkten dat we met 12 waren. Jacques ging kijken of we door konden 

lopen. Hij bleef lang weg, maar het kon wel, dus we gingen. 

Na een tijdje lopen kwamen we bij een ander hek. Dat stond wel 

onder stroom, maar we konden er gelukkig onderdoor. 

Na dat hek was er koffiepauze. Na de pauze werden de eerste vlinders 

gespot. Na een hele tijd de beek volgen kwamen we bij het einde van 

de beek, waar de lunchpauze was. 

Toen werden de meeste vlinders gevangen en op naam gebracht. Toen 

gingen we terug. Het eerste hekje stond nu onder stroom, en er stonden 

schapen. Toen besloten Merinde en ik (Rebecca) dat we langs het steile stukje moesten. 

We dachten dat we er waren, maar er stond nog een ijzeren kastje, dat ook onder stroom 

stond. We werden geholpen door de mannen, om er voorbij te komen. Toen was het nog maar 

een klein stukje lopen en we kwamen terug met zijn 8-en, want de rest was afgehaakt. 

 

7 Witte Veen 

3 deelnemers. Excursieleider: Joke Veltkamp. 

Excursieduur: ¾ dag. Vervoer: fiets.  

Route: via Munsterdijk naar Haarmühle. Blauwe paaltjesroute. 

 

We hadden een rustig programma en lazen onderweg alle informatieborden, zoals die over de 

grensbewakers, die in mei 1940 gevangen genomen werden (zonder doden en gewonden), en 

over het Duitse leger dat met paarden en wagens Nederland binnentrok. 

We bekeken ook alle vogels uitgebreid. Langs de Munsterdijk zagen we een Buizerd een muis 

vangen. We zagen een jagende Purperreiger en een Puttertje bovenop een Zonnebloem. 

Bij de Schotse Hooglanders zochten we tevergeefs naar de Boomkikker. Gelukkig hadden we 

de avond daarvoor al prachtige foto’s gezien van de Boomkikker op de tablet van Elly. 

Wél zagen we hele jonge kalfjes. 

Verslag: Lieuwien 

Bont zandoogje  

( Volkert Bakker) 
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8 Haaksbergerveen (Buurserveen) 

7 + 4 deelnemers. Excursieleider: Ton Bode. Excursieduur: 5 uur.  

Vervoer: fiets en voet. Waardering: 8 

Route: Ammeloeweg, Broekdijk, Parkeerplaats Siberië.  

Korte route (3,2/4,5 km). Lange route (6,8 km). 

-landschappelijk zeer aantrekkelijk, open terrein. 

-laatste deel over asfaltweg (geen afsteekjes mogelijk) 

Onderweg: Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Witte kwikstaart, Buizerd en Kraai. 

 

Haaksbergerveen:  

Vogels: Grauwe gans, Dodaars, Wintertaling, Wilde eend, Meerkoet, Houtduif, Fazant, 

Torenvalk, Kraanvogel (op afstand gehoord), Buizerd (2 adult en 1 juv.), Tjiftjaf, Waterral 

(kort gehoord), Waterhoen (met jong), Groene specht, Tafeleend, Putter, Groenpootruiter. 

Amfibieën: Poelkikker, Bastaardkikker, Heikikker, Bruine kikker, Gewone pad. 

 

Na de fietstocht langs grasvoren, wachtend om door de zon gedroogd te worden, heide en 

door vlasbekjes versierde bermen, werd de groep gesplitst in een 4,5 km en een 6,8 km lange  

wandeling. De 4 mens sterke ploeg voor de 4,5 km wierp bij de start een hoopvolle blik op de 

rode waas van zonnedauw bij het ven omzoomd door een rand van op het water drijvende 

witte pluis.  

Een jonge Levendbarende hagedis stelde zich fotogeniek op het zandpad op. 

De berken, in het nabij gelegen perceel, gaven grote 

aantallen Regenboogrussula's, Gele berkenrussula's en 

zelfs een stukje wespennest prijs.  

Bij een machtige solitaire eik liet een Zwarte ruiter zich 

horen.  

De monotonie van kilometerslang hoog opgaand riet 

direct naast het pad, werd af en toe opgeleukt door een 

Koraaljuffer, Tengere pantserjuffers en fladderende 

Citroenvlinders. 

De koffiepauze werd opgevrolijkt met het geluid van bedelende jonge Dodaars.  

Door de kijkgaten in het riet was slechts het overal welig tierende wilgenopschot te zien. Op 

vele plaatsen zou je het bomen kunnen noemen. Heide, Veenmos en water waren spoorloos 

verdwenen. 

Het leek of Poetin zijn russen in groten getale rond het vlonderpad, over het eens sappige 

veenmos, had losgelaten. Een paar Keizerlibellen en parende Roodbruine heidelibellen 

maakten het luchtruim boven één van de weinige plasje onveilig.  

Wellicht dat de monotonie in de 2 verschillende biotopen er de oorzaak van was dat de 

wandeling veel langer dan 4,5 km leek te zijn. 

Verslag: Eleonora 

 

 

 

Citroentje ( Yolanda ten Thije) 
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9 ANWB-Fietsroute "Lankheetroute" 

2 deelnemers: Jettie Zwaans en Inez Post 

Vervoer: fiets. Excursieduur: ¾ dag. 

 

Op een zonnige augustusdag op pad. Langs de fietspaden waren nog veel bloeiende planten te 

zien, zoals Boerenwormkruid, Leverkruid, wilgenroos en leeuwenbek. 

Op de braamstruiken de Kleine vuurvlinder en een Gehakkelde aurelia gezien. 

In het buitengebied met akkers vol aardappelen en bieten staan ook bloeiende Zonnebloemen, 

ter afwisseling van het nuttige gewas. 

In de weilanden zagen we, behalve de Koeien, ook een Ekster en een Witte kwikstaart. 

Boerenzwaluwen 

verzamelden zich boven in 

een groep berken. 

Twee Buizerden met jong? 

zweefden boven ons in de 

lucht. 

In het Haaksbergerveen 

zagen we Waterlelies, 

Grauwe ganzen, een 

opvliegende Fazant en een 

Blauwe reiger.  

 

 

 

Woensdag 17-08: 

10 Haaksbergerveen 

4 deelnemers. Excursieleider: Arien Lam. 

Excursieduur: ¾ dag. Waardering: 7 ½   

Route: van camping R, bij Broekdijk R, einde L, bij P is het infobord. 

 

De wandeling door het Haaksbergerveen vingen wij aan met een verwachtingsvol gemoed. 

Onderweg waren we al een paar keer gestopt omdat iets zich liet aanzien voor iets heel 

bijzonders, zoals 3 Kraaien op 3 palen, of Grauwe ganzen in de verte. 

De eerste helft van de oranje wandeling bevonden wij ons in een prachtige omgeving, van 

heide en vennetjes en bomenrijen. Het landschap heeft op het oog niet de kenmerken van 

waterrijkdom, maar op het gehoor wel: overal het gakken van de Grauwe gans. 

Het gebied is rijk aan libellen, maar we hebben er weinig gedetermineerd. Voor de Vuurlibel 

deden we wel die moeite. 

De tweede helft, de terugweg, is in vergelijking veel saaier. Dat blijkt ook al uit onze 

gespreksstof, die verschoof naar vierdaagse-lopen en lange-afstand-wandelen. 

Al met al een prachtige excursie. 

 

  

Fazantenhaan (Ton Bode) 
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11 Aamsveen 

10 (+ 3 tot startpunt) deelnemers. Excursieleider: Joke Veltkamp. 

Excursieduur: ¾ dag. Vervoer: fiets. Waardering: 7/8 

Route: knooppunten 49 – 80 – 45 – 10. Terug via Duitsland en natuurgebiedje Alstätter 

Brook. 

 

13 mensen stonden om 9.00 uur te trappelen om te vertrekken. Een tocht van ca. 25 km en een 

wandeling van ca. 5 km. Er werd ineens fors in de remmen geknepen omdat men dacht een 

Purperreiger te zien. De koeien aldaar verwachtten dat déze menselijke exemplaren heel 

bijzonder zouden zijn en kwamen in grote getale en volle vaart bokkend en springend aan 

denderen en stelden zich in het gelid op. Maar helaas de exemplaren vielen tegen en ze dropen 

teleurgesteld af.  

Een glanzend witte theekoepel stond onverwachts te pronken in een grazige weide aan het 

eind van een beukenlaan.  

De Buurserbeek gaf naast het glasheldere gestaag 

stromende water helaas geen blauwe flits prijs. De 

camping aan de beek werd opgefleurd door hoog 

opgeschoten Zonnebloemen. 

In de schaarse  bossen is een over populatie van  

menselijke nesten en holen aanwezig. 

Het fietspad in het Witte Veen werd gebarricadeerd 

door Schotse hooglanders. Een paar keer bellen en 

langzaam doorfietsen bleek gelukkig genoeg om de 

veroverde plek op te geven. 

Bij de aangegeven informatiehut in het Witte Veen, 

die door sommige lopers glibberend glijdend over en 

door de koeienvlaaien bereikt werd, liet de Grauwe 

klauwierenfamilie zich ondanks de genomen moeite 

niet zien.  

Dat de Duitse grens even overschreden werd was direct te zien aan de omhoog gevouwen 

dakranden. 

Een Ooievaarsstelletje bleef parmantig over het zojuist los geschudde gras paraderen ondanks 

het heen en weer rijden van de grote schudmachine. 

Bijzonder was dat ca. 100 meter van het fietspad aan beide zijden geflankeerd werd door 

Acacia's.  

Bij het informatie bord van het Aamsveen begonnen 10 mensen aan de wandeling. 

Een kabbelend beekje, met de kleur van slappe koffie, in schaduwrijk struweel, werd het 

decor van de koffiepauze. De route kenmerkte zich door vele blubberige stukken.  

Langs het pad lag één van de 32 kluundellen. Ronde open plekken met een diameter van ca. 

10 meter, met een verharde bodem waar een os met klunen (soort plankjes) onder de poten in 

de rondte moest lopen om het water uit het veen te persen.  

Het veen werd omzoomd door menshoge Adelaarsvarens waartussen het mensbrede voetpad 

liep. Slechts hier en daar werd je een blik gegund over het veld met voornamelijk 

Galgenveld Witte Veen ( Ton Bode) 
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wilgenopschot of een mini poeltje met een klein plukje sappig Veenmos, waarin een enkele 

kleine Poelkikker zich etaleerde.  

De uitkijktoren was, vanwege de drassigheid, alleen met een hink-stap-sprong droog te 

bereiken en werd als lunchplek uitverkoren. 

Het schaduwrijke struweel werd onderbroken door met groene sponsen bedekte omgevallen 

berken terwijl het pad bekleed  was met tengere russen.  

De zonnige paden werden opgevrolijkt door fladderende Citroenvlinders en Koolwitjes, 

afgewisseld met verschillende juffers en libellen. Een hooggelegen es ( weidegrond) langs de 

route toonde even een ander landschap.  

Ondanks vele zoekpogingen, zelfs onder begeleiding van een lokale KNNV-er, konden de 

Boomkikkers helaas niet onder de loep genomen worden.  

Verslag: Eleonora 

 

12 Korte wandeling vanuit Buurse: Buurserbeek 

12 deelnemers. Excursieleider: Ingrid Martin.  

Excursieduur: ½ dag. Vervoer: fiets en voet. 

Route: knooppunten 77 – 49 – familierestaurant Captain Jack (Meijersgaardenweg): blauwe 

wandeling van 4,5 km. 

 

We zijn met 12 mensen gestart langs de Buurserbeek. Daar was al zoveel te zien aan planten 

(grassen) en prachtige blauwe Weidebeekjuffers. 

Drie mensen wilden langer met de planten bezig zijn, dus de groep splitste zich op. We liepen 

in rustig tempo door een zeer 

afwisselend landschap. Langs de beek, 

door gemengd bos, weidevelden, 

heide, mooie boomsingels tussen de 

heide. Mooie Zwanenbloemen en 

bloeiend Pijlkruid in de beek. 

Onderweg drie Reeën, die midden 

overdag in het veld liepen. 

Eindigend met gezellig terrasbezoek 

bij Captain Jack. 

 

 

Donderdag 18-08: 

14 Buurserzand, westelijk deel 

9 deelnemers. 

Route: gefietst naar de P-plaats aan de Buurserstraat. Daar staat een infobord. Gekozen voor 

de blauwe route (7 km). Uitstekend aangegeven. 

 

Met 9 deelnemers begonnen we aan de wandeltocht. Eerst vooral door het bos, later ook over 

heide. Na circa 1 ½ uur koffie gedronken bij een vennetje. Met spelende en pootje badende 

kinderen aan de overkant. 

Zwanenbloem ( Volkert Bakker) 
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Daar besloten 4 deelnemers om te keren en terug te gaan naar de fietsen. De overgebleven 5 

hebben de route verder afgemaakt.  

Mooie wandeling, met veel afwisseling van heide, bos en vennetjes.  

Erg genoten van Klokjesgentiaan, dat veelvuldig voorkwam. Door het natte gebied ook veel 

libellen en juffers. 

Voor de vlinderaars was het Bruine blauwtje nieuw. 

 

15 Zwemplas: Het Rutbeek: rode zone met zwemwater 

4 deelnemers. Excursieleider: Merinde Droog m.m.v. Rebecca Lam,  Aletta van de Berg 

(notulist) 

Excursieduur: 1 dag. Vervoer: fiets en voet. Waardering: 9 

Route: heenweg knooppunten 76-83-47-50-41 (circa 16 km), terugweg 41-50-49-77 (9 km) 

 

Vanaf de camping begonnen we met 4 personen. We waren kwart voor 10 vertrokken en 

kwamen om half elf aan. We hadden 15,78 km gefietst en waren bijna helemaal uitgeput, dus 

we gingen even lekker in het zonnetje op de handdoeken zitten. We werden ingesmeerd en 

dan het water in. Maar het water was behoorlijk koud en we moesten er even aan wennen. 

Maar toen zagen we kleine visjes, en wilden die natuurlijk vangen. We hadden plastic 

bekertjes mee, en daar moesten gaatjes in om de vissen te kunnen vangen. Maar niemand had 

een mes of iets anders scherps mee. We probeerden het toen met een bierflesdopje en het 

lukte half. Er kwamen wel gaatje in, maar geen vis gevangen. Aletta ging ook het water in. 

Rebecca en ik (Merinde) hebben ook een nieuwe smaak ‘ Calippo’ geproefd (bubble gum) en 

na het ijsje gingen we weer terug. Ongeveer 9 km.  

 

 16 Buurserbeek, westelijk (Buurserbeek 16a + de 

Harrevelder Schans 16b) 

4 deelnemers, mede onder leiding van: Jeanne L. Kuijper-

Nannenga 

Excursieduur: 1 dag. Vervoer: fiets en voet. 

Route: knooppunt 83, Schansweg, kruising Buurserbeek. 

 

Buurserbeek 

Na het parkeren van onze fietsen bij de brug over de 

Buurser Beek aan de Schansweg, vielen ons eikensap 

snoepende Hoornaars op.  

Er vlogen ook geïnteresseerde Atalanta’s rond, maar die 

hadden respect voor de Hoornaars en meden die. 

Langs de Buurserbeek vlogen veel juffers en libellen rond 

waaronder de Weidebeekjuffer, Watersnuffel, Blauwe 

breedscheenjuffer, Tengere pantserjuffer en de Gewone 

oeverlibel.  

Opvallend mooi waren de vele Olifantsrupsen van het 

Avondrood (Deilephila elpenor) op het Harig Olifantsrups  (Yolanda ten Thije) 
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wilgenroosje (Epilobium hirsutum) in zowel de donkere als de lichtgroene vorm. Deze dieren 

kunnen bij verstoring het voorste deel van hun achterlijf intrekken. Dit zwelt dan op en met de 

oogvlekken wordt dan dreigend heen en weer bewogen. Het totale aantal van waargenomen 

Olifantsrupsen was uitzonderlijk, namelijk 27! 

Vermeldenswaard is ook de IJsvogel en later zagen we nog een Boomvalk.  

 

Aan de overkant van de beek aangekomen, liepen we naar de Harrevelder Schans 

Dit is een verdedigingswerk daterend uit de tachtigjarige oorlog, 

De schans was strategisch gelegen aan de oude handelsweg naar Duitsland en aan de 

Buurserbeek, waarover goederen met schepen en vlotten vervoerd werden. 

Met een houten brug konden we de schansgracht over en omhoog naar 

de top van de schans. We keken uit naar de Speerwaterjuffer die we 

hier volgens melding van Natuurmonumenten bij de Fonteinkruiden 

aan de oever bij een zeggeveldje zouden kunnen aantreffen. Deze 

hebben we niet gezien, wel fraaie Jeneverbessen op deze bijzondere 

locatie. 

 

17 Natuurontwikkelingsgebied bij Beckum: Hagmolenbeek 

7 deelnemers, incl. Wytze Boersma. Excursieleider: Erik van Dijk. 

Excursieduur: ¾ dag. Vervoer: fiets en voet. Waardering; 8 

Route: via fiets knooppunten. Lengte 38 km en een korte 

rondwandeling in het gebied 

 

Door het vertrek om 9.10 moest er door de 6 deelnemers fors getrapt worden om  rond   10.00 

uur, op de ontmoetingsplek te zijn. Menshoge Maïsvelden rezen regelmatig langs de 

fietspaden op en schaduw rijke bossen lieten een lichte verrottingsgeur ontsnappen.  

Onze eerste bijzondere waarneming was een zebra in een weilandje met grotere pony's. Bij 

nader inzien bleek dit een modieus uitgedoste pony te zijn.  

De, in de ochtend aangebrachte, glinsterende spinnenwebben werden langzaam door de zon 

verteerd.  

Het overschaduwde fietspad, langs het Hagbeekdal, had uitzicht op frisgroene glooiende 

weiden, waar naar willekeur, hoeveelheden 4-potige wolbalen uitgestald waren.  

Op de afgesproken plek was geen Wytze Boersma, een collega KNNV-er en regiokenner, te 

zien. We hadden dan ook gebruik gemaakt van het Brabants kwartiertje maar daar heeft een 

Twentse-Fries natuurlijk geen boodschap aan.  

Zijn telefoon stond niet aan. Even later kwam hij toch het pad nog afracen omdat hij naar de 

plek gefietst was waar wij mogelijk ook hadden kunnen staan maar natuurlijk niet stonden. 

Het project valt onder het landgoed Twickel, met zijn meer dan 4400 hectare, het grootste 

landgoed van Nederland, door overerving en huwen ontstaan. 

Er staan ca. 150 boerderijen op het landgoed die allen, volgens de statuten, op natuur- en 

lanschapinclusieve wijze, waarbij het landschap bepalend is, en kleinschalig beheerd worden. 

Afvalstoffen geproduceerd op het landgoed worden op het landgoed hergebruikt. Er worden 

geen stoffen van buiten het landgoed gebruikt. 
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Als een boerderij niet meer in functie is en als woonstal wordt gebruikt, worden de bewoners, 

door de hardwerkende boeren, als paradijsvogels betiteld. 

Nieuwe gebouwen worden zodanig opgetrokken dat ze, net als vroeger, wegvallen in het 

landschap.  

Op de door het landschap uitgegeven landkaart, schaal 1:25.000, worden alleen de 

volksnamen vermeld. Het door ons bezochte gebied heet op die kaart Beundersveld, naar de 

boerderij van Beunders. Op de reguliere kaart heet dit gebied Bentelerzijde. Dus altijd 

checken welke kaart de ander gebruikt.  

Het Beundersveld toonde een prachtig heideveld waar na enig zoeken ook de Lavendelheide 

zijn kopje liet zien en waar 5 soorten veenmos gespot werden.  

Struinend langs de sterk meanderende Hagbeek viel het oog op 4 soorten fonteinkruid, 

Stomphoekig- en Sterrenkroos.  

De platgetreden Watermunt verspreidde heerlijke geuren. Weidebeekjuffers en diverse 

soorten libellen dansten boven het snel stromende water.  

De paarse gloed van de aan de overzijde weelderig groeiende Akkermunt werd gretig bezocht 

door vele koolwitjes. Verschillende russensoorten waren overal rond de beek uitgestrooid. 

De Rechte rolklaver aan de overkant van de beek bleek zo aantrekkelijk dat de plantenkenner 

er een paar natte schoenen voor over had om deze trofee binnen te halen.  

Dat de wandeling redelijk snel vlotte had als oorzaak wellicht de angst om door de 

jachtopziener gesnapt te worden.  

Een murmelende vistrap was een ideale lunchplek en tevens eindpunt van deze excursie.  

Verslag: Eleonora 

 

Naar  Hagmolenbeek onder leiding van Wytze Boersma (Yolanda ten Thije) 
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18 Vogeltocht per fiets 

7 deelnemers. Excursieleider: Ton van 

Rosevelt. 

Excursieduur: ¾ dag. Vervoer: fiets. 

Waardering: 8. 

Route: camping – Haaksbergerveen –

Buurserveen –De Steenhaar. Circa 30 km. 

 

Om 9 uur met 7 personen op de fiets om naar 

vogels te kijken. 

Onderweg naar Haaksbergerveen in de 

weilanden al het nodige te zien, en regelmatig 

afstappen om met de kijker de vogels waar te nemen en te overleggen (discussiëren) welke het 

was. 

In het eerste plasje meteen een discussie of we nu Dodaars of Kuifeenden zagen. Kuifeenden 

duiken niet, dus … Maar er zaten wel degelijk Kuifeenden met jongen tussen. Iedereen 

tevreden. Onderweg veel gezien (35 soorten) met als hoogtepunten: 

1. Kraanvogels (laag overvliegend) 

2. Gierzwaluw 

3. Grote zilverreiger, naast een Purperreiger, naast een Blauwe reiger. 

Een fijne fietstocht met veel leuke waarnemingen. 

 

Vrijdag 19-08 

19 Buurser beek en Harreveldse schans 

13 deelnemers. Excursieleider: Volkert Bakker. 

 

Na het enthousiaste verhaal van Jeanne van de dag ervoor gingen we dit keer met 13 

deelnemers naar de Buurserbeek en Harreveldse schans. De mooie fietsroute er naar toe: 

vanaf de camping linksaf en via knooppunt 76 naar 83. Net voor dat knooppunt was een brug 

over de Buurserbeek, het startpunt van de wandeling. Daar hebben we ook onze fietsen 

neergezet. 

Langs de beek voerde de wandeling eerst over een breed pad langs de oever en daarna door 

een stuk bosgebied. De wandeling eindigde bij een open stuk, dat verder niet interessant was. 

Al met al een wandeling van 1-1,5 km, maar wel langs een schitterend pad. Iedereen is 

gestopt bij dat weiland en weer teruggelopen naar het beginpunt. 

Daar was ca 75 m verder de ingang naar de Harreveldse schans. Leuk om te zien hoe daar 

lang geleden in 1590 een verdedigingswerk was aangelegd: een soort ringdijk met water er 

omheen om de vijand tegen te houden. Eigenlijk een kasteel, maar zonder muren. 

We hebben erg genoten en ik hoorde van veel mensen dat ze dit het mooiste stukje natuur 

vonden, dat we deze kampeervakantie hebben gezien. 

Op de terugweg nog even langs het Haaksbergerveen (via knooppunten: 76, 54, 84, 77 terug 

naar de camping). 

Verslag: Volkert 

Blauwe reiger  (Ton Bode) 
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20 Korte wandeling vanuit Buurse (5,5 km) 

9 deelnemers. Excursieleider: Jeannette Teunissen 

Excursieduur: ½ dag. Vervoer: fiets en 

voet. Waardering: 6 

 

Op de camping liet een Paardenbijter 

zich, heerlijk zonnend in een 

beukenstruik, prima fotograferen, 

waarna het 9 mens sterke equipe iets na 

9.00 uur vertrok voor de blauwe route 

vanaf captain Jack te Buurse.  

Heel handig was de ontdekking dat de 

routepijltjes af en toe aan de achterkant 

van de paaltjes geplaatst worden. 

De grote onbekende metershoge kalmoesachtige bladeren, die de oevers van de Buurserbeek 

bekleden, bleken nadat ze verderop hun bloeiwijze prijs gaven, bosbies te zijn.  

Het lichtbruin gekleurde water spiegelde prachtig de beekoevers. De kabbelende 5-traps 

stroomversnelling deed de vraag reizen of dit wellicht ook zandvangers waren.  

Een Olifantenrups zat heel fotogeniek en voldaan in zijn redelijk kaalgevreten Harig 

wilgenroosje. 

Uit de slaapplaats voor zwervers, die uitnodigend in een weiland stond, steeg de specifieke 

geur van hooi op. 

Het enige vennetje op de route was bezet door een aantal Kieviten. Terwijl het omliggende 

uitgedroogde veenmoeras ook hier een troosteloos beeld, met o.a. veel wilgenopschot, liet 

zien.  

De intense stilte in dit natuurgebied liet zich oorverdovend horen tijdens de koffie.  

Velden vol Hanenpoten waren getooid met een bruine wuivende waas en postzegels met 

glanzend paarse heide, waren gelardeerd met berkenopschot van ca. 50 cm hoogte. 

Vele boven en naast elkaar zittende, grote en kleine tonderzwammen, gaven een dode 

berkenstam het uiterlijk van een klimwand.  

Vanaf het vers gemaaide stroland steeg warme sidderende lucht omhoog. 

Een diepe greppel was langs één rand versierd met een enorm lang snoer van 

Aardappelbovistenlampjes.  

Kortom een heel afwisselende wandeling. 

Verslag: Eleonora 

  

Meerkoet  (Ton Bode) 
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Hagmolenbeek 

Erik van Dijk 

 

Met select groepje van de camping gefietst naar een bruggetje over de Hagmolenbeek ten 

westen van Beckum, waar we de bekende florist Wytze Boersma treffen. Van Landgoed 

wickel hebben we vergunning gekregen om in het deels nieuwe natuurgebied rond te kijken. 

 

 

Tijdens onze wandeling langs de beek en in 

het aangrenzend heidegebiedje konden we 

constateren dat de natuurontwikkeling 

succesvol is verlopen. De nieuwe beekloop 

laat stromend water zien met daarin 

ondermeer vijf soorten Fonteinkruid en veel 

waterinsecten die van stroming en 

zuurstofrijkdom houden zoals veel libellen- 

en muggenlarven. De oude beek was een 

breed en diep kanaal tegen de bosrand aan 

met een vegetatie en fauna die feitelijk bij 

een stilstaande sloot hoort. Wel is een 

zeldzame beschermde soort (Drijvende 

Waterweegbree) uit het verbeterde traject 

van de beek verdwenen ondanks pogingen 

tot transplantatie, maar deze soort is elders 

in de beek nog wel goed vertegenwoordigd. 

Ook het nabij gelegen heidegebiedje werd 

bezocht. Dit gebiedje is inmiddels sterk 

vernat door de maatregelen in de beek, er 

zijn weer vennetjes met levend hoogveen 

(zes soorten Veenmos) en bijvoorbeeld de 

zeldzame heidesoort Lavendelheide mooi in 

bloei. 

 

 

 

 

  

Heidegebiedje bij Hagmolenbeek (Erik van Dijk) 
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Plantenlijst                                   

Aletta van den Berg                                   

    Excursies                       

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 14 15 16a 16b 17 19 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn                   x             

Achillea millefolium Duizendblad x x     x   x x   x     x       

Achillea ptarmica Wilde bertram x   x       x   x x x           

Aegopodium podagraria Zevenblad                   x             

Agrostis capillaris Gewoon struisgras               x   x             

Agrostis stolonifera Fioringras                   x             

Alchemilla micans Slanke vrouwenmantel             x                   

Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree     x             x     x   x x 

Alliaria petiolata Look-zonder-look                   x             

Alnus glutinosa Zwarte els               x   x             

Amelanchier lamarckii 
Amerikaans 
krentenboompje                   x             

Andromeda polifolia Lavendelhei                             x   

Angelica sylvestris Gewone engelwortel                   x             

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid                 x x             

Arctium minus Gewone klit x                               

Arrhenatherum elatius Glanshaver                   x             

Artemisia vulgaris Bijvoet     x   x         x     x     x 

Atriplex patula Uitstaande melde                   x             

Atriplex prostrata Spiesmelde                   x             

Bellis perennis Madeliefje               x                 

Berula erecta Kleine watereppe           x       x         x   

Betula pendula Ruwe berk (Berk)             x x                 

Betula pubescens Zachte berk                x                 

Bidens frondosa Zwart tandzaad     x           x           x x 

Bidens tripartita Veerdelig tandzaad                   x             

Butomus umbellatus Zwanenbloem       x           x     x     x 

Callitriche obtusangula 
Stomphoekig 
sterrenkroos                             x   

Callitriche platycarpa Gewoon sterrenkroos                             x   

Calluna vulgaris Struikhei (Heide) x x   x x   x x x x x       x x 

Calystegia sepium Haagwinde     x     x       x             

Campanula rotundifolia Grasklokje                         x     x 

Cardamine hirsuta Kleine veldkers                 x               

Carex acutiformis Moeraszegge                   x             

Carex paniculata Pluimzegge         x                       

Carex riparia Oeverzegge         x                       

Carpinus betulus Haagbeuk       x                         

Centaurea jacea Knoopkruid             x                   

Ceratocapnos claviculata Rankende helmbloem x     x             x           

Ceratophyllum demersum Grof hoornblad                   x             

Chamerion angustifolium Wilgenroosje x x                             

Chelidonium majus Stinkende gouwe       x                         

Chenopodium album Melganzenvoet                   x             

Circaea lutetiana Groot heksenkruid         x       x x             

Cirsium acaule distel, Aard-                                 

Cirsium arvense Akkerdistel x             x   x           x 

Cirsium palustre Kale jonker                  x x             
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 14 15 16a 16b 17 19 

Cirsium vulgare Speerdistel x           x           x     x 

Convolvulus arvensis Akkerwinde               x                 

Conyza canadensis Canadese fijnstraal x         x       x     x     x 

Corylus avellana Hazelaar                   x     x       

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn                   x             

Crepis capillaris Klein streepzaad                   x             

Crepis tectorum Smal streepzaad                   x             

Cytisus scoparius Brem  x     x       x                 

Dactylis glomerata Kropaar                   x             

Dactylorhiza majalis ssp. 
praetermissa Rietorchis x                               

Daucus carota Peen (Wilde peen)                   x             

Digitalis purpurea Vingerhoedskruid   x         x                 x 

Drosera intermedia Kleine zonnedauw x          x      

Drosera rotundifolia Ronde zonnedauw x               x               

Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren               x                 

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren                 x x             

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren                   x             

Echinochloa crus-galli Europese hanenpoot                   x             

Elodea nuttallii Smalle waterpest            x                 x   

Elytrigia repens Kweek                   x             

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje   x           x   x     x     x 

Epilobium lanceolatum 
Lancetbladige 
basterdwederik x                               

Epilobium montanum Bergbasterdwederik             x                   

Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik                   x             

Epipactis helleborine Brede wespenorchis x                 x             

Equisetum arvense Heermoes     x   x x x     x             

Equisetum sylvaticum Bospaardenstaart                   x             

Erica tetralix Gewone dophei x   x x     x x   x x       x x 

Eriophorum angustifolium Veenpluis       x                         

Erodium cicutarium Gewone reigersbek       x                         

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts                 x x             

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid x x     x   x x         x       

Euphrasia stricta Stijve ogentroost               x                 

Filipendula ulmaria Moerasspirea   x       x       x           x 

Galeopsis bifida Gespleten hennepnetel x                 x             

Galeopsis pubescens Zachte hennepnetel       x                         

Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel x x   x         x x x   x   x   

Galinsoga parviflora Kaal knopkruid     x             x           x 

Galium palustre Moeraswalstro                 x           x   

Galium uliginosum Ruw walstro x   x                           

Gentiana pneumonanthe Klokjesgentiaan x           x x x   x           

Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek                   x             

Geranium molle Zachte ooievaarsbek x                 x             

Geranium robertianum Robertskruid     x                           

Geum macrophyllum Groot nagelkruid                 x               

Geum urbanum Gewoon nagelkruid   x   x     x x x x             

Glechoma hederacea Hondsdraf                   x             

Glyceria maxima Liesgras           x     x x         x   

Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem                               x 

Hedera helix Klimop                   x             
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 14 15 16a 16b 17 19 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw     x     x       x             

Hieracium aurantiacum Oranje havikskruid x                               

Hieracium sabaudum Boshavikskruid x               x               

Holcus lanatus Gestreepte witbol                   x             

Humulus lupulus Hop     x             x             

Hydrocotyle vulgaris Gewone waternavel                               x 

Hypericum dubium Kantig hertshooi x                       x       

Hypericum perforatum Sint-Janskruid     x       x x   x             

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid     x   x   x                   

Ilex aquifolium Hulst                 x           x   

Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien   x   x                       x 

Impatiens parviflora Klein springzaad x x   x           x x x       x 

Iris pseudacorus Gele lis           x                     

Juncus articulatus Zomprus         x     x                 

Juncus bufonius Greppelrus       x           x             

Juncus effusus Pitrus     x x x     x x x             

Juncus tenuis Tengere rus         x     x                 

Juniperus communis Jeneverbes x     x                   x     

Lamium album Witte dovenetel       x           x             

Lapsana communis Akkerkool                   x             

Lathyrus pratensis Veldlathyrus                   x             

Lemna gibba Bultkroos                   x             

Lemna minor Kleinkroos                   x             

Lemna trisulca Puntkroos                   x             

Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand               x   x             

Leucanthemum vulgare Gewone margriet                   x             

Linaria vulgaris Vlasbekje x x         x     x     x       

Lolium perenne Engels raaigras                   x             

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie                   x             

Lotus corniculatus var. corniculatus Gewone rolklaver     x       x x                 

Lotus corniculatus var. sativus Rechte rolklaver                   x         x   

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver x                 x           x 

Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem x x                           x 

Lycopodiella inundata Moeraswolfsklauw x                               

Lycopus europaeus Wolfspoot x x     x   x x x x x       x   

Lysimachia nummularia Penningkruid     x                           

Lysimachia vulgaris Grote wederik   x     x x   x x x             

Lythrum salicaria Grote kattenstaart    x   x   x     x x     x   x   

Maianthemum bifolium Dalkruid     x                           

Matricaria discoidea Schijfkamille                   x             

Medicago lupulina Hopklaver                         x       

Melampyrum pratense Hengel   x                             

Mentha aquatica Watermunt     x   x x             x   x   

Mentha arvensis Akkermunt                   x         x   

Mespilus germanica Mispel                   x             

Molinia caerulea Pijpenstrootje       x x     x x x             

Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje     x   x x       x     x   x x 

Myrica gale Wilde gagel                           x   x 

Narthecium ossifragum Beenbreek x                   x           

Nuphar lutea Gele plomp                   x       x     

Nymphoides peltata Watergentiaan                           x     
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 14 15 16a 16b 17 19 

Oenanthe aquatica Watertorkruid                   x             

Oenothera biennis Middelste teunisbloem                   x             

Oenothera erythrosepala Grote teunisbloem   x                             

Osmunda regalis Koningsvaren             x x                 

Oxalis fontana Stijve klaverzuring                   x             

Persicaria amphibia Veenwortel           x       x         x   

Persicaria hydropiper Waterpeper     x             x             

Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoop                   x             

Persicaria maculosa Perzikkruid             x x         x     x 

Persicaria mitis Zachte duizendknoop x     x         x x             

Peucedanum palustre Melkeppe                 x               

Phalaris arundinacea Rietgras         x x       x         x   

Phleum pratense ssp. pratense Timoteegras                    x           x 

Phragmites australis Riet         x     x   x   x         

Pinus sylvestris Grove den               x                 

Plantago lanceolata Smalle weegbree      x         x               x 

Plantago major subsp. major Grote weegbree     x   x x   x x               

Poa annua Straatgras                   x   x         

Poa pratensis Veldbeemdgras                   x             

Poa trivialis Ruw beemdgras                   x             

Polygonum aviculare Gewoon varkensgras                   x             

Populus tremula Ratelpopulier                 x               

Potamogeton crispus Gekroesd fonteinkruid                             x   

Potamogeton lucens Glanzig fonteinkruid                             x   

Potamogeton natans Drijvend fonteinkruid           x                 x   

Potamogeton perfoliatus Doorgroeid fonteinkruid                             x   

Potentilla anserina Zilverschoon                 x               

Potentilla erecta Tormentil x x         x x x   x         x 

Prunella vulgaris Gewone brunel x           x x                 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers x     x           x       x     

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren     x x     x x x               

Quercus robur Zomereik x             x   x   x         

Quercus rubra Amerikaanse eik                   x             

Ranunculus acris Scherpe boterbloem               x x x             

Ranunculus flammula Egelboterbloem                             x   

Ranunculus peltatus waterranonkel, Grote                    x             

Ranunculus repens Kruipende boterbloem                 x               

Rhamnus frangula Sporkehout (Vuilboom) x           x x x x             

Rhynchospora alba Witte snavelbies               x                 

Rhynchospora fusca Bruine snavelbies                             x   

Ribes rubrum Aalbes                   x             

Rorippa amphibia Gele waterkers                         x       

Rorippa microphylla Slanke waterkers           x                     

Rorippa nasturtium-aquaticum Witte waterkers     x                           

Rubus fruticosus Gewone braam               x   x           x 

Rubus idaeus Framboos               x                 

Rumex acetosella Schapenzuring                   x             

Rumex conglomeratus Kluwenzuring                               x 

Rumex crispus Krulzuring                   x             

Rumex hydrolapathum Waterzuring                   x             

Rumex obtusifolius Ridderzuring         x     x   x           x 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 14 15 16a 16b 17 19 

Sagittaria sagittifolia Pijlkruid       x           x     x     x 

Salix repens Kruipwilg               x                 

Salix triandra Amandelwilg                 x               

Sambucus nigra Gewone vlier                 x               

Samolus valerandi Waterpunge                   x             

Schoenus nigricans Knopbies                             x   

Scirpus sylvaticus Bosbies                 x               

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid                   x     x     x 

Senecio jacobaea Jakobskruiskruid   x         x x             x   

Setaria viridis Groene naaldaar                   x             

Silene dioica Dagkoekoeksbloem             x           x       

Silene latifolia subsp. alba Avondkoekoeksbloem                   x             

Silene vulgaris Blaassilene                               x 

Sisymbrium officinale Gewone raket                   x             

Sium latifolium Grote watereppe     x                           

Solanum dulcamara Bitterzoet                 x x         x x 

Solidago virgaurea Echte guldenroede   x               x             

Sonchus oleraceus Gewone melkdistel                   x             

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes x x         x x x               

Sparganium emersum Kleine egelskop x                           x   

Sparganium erectum Grote egelskop      x     x       x     x   x x 

Spergularia rubra Rode schijnspurrie                   x             

Sphagnum spec. Veenmos spec. x             x             x   

Spirodela polyrhiza Veelwortelig kroos                   x             

Stachys palustris Moerasandoorn     x             x             

Stellaria aquatica Watermuur                               x 

Stellaria graminea Grasmuur                   x             

Symphytum officinale Gewone smeerwortel         x         x     x     x 

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid x x     x   x x   x     x       

Taraxacum officinale Paardenbloem               x   x             

Teucrium scorodonia Valse salie                             x   

Torilis japonica Heggendoornzaad x                               

Trifolium dubium Kleine klaver     x                           

Trifolium hybridum Basterdklaver                   x             

Trifolium pratense Rode klaver         x     x   x     x       

Trifolium repens Witte klaver                x   x             

Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille                   x             

Tussilago farfara Klein hoefblad                   x             

Typha latifolia Grote lisdodde     x         x   x         x   

Urtica dioica Grote brandnetel               x   x             

Utricularia vulgaris Groot blaasjeskruid     x                           

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes             x                   

Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes               x x               

Valeriana officinalis Echte valeriaan                   x             

Verbascum nigrum Zwarte toorts           x       x             

Veronica beccabunga Beekpunge           x                   x 

Veronica longifolia Lange ereprijs                   x             

Vicia cracca Vogelwikke     x     x x     x             

Vicia villosa Bonte wikke                   x             
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Vogels 
Ton Bode 

 

Anatidae -  zwanen, ganzen, eenden 

Cygnus olor -  Knobbelzwaan 
Anser anser -  Grauwe gans 

Alopochen aegyptiacus -  Nijlgans 

Anas platyrhynchos -  Wilde eend 

Anas clypeata -  Slobeend 

Anas crecca -  Wintertaling 

Mareca strepera -  Krakeend 

Aythya fuligula -  Kuifeend 

Aythya ferina -  Tafeleend 

 

Phasianidae -  kwartels, patrijzen  

                                                                  en fazanten 

Phasianus colchicus -  Fazant 

Podicipedidae -  futen 

Tachibaptus ruficollis- Dodaars
1
 

Podiceps cristatus -  Fuut 

 

Phalacrocoracidae -  aalscholvers 

Phalacrcorax carbo -  Aalscholver 

Ardeidae -  reigers 

Casmerodius albus -  Grote zilverreiger 

Ardea cinerea -  Blauwe reiger 

Ardea purpurea -  Purperreiger
2
 

 

Ciconiidae -  ooievaars 
Ciconia ciconia -  Ooievaar

3
 

 

Phoenicopteridae -  flamingo’s 

Phoenicopterus roseus -  Flamingo
4
 

                                                             
1
 Onder andere in het Witte Veen is de Dodaars gehoord en met een of twee jongen gezien 

2
 Gedurende het kamp zijn er in de directe omgeving van de camping enkele waarnemingen aan een of twee Purperreigers 

gedaan 
3
 Ooievaars foerageerden in de weilanden rond de camping, vooral na het maaien van gras. Regelmatig waren ooievaars 

cirkelend op de thermiek te zien 
4
 Tijdens de excursie naar het Zwillbrocker Venn zijn 12 Flamingo's gezien 

Tafeleend (Ton Bode) 

Dodaars(Ton Bode) 

Krakeend (Ton Bode) 

Wilde eend (Ton Bode) 
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Accipitridae -  sperwers 

Circus aeruginosus -  Bruine kiekendief 

Accipiter nisus -  Sperwer 

Buteo buteo -  Buizerd 

Falconidae -  valken 

Falco tinnunculus -  Torenvalk
5
 

Falco subbuteo -  Boomvalk
6
 

Rallidae -  rallen, waterhoentjes en koeten 

Rallus aquaticus -  Waterral
7
 

Gallinula chloropus -  Waterhoen 

Fulica atra -  Meerkoet  

Gruidae -  kraanvogels 

Grus grus -  Kraanvogel
8
 

Hematopodidae -  scholeksters 

Haematopus ostralegus -  Scholekster 

Charadriidae -  plevieren en kieviten 

Vanellus vanellus -  Kievit  

Scolopacidae -  strandlopers 

Actitis hypoleucos -  Oeverloper 

Tringa totanus -  Tureluur 

Tringa erythropus -  Zwarte ruiter 

Tringa nebularia -  Groenpootruiter 

Numenius arquata -  Wulp 

Laridae -  meeuwen 

Larus ridibundus -  Kokmeeuw 

Larus argentatus -  Zilvermeeuw 

                                                             
5
 Paartje Torenvalk dagelijks op muizenjacht nabij de camping 

6
 Boomvalk al jagend passerend tijdens excursie naar de Buurser beek 

7
 Roepende Waterral gehoord in het Haaksbergerveen 

8
 In de verte roepende Kraanvogel tijdens excursie Haaksbergerveen 

Kokmeeuw (Ton Bode) 
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Columbidae -  duiven en tortels 

Columba livia -  Stadsduif 

Columba oenas -  Holenduif 

Columba palumbus -  Houtduif 

 

Strigidae - uilen 

Athene noctua -  Steenuil
9
 

Strix aluco -  Bosuil
10

 

 Apodidae -  gierzwaluwen 

Apus apus  -  Gierzwaluw
11

 

Alcedinidae -  ijsvogels 

Alcedo atthis -  IJsvogel 

Picidae -  spechten 

Picus viridis -  Groene specht 

Dryocopus martius -  Zwarte specht 

Dendrocopus major -  Grote bonte specht 

Hirundinidae -  zwaluwen 

Hirundo rustica -  Boerenzwaluw 

Delichon urbica -  Huiszwaluw 

Motacillidae -  piepers en kwikstaarten 

Anthus trivialis -  Boompieper 

Anthus pratensis -  Graspieper 

Motacilla cinerea -  Grote gele kwikstaart 

Motacilla alba -  Witte kwikstaart 

Troglodytidae -  winterkoningen 

Troglodytes troglodytes -  Winterkoning 

Turdidae -  lijsters 

Erithacus rubecula -  Roodborst 

Saxicola rubicola -  Roodborsttapuit
12

 

                                                             
9
 Steenuil dagelijks roepend op en rond het erf van de camping 

10
 Bosuil 's nachts roepend (man) en eenmaal reagerend vrouwtje 

11
 Slechts een waarneming aan één Gierzwaluw 

12
 Paartje Roodborsttapuit uitgevlogen jongen voerend bij de camping  

Groene specht 

 ( Yolanda ten Thije) 

Roodborst (Ton Bode) 

Houtduif (Ton Bode) 

Bosuil juveniel  

(Ton Bode) 
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Turdus merula -  Merel 

Turdus philomelos -  Zanglijster 

Sylviidae -  zangers 

Sylvia borin -  Tuinfluiter 

Sylvia atricapilla -  Zwartkop 

Phylloscopus collybita -  Tjiftjaf 

Phylloscopus trochilus -  Fitis 

Regulus regulus -  Goudhaan 

Paridae -  mezen 

Poecile montanus -  Matkop 

Periparus ater -  Zwarte mees 

Cyanistes caeruleus -  Pimpelmees 

Parus major -  Koolmees 

Sittidae -  boomklevers 

Sitta europaea -  Boomklever 

Certhiidae -  boomkruipers 

Certhia brachydactyla -  Boomkruiper 

Laniidae -  klauwieren 

Lanius collurio -  Grauwe klauwier
13

 

Corvidae -  kraaien 

Pica pica - Ekster 

Garrulus glandarius -  Gaai 

Corvus monedula -  Kauw 

Corvus frugilegus -  Roek
14

 

Corvus corone -  Zwarte kraai 

Sturnidae -  spreeuwen 

Sturnus vulgaris -  Spreeuw 

Ploceidae -  mussen 

Passer domesticus -  Huismus 

                                                             
13

 De excursie naar het Witte Veen leverde een paartje Grauwe klauwier met uitgevlogen jongen op 
14

 Roeken foerageerden in groepen samen met Kauwen in de weilanden  

Boomkruiper (Ton Bode) 

Kauw  (Ton Bode) 
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Fringillidae -  vinken 

Fringilla coelebs -  Vink 

Chloris chloris - Groenling 

Carduelis carduelis -  Putter 

Pyrrhula pyrrhula -  Goudvink 

 

Emberizidae - gorzen 
Emberiza citrinella -  Geelgors 

 

Amfibieën en reptielen 
Ton Bode 

 

Echte padden 

Bufo bufo Gewone pad 

Bufo calamita Rugstreeppad 

Echte kikkers 

Rana arvalis  Heikikker 

Rana esculenta  Bastaardkikker 

Rana lessonae  Poelkikker 

Rana temporaria  Bruine kikker 

Echte hagedissen 

Lacerta agilis Zandhagedis 

Lacerta vivipara  Levendbarende hagedis 

Vissen 

Esocidae Snoeken 

Esox lucius  Snoek 

  

Poelkikker (Ton Bode) Gewone pad (Yolanda ten Thije) 

Flamingo (Erik van Dijk) 
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Zoogdieren 
Ton Bode 

Insecteneters 

Erinaceus europaeus Egel
15

 

Talpa europaea Mol
16

  

Vleermuizen 

Eptesicus serotinus Laatvlieger
17

 

Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleermuis
3
 

Haasachtigen 

Lepus europaeus Haas
18

 

Oryctolagus cuniculus Konijn
19

  

Knaagdieren 

Myodes glareolus Rosse woelmuis
20

  

Microtus arvalis Veldmuis
21

 

Apodemus sylvaticus Bosmuis
22

 

Roofdieren 

Meles meles Das
23

  

Mustela putorius Bunzing
24

 

Evenhoevigen 

Sus scrofa Wild zwijn25  

Capreolus capreolus Ree26 

                                                             
15

 Van de Egel werden uitwerpselen gevonden 
16

 De aanwezigheid van de Mol kon worden vastgesteld door molshopen en molleritten 
17

 Laatvlieger en Gewone dwergvleermuis vlogen 's avonds rond de camping en zij foerageerden ook langs de bosjes van de 

Kalkdijk  
18

 Enkele waarnemingen aan de Haas, onder andere in de weilanden rond de camping 
19

 Levende Konijnen werden niet gemeld, wel vonden we op diverse plaatsen krabkuiltjes en keutels 
20

 In steilrandjes van greppels in beboste delen werden de holletjes en looppaadjes van de Rosse woelmuis gevonden 
21

 Bij de camping stonden regelmatig mannetje en vrouwtje Torenvalk te bidden. Enkele keren werd gezien dat er een muis 
werd gevangen. Op die locaties werden holletjes en looppaadjes van de Veldmuis gevonden 
22

 Op een enkele plek werd het de holingang van de Bosmuis gevonden. Kenmerk daarvan is dat de ware muizen, waartoe de 
Bosmuis behoort, het zand uitgraven en naar achteren werken, waardoor er voor de ingang een 'berg' zand komt te liggen 
23

 Van de Das werd tijdens meerdere excursies, o.a. Haaksbergerveen en Witte Veen, een burcht gevonden en werden 

voedselzoeksporen herkend aan de putjes die door het in de grond steken van de snuit worden gemaakt  
24

 Op de laatste dag van het kamp werd een verkeersslachtoffer gevonden langs de Haaksbergerstraat 
25

 Op één locatie in het Witte Veen werden wroetsporen van het Wild zwijn gezien. Zwijnen wroeten veel dieper dan Dassen in 

de grond en zetten de bodem aardig op de kop 
26

 Op de wandeling bij het dorp Buurse werden drie Reeën gezien. In de directe omgeving van de camping werd deze soort ook 
gespot 

Reeën (Ton Bode) 

Haas (Ton Bode) 
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Dagvlinders 

Joke Veltkamp 

 

Witjes                                                                Excursie 

Pieris brassicae                 Groot koolwitje       1,8 

Pieris rapae                       Klein koolwitje        1,2,3,4,5,6,8,12,15,16,19,20  

Pieris napi                         Klein geaderd witje 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16,17,19, 

Gonepteryx rhamni           Citroenvlinder         1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,16,19, 

Vuurvlinders 

Lycaena phlaeas               Kleine vuurvlinder  6,19 

Pages 

Favonius quercus              Eikenpage               3 

Blauwtjes 

Celastrina argiolus            Boomblauwtje         

4,6,8,11,14,16,19  

Maculinea alcon               Gentiaanblauwtje     I (eitjes) 

Plebejus argus                  Heideblauwtje          12,14 

Aricia agestis                    Bruin blauwtje         2,14  

Polyommatus icarus         Icarusblauwtje         1,6,8,17  

 

Aurelia's 

Vanessa atalanta              Atalanta                    1,2,3,4,5,6,8,10,12,14,15,16,17,19,20                                                                                             

Vanessa cardui                 Distelvlinder            5,13,19,  

Aglais io                           Dagpauwoog           6,8    
Aglais urticae                   Kleine vos                6,8,10,12,19,20  

Polygonia c-album           Gehakkelde aurelia  10,11,12  

Araschnia levana              Landkaartje              6,8,10,12,19,20  

Zandogen 

Pararge aegeria                 Bont zandoogje         1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,19, 

Lasiommata megara         Argusvlinder           1 

Coenonympha pamphilus Hooibeestje             1,4,5,8,10,12,14,16,19   

Maniola jurtina                 Bruin zandoogje      1,2,4,5,6,8,10,12,14,16,19  I 

Hipparchia semele            Heivlinder               1  

 

 

 

  

Klein koolwitje 

(Yolanda ten Thije) 

Heideblauwtje 

(Volkert Bakker) 
Vrouwtje Icarusblauwtje 

 (Erik van Dijk) 

Boomblauwtje (Yolanda ten Thije) 
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Nachtvlinders met Micro's 
Joke Veltkamp 

Wortelboorders 

Phymatopus hecta Heide wortelboorder   1  

Triodia sylvina Oranje wortelboorder   1 

Spanners 

Cabera exanthemata Bruine grijsbandspanner  13 

Macaria notata Donker klaverblaadje  13 

Ennomos erosaria Gehakkelde spanner 13* 

                                                                             * Determinatie bevestigd door Vlinderstichting 

Lomaspilis marginata Gerande spanner  13 

  

Opisthograptis luteolata Hagedoornvlinder  13 

 Op het doek werden 3 exemplaren gezien 

Eupithecia icterata Oranje dwergspanner  13 

Biston betularia Peper-en-zoutvlinder  6; 17 

Pijlstaarten 

Sphinx pinastri Dennenpijlstaart  1 

                                                                               1 rups gezien op het Buurserzand 

Deilephila elpenor Groot avondrood 12; 16; 19; 20 

                                                  Tientallen rupsen gezien langs de Buurserbeek op Wilgeroosje 

Processievlinders 

Thaumetopoea processionea Eikenprocessierups  13 

 

Donsvlinders 

Lymantria dispar Plakker  13 

Orgyia antiqua Witvlakvlinder  1; 8; 13 

Beervlinders 

Spilosoma lubricipeda Witte tijger  

                                                                               1 rups is gezien tijdens excursie 1 

Uilen 

Autographa gamma Gamma-uil 2; 8; 10; 12; 14 

Lacanobia oleracea Groente-uil  13 

Ochropleura plecta Haarbos  13 

Rivula sericealis Stro-uiltje  13 

Xestia c-nigrum Zwarte-c-uil  13 

Micro's 

Nymphula nymphaeata Waterleliemot 20 

  

Gehakkelde spanner 

( Elly Meindert) 
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Libellen 

Ton Bode 

 

Beekjuffers 

Calopteryx splendens Weidebeekjuffer   

                                                                                (in grote aantallen langs de Buurserbeek) 

Pantserjuffers 

Lestes sponsa Gewone pantserjuffer 

Lestes dryas Tangpantserjuffer 

Lestes virens Tengere pantserjuffer 

Lestes viridis Houtpantserjuffer 

Winterjuffers 

Sympecma fusca Bruine winterjuffer 

 

Lantaarntjes 

Ischnura elegans Lantaarntje 

Watersnuffels 

Enallagma cyathigerum Watersnuffel  

                                                                   (foerageerden boven de Rutbeek) 

Waterjuffers 

Coenagrion puella Azuurwaterjuffer 

Vuurjuffers 

Pyrrhosoma nymphula Vuurjuffer 

Koraaljuffers 

Ceriagrion tenellum Koraaljuffer 

 

Breedscheenjuffers 

Platycnemis pennipes Blauwe breedscheenjuffer 

Glazenmakers 

Aeshna mixta Paardenbijter 

Aeshna grandis Bruine glazenmaker 

Aeshna cyanea Blauwe glazenmaker 

Keizerlibellen 

Anax imperator Grote keizerlibel 

Oeverlibellen 

Orthetrum cancellatum  Gewone oeverlibel 

Tengere pantserjuffer 

(Yolanda ten Thije)  

Koraaljuffer (Volkert Bakker)  

Azuurwaterjuffer 

(Volkert Bakker) 
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Heidelibellen 

Sympetrum danae Zwarte heidelibel 

Sympetrum sanguineum Bloedrode heidelibel 

Sympetrum striolatum Bruinrode heidelibel 

Sympetrum vulgatum Steenrode heidelibel 

Vuurlibellen 

Crocothemis erythraea Vuurlibel 

 

\ 

 

 

 

  

Bloedrode heidelibel (Volkert Bakker) 

Paardenbijter 

(Yolanda ten Thije 
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Overige insecten 
Ton Bode 

Wantsen 

- Schaatsenrijder 

Van het geslacht Gerris komen meerdere soorten oppervlaktewants voor. De waargenomen schaatsenrijders zijn 

niet tot op de soort gedetermineerd. Gerris lacustris is een zeer algemeen voorkomende soort. Het is daarom 

mogelijk deze soort die tijdens onze kampeervakantie is gezien  

Schorpioenvliegen 

Panorpa communis  Schorpioenvlieg 

Zweefvliegen 

Eristalis arbustorum Kleine bijvlieg 

Eristalis intricaria Hommelbijvlieg 

Eristalis pertinax Kegelbijvlieg 

Eristalis tenax Blinde bij 

Helophilus pendulus  Gewone pendelvlieg 

Helophilus trivittatus Citroenpendelvlieg 

Myathropa florea Doodskopzweefvlieg

  

 

Bijen 

Apis mellifera  Honingbij 

Coelioxys elongata Gewone kegelbij 

Bombus terrestris Aardhommel 

Wespen 

Vespa crabro  Hoornaar 

Meerdere waarnemingen aan enkele Hoornaars werden gedaan. Eenmaal de 

waarneming bij een nestplaats van de Honingbij (de Honingbij is een 

prooisoort van de Hoornaar) en ook eenmaal enkele exemplaren die, samen 

met een Atalanta, dronken van het sap dat uit de bast van een Zomereik 

kwam 

Mieren 

Lasius fuliginosus  Glanzende houtmier 

Op enkele locaties, onder andere in het Haaksbergerveen, hadden Glanzende 

houtmieren hun nest bij een boom gemaakt. Het fijngemaakte hout, de 

molm, was aan de voet van de stam naar buiten gewerkt 

Graafwespen 

Ammophila sabulosa Grote rupsendoder 

 

Aardhommel koningin 

( Elly Meindert) 

Doodskopzweefvlieg 

( Elly Meindert) 

Een wants ( Yolanda ten 

Thije) 
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Spinnen 

Araneus quadratus Viervlekwielwebspin  

Argiope bruennichi  Wespspin 

In braamstruiken werd een vijftal webben van de Wespspin gevonden. Enkele vrouwtjes waren bezig met het 

inkapselen van een prooi 

 

Verslag kevers  
Jaap Winkelman 

Ik kijk voornamelijk naar bladkevers. De 

enkele snuitkevers zijn door Jeanne Kuijper-

Nannenga op naam gebracht, waaronder de 

Wollige distelsnuitkever. Van de 56 terloops 

gevonden kevers behoren 22 soorten tot de 

familie bladkevers. In mijn Amsterdamse 

woonbuurt kom ik dit jaar tot 23. Voor de 

Twentse natuur een magere score? Niet alleen 

het late seizoen speelde ons parten, maar ook 

de sterke agrarische invloed. Praktisch alle 

bermen waren nauwkeurig gemaaid en het 

maaisel was afgevoerd.  

Overal vond ik het elzenhaantje, zelfs op de 

camping, maar het Kortspriet elzenhaantje 

alleen in het Witte Veen en in de omgeving van 

Buurse. Deze elzenhaan zat twee keer op 

dezelfde bomen tussen de gewone. Zij zijn in 

Nederland overwegend blauw, maar langs bergbeken op witte els 

meestal metaalglanzend groen. Het verschil tussen deze twee 

soorten is niet alleen de lengte van de sprieten, maar ook de afstand tussen de inplanting. Bij 

het Gewoon elzenhaantje staan de lange sprieten dichtbij elkaar, zie afbeeldingen. 

 

                            

Gewoon elzenhaantje           Kortspriet elzenhaantje 

 Tekening: Jaap Winkelman 

 

Foto: Yolanda ten Thije 
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Een leuke vondst is altijd het Gedoornd populierenhaantje (sinds kort een aparte familie) op 

ratelpopulier in het natte Aamsveen. Deze mineren in het bladmoes en veroorzaken de zwarte 

bladeren.  

Ik verwacht een hogere biodiversiteit van de blad- en snuitkevers op waterplanten, zeker als 

men de beken laat meanderen. Maar vanwege de ontoegankelijkheid van oevers heb ik slechts 

alleen het Egelskop-riethaantje kunnen waarnemen. 

Buiten de excursies zijn op het terras van café-restaurant Winkelman twee 

Bladrandsnuitkevers (Sitona lepidus) gezien. En in de avond ‘op de lamp’ een tiental niet op 

naam gebrachte glanskevertjes waarschijnlijk uit naburige tuinbloemen. Grotere kevers liepen 

op de camping: de Zwarte streeploopkever, de Koperen kielspriet en twee soorten 

spiegelkevers (Hister unicolor en H. bissexstriatus).  

Het is altijd spannend als het grondzeil van een tent gelicht wordt. De Kielspriet-loopkever is 

volgens Hans Turin een rovende generalist en dominant op vochtig gecultiveerde grond. 

Spiegelkevers zijn minder bekende gespecialiseerde roofdieren van insecten, en jagen op / 

bestrijden (on)gedierte als vliegemaden in mest of kadavers. Zij zijn keihard, als een ovale 

discus of rolrond gestroomlijnd. Door een grote keelplaat aan de onderzijde past hun kop in 

de vorm van het halsschild. Kennelijk aangepast om zich ergens krachtig in te wroeten. 

 

Zie ook: http://waarneming.nl/user/view/91672?&from=2016-08-13&to=2016-08-

20&g=16&rows=60 

http://waarneming.nl/user/view/91672?&from=2016-08-13&to=2016-08-20&g=16&rows=60
http://waarneming.nl/user/view/91672?&from=2016-08-13&to=2016-08-20&g=16&rows=60
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Zondag 14-08:  1 Buurserzand, oostelijk deel  

                          

Van bosopslag op de heide de Springende snuitkever Tachyerges stigma, het Klein 

wilgenhaantje op Grauwe wilg, elzenhaantje op Zwarte els, Berkenaardvlo op Ruwe 

berk, Gouden wilgenaardvlo op Geoorde wilg en de Aardappelaardvlo op Bitterzoet. 

 

Maandag 15-08:  4 Witte Veen  

Op Zwarte els het Kortspriet- en het Gewone elzenhaantje, Heidehaantje op 

Struikheide en de Bosmestkever als verkeerslachtoffer. Bij de relaxde start in 

Haarmühle langs de Ahauser Aa (=Buurserbeek) het Zuringhaantje. 

 

Dinsdag 16-08:  VII Zoddebeek,  

Duizendknoophaantje op Varkensgras, Groen zuringhaantje op Veld- en  

Ridderzuring, Bronzen wilgenhaantje op Ratelpopulier,  elzenhaantje op Zwarte els, 

het Schildpadtorretje (Cassida sanguinolenta) op Akkerdistel, op Boswilg meerdere 

soorten: Rond griendhaantje, Gouden wilgenaardvlo, de Wilgenaardvlo (Crepidodera 

plutus) en de Rode distelaardvlo. 

 

Woensdag 17-08:  6 Aamsveen,  

Op Ratelpopulier het Gedoornd populierenhaantje, Groen zuringhaantje, Bronzen 

wilgenhaantje op Amandelwilg, een Wilgenaardvlo (Crepidodera fulvicornis) op 

Grauwe wilg, Distel schildpadtorretje op Akkerdistel. Van de snuitkevers de Dwerg-

kattenstaartsnuitkever en het spitsmuisje Protapion fulvipes. 

 

Donderdag 18-08: 16 Buurserbeek, westelijk 

Groepjes schrijvertjes (Gyrinus substriatus) in het water, jagende Bastaard- en de 

Groene zandloopkevers, het Tweestippelig- en Negentienpuntig lieveheersbeestje, het 

Egelskop-riethaantje op Liesgras, Groen zuringhaantje op Ridderzuring en 

Perzikkruid, het Beekpungehaantje en elzenhaantje, de Aardvlo (Altica oleracea). Op 

de heide van de Harrevelderschans de Wollige distelsnuitkever. 

 

Vrijdag 19-08 20 Korte wandeling vanuit Buurse 

Citroenlievenheersbeestje, Groen zuringhaantje, Bremhaantje, Lang wilgenhaantje op 

Grauwe wilg, het Gewone elzenhaantje en het Kortspriet elzenhaantje. In één van de 

vele maïsakkers zat de springende snuitkever Rhinoncus bruchoides. Deze dappere 

cultuurvolger zat op een winde, maar eet duizendknoop. 
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Paddenstoelen 
Ton Bode 

De wetenschappelijke en Nederlandse namen van de waargenomen soorten, met uitzondering 

van de Groene glibberzwam, zijn overgenomen uit Ewaldt Gerhardt, De grote 

paddestoelengids voor onderweg, 1999 Tirion, Baarn. 

 

Witsporige plaatjeszwammen 

Amanieten 

Amanita citrina  Gele knolamaniet
27

 

Amanita rubescens Parelamaniet
28

 

Amanita muscaria  Vliegenzwam 

Amanita fulva Roodbruine slanke 

amaniet
2 

Parasolzwammen 

Macrolepiota procera Grote parasolzwam
29

 

Collybia 

Collybia maculata Roestvlekkenzwam 

Collybia dryophila Eikenbladzwammetje 

Wasplaten 

Hygrocybe miniata Gewoon vuurzwammetje 

 

Roze- en roodsporige plaatjeszwammen 

Hertenzwammen 

Pluteus cervinus Gewone hertenzwam
30

 

Satijnzwammen 

Entoloma sordidulum Groezelige satijnzwam 

 

Donkersporige plaatjeszwammen 

Franjehoeden 

Psathyrella candolleana Bleke franjehoed 

Naaste verwanten boleten 

Krulzomen 

Paxillus involutus Krulzoom 

                                                             
27

 Van de Gele knolamaniet werd een wit exemplaar gevonden  
28

 De parelamaniet en de Roodbruine slanke amaniet zijn tijdens meerdere excursies gezien 
29

 Ook de Grote parasolzwam was alom aanwezig 
30

 De Gewone hertenzwam groeit op dood hout, voornamelijk van loofbomen 

Grote parasolzwam  

(Volkert Bakker)  
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Russula's en Melkzwammen 

Russula's 

Russula claroflava Gele berkenrussula 

Russula vesca Smakelijke russula 

Russula cyanoxantha Regenboogrussula 

Russula nitida Kleine berkenrussula 

 

Buisjes- en gaatjeszwammen 

Boleten 

Boletus edulis Gewoon 

eekhoorntjesbrood 

Boletus erythropus Gewone heksenboleet 

Pseudoboletus parasiticus  Kostgangerboleet
31

 

Leccinum scabrum  Gewone berkenboleet 

 

Schors- en poriezwammen 

Poriezwammen 

Coltricia perennis  Echte tolzwam 

Fistulina hepatica  Biefstukzwam
32

 

Phaeolus spadiceus  Dennenvoetzwam 

Laetiporus sulphureus  Zwavelzwam 

Piptoporus betulinus  Berkenzwam 

Ischnoderma (genus) 

Heterobasidion annosum  Dennenmoorder 

Elfenbankjes 

Trametes versicolor  Gewoon elfenbankje 

Pycnoporus cinnabarinus  Vermiljoenhoutzwam 

Bjerkandera (genus) 

Daedalea quercina Doolhofzwam
33

 

Houtzwammen (genus Inonotus) 

Fomes fomentarius Echte tonderzwam 

Tonderzwammen (genus Ganoderma) 

Ganoderma adspersum Dikrandtonderzwam 

Ganoderma lipsiense Platte tonderzwam 

                                                             
31

 De Kostgangerboleet parasiteert op aardappelbovist, die door aantasting geen rijpe sporen meer kan vormen 
32

 De Biefstukzwam dankt zijn naam aan de vorm en de kleur, die aan biefstuk doen denken 
33

 De Doolhofzwam werd enkele malen op toegangshekken tot graslanden aangetroffen 

Gewone heksenboleet  

(Jeanne Kuijper-Nannenga) 

Zwavelzwam (Volkert Bakker)  

Kostgangerboleet  (Volkert Bakker)  

Doolhofzwam (Volkert Bakker)  

Biefstukzwam (Ton Bode)  
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Buikzwammen 

Bovisten 

Scleroderma citrinum Gele aardappelbovist 

Scleroderma areolatum Kleine aardappelbovist 

Scleroderma verrucosum Wortelende aardappelbovist 

Calvatia urtiformis Ruitjesbovist 

Stinkzwammen 

Phallus impidicus Grote stinkzwam 

Mutinus caninus Kleine stinkzwam
34

 

Beker- en schijfzwammen 

Zakjeszwammen 

Helvella lacunosa Zwarte kluifzwam 

Leotia lubrica Groene glibberzwam
35

 

 

Knotszwammen e.a.  

 

Trilzwammen 

Calocera viscosa Kleverig koraalzwammetje 

Calocera cornea Geel hoorntje 

  

 

                                                             
34

 De Kleine stinkzwam ontwikkelt zich op aarde of vermolmde houtstronken. Hierop zijn ze dan ook in groter aantal 

aangetroffen, onder andere tijdens de excursie naar het Witte Veen 
35

 De Groene glibberzwam is niet in "Gerhardt" opgenomen. De wetenschappelijke en Nederlandse naam zijn ontleend aan 
Roger Philips, Paddestoelen en schimmels van West-Europa, 1981 Het Spectrum B.V., Utrecht 

Ruitjesbovist  

 (Jeanne Kuijper-Nannenga) 

 

Zwarte kluifzwam 

 (Jeanne Kuijper-Nannenga) 

 

Heksenboter (Yolanda ten Thije)  


