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Teutoburger Wald 
Het Teutoburgerwoud is een beboste heuvelrug die loopt van het laagste punt bij Bevergern naar het 

hoogste punt, de berg Barnacken (446 m) bij Horn-Bad Meinberg. Het is een laaggebergte. De 

heuvelrug, die veel diepe insnijdingen vertoont, is in het oosten en noordoosten opgebouwd uit zand 

en kalksteen en in het zuiden uit krijtafzettingen. In het zuiden ligt ook onze camping. De 

hellingbossen zijn begroeid met beuk en verschillende soorten naaldbomen. Waar kalk aan de 

oppervlakte komt in het oosten vind je haagbeuk met daaronder een rijke begroeiing. In het juiste 

seizoen komen er orchideeën voor. Daarnaast tref je er veen-, gras- en heidelandschappen aan met 

de hiervoor karakteristieke vegetatie en heel veel springbalsemien; een ongewenste exoot die in de 

EU op de zwarte lijst staat. 

Een bezoek aan de kalksteengroeve Dykerhoff is zeer de 

moeite waard al moet gezegd worden dat dit niet de enige 

groeve is en als dit afgraven van kalksteen zo door gaat er niet 

veel van het Teutoburger Wald over zal blijven op den duur. 

Veel huizen zijn in vakwerkstijl gebouwd. Het glooiende 

landschap, dat iets weg heeft van Zuid-Limburg, leent zich erg 

goed voor het maken van wandelingen en fietstochten. Dat is 

dan ook volop gedaan. 
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Excursieprogramma 
30 juli  1 Holperdorper-noord 

   Start: camping restaurant 

  2 Holperdorper-zuid 

   Start: camping ingang 

  3 Holperdorper-Teufelsquelle 

   Start: camping restaurant 

31 juli  4 Canyon blick 

   Start: Martin Lutherstraβe in Lengerich 

  5 Dörenther klippen, Ibbenbüren 

   Start: wanderparkplatz Bocketal, tegenover Im Bocketal 12 

  6 Kalkgrasland Silberberg tnv Natrup-Hagen 

   Start: Am Silberberg: doorrijden tot stopbord 

‘s middags 7 Bezoek groeve 

1 augustus 8 Tecklenburg – Brochterbeck: stadje + wandeling 

Start: parkplatz Stichstraβe/Meesenhof 

  9 Canyon blick. Herhaling van 4 

  10 Kalkgrasland Silberberg tnv Natrup-Hagen. Herhaling van 6 

2 augustus 11 Freeden – Blumige bergen 

   Start: wandelparkplatz Kleiner Freeden in Hagenberg 

  12 Heiliges Meer 

   Start: Naturmuseum Heiliges Meer 

  13 Dörenther klippen. Herhaling van 5 

3 augustus 14 Kalkgraslandjes  

Start: Osnabrückerstraβe 

  15 Holperdorper –zuid. Herhaling van 2 

  16  Fietstocht 

4 augustus 17 Dörenther klippen / Hockendesweib 

  18 Kalkgraslandjes. Herhaling van 14 

  19 Bad Iburg noordkant naar Hermannsturm 

   Start: Hagenerstraβe 
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Verslagen excursies 

Excursie 1. Holperdorp  bosgebied ten noorden van de camping. 30 juli 2017  

Start op de camping naast het toiletgebouw. De wandeling gaat door glooiend terrein, bos en open 

velden met kalkrijke en kalkarme gedeelten. Het is gemakkelijk de tocht te verlengen of in te korten, 

want er zijn veel paden. Deze staan goed aangegeven op de kaart “Lienen”, te koop op de camping. 

Uitstekende tocht voor een eerste dag. David.  

Excursie 2. Holperdorp ten zuiden van de camping. 30 juli   

Stipt op tijd met negen deelnemers voor een wandeling rond de Kalksteinbruch Lienen. Wat direct 

opviel was de herrie van de kalksteen fabriek, de wind stond 

verkeerd. Het weer was in het begin van de ochtend erg drukkend, maar de wind maakte veel goed. 

Langs de bospaden stond veel koninginnenkruid met veel vlinders o.a. diverse keizersmantels. 

We hebben niet de gehele route gelopen de voorspelde 6 km route was in verkorte vorm al 6,6 km. 

Twee deelnemers hebben de hele geplande route gelopen. Door de regen van de laatste tijd waren er 

ook veel paddenstoelen, parasolzwam en we roken de grote stinkzwam. 

Weinig vogels lieten zich horen maar dat hoort ook zo in juli. Een eekhoorn scharrelde wat op de 

grond. Jan Westhuis 

Excursie 3. Teufelsquelle ten noorden van de camping.30 juli   

Met 15 deelnemers vertrokken we vanaf het restaurant van de camping naar het noorden. We 

moesten via een bos en een beek op de Holperroute komen en dat lukte prima. Via een bospad 

omhoog (even de weg gevraagd aan Duitse wandelaars) kwamen we bovenop de Borgberg. Daar 

hadden we rechtsaf gemoeten, maar we liepen door. Wel langs met leverkruid (koninginnekruid) 

begroeide bospaden, waar we veel vlinders zagen. Weer kwamen we op de Holperroute en namen 

de weg langs het weiland. Zo bereikten we toch de Teufelsquelle. 

Het bleek geen overvloedige bron, maar het was er goed toeven 

voor de lunch. Besloten werd om terug te keren naar het punt 

van het weiland waar de stiertjes stonden. Daar de route 

opgepakt en via Duvensteine terug naar de camping. 

Duvensteine is een plek waar vroeger processies werden 

gehouden en vrouwen baden om een kinderwens te vervullen. 

Onderweg veel planten, paddenstoelen, vogels, vlinders en 

andere fauna genoteerd. Het mooiste vond ik de zwarte 

dennenhoutwesp (Xeris spectrum) , een insect dat als made 3 

jaar in dennen leeft. Ook de vele paddenstoelen vielen op, de  

 
Teufelsquelle 
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roodgerande houtzwam (Fomitopsis pinicola) viel wel op, er 

naast zat het geelgerand elfenbankje(Antrodiella hoehnelii), 

veel minder opvallend. Om kwart over 3 liepen we de camping 

weer op. Met alle 15 deelnemers, wat na enig wachten en een 

beetje geluk een goede afloop bleek. Klaske. 

 

 

 

 

 

 

Excursie 4. Naar de Canyonblick. 31 juli.  

Vanaf de camping rechts naar Lengerich, navigatie ingesteld op Am Kleeberg. 200 m. na de 

tennisbaan is links de Parkeerplaats. In Lengerich is een Netto supermarkt met warme bakker. 

Vanaf de Parkeerplaats sta je snel bij een oude kapel met verwilderde begraafplaats. Hier werden 

meteen mooie vondsten gedaan: Ruig klokje, aronskelk, haas en keizersmantel. Verderop is een 

openbare tuin met veel bloeiende planten en vlinders, o.a. de gewone en de valesinavorm van de 

keizersmantel. Dat is een keizersmantel met een geel-grijze in plaats van een oranje ondergrond. 

Deze afwijkende kleurvariatie (valesina) komt alleen bij de vrouwelijke exemplaren voor. Daarna 

via een mooi bos met veel planten onder de bomen. Verderop kom je bij de Canyonblick met 

uitzicht over een voormalige steengroeve. 

 
Bij het tweede veld koffie gedronken met uitzicht op een klaverwei met vlinders. Iets terug gelopen 

en via een holle weg terug naar de Parkeerplaats. Het was een ingekorte route vanwege een 

middagbezoek aan een steengroeve. Rik. 

 

Excursie 5 naar de Dörenther klippen. Ibbenburen. 31 juli.  

Start: wanderparkplatz Bocketal, tegenover Im Bocketal 12.  

Zie excursie 13. 

Excursie 6. Silberberg in Natrup-Hagen op 31 juli.  

Na een korte autorit via Lengerlich vonden we met hulp van Marjolein snel het juiste onverharde 

pad in het bos, vanwaar we bergopwaarts konden lopen naar de beloofde kalkgraslandjes. Het bos 

bracht ons al veel moois zoals de groepjes (helaas uitgebloeide) vogelnestjes (peen) en de nog volop 

bloeiende brede wespenorchis. Maar dalkruid, lelietjes der dalen, lievevrouwenbedstro en heelkruid 

waren ook leuke waarnemingen. Samen met Jeanette filosofeerde ik over de herkomst van de naam 

“heelkruid”. Eenmaal terug op de camping had Jeanette snel het antwoord daarop gevonden. En 

geloof het of niet, maar door te drinken van de thee, die je van heelkruidblaadjes hebt getrokken, 

genees je op slag van je winderigheid, van je ademhalingsproblemen en van je keelpijn. Ook 

 
Zwarte dennenhoutwesp (Xeris 

spectrum) 
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oppervlakkige wonden kun je er goed mee verzorgen. Om van je maagklachten af te komen moet je 

echter een aftreksel maken van de wortelstok van deze plant. 

Na een korte wandeling door het bos openbaarde zich voor onze ogen een ware idylle. Een 

bloemenweelde in roze, gele, blauwe, paarse en witte tinten, overgoten door warm zonlicht. En 

daarboven zoemde het van de insecten. In een oogwenk verspreidden 13 KNNV-ers zich over de 

kalkgraslandhelling en meldden opgetogen hun waarnemingen. Dambordjes, keizersmantels, 

dikkopjes (ook een geelsprietje!), landkaartjes en icarusblauwtjes hadden het naar hun zin. 

Koninginnekruid volop aanwezig evenals rolklaver, echte gulden roede en beemdkroon. Maar ook 

kleine planten trokken onze aandacht: tormentil, stijve ogentroost, echt duizendguldenkruid, 

geelhartje en vleugeltjesbloem bijvoorbeeld. De prachtig bloeiende aarddistel en de verrassende 

driedistel  

 
Driedistel 

concurreerden de kale jonker eruit. De kleine (wilde) tijm geurde net als het gewone walstro en de 

rode klaver. De vogels in de buurt vormden nog het grootste probleem. Vooral de 

waarschuwingsroep van een boompieper (naar zijn jongen?) heeft ons lang bezig gehouden. Het 

beestje heeft heel veel namen gekregen voordat Jan en Gijsbert hem in de kijker kregen en zijn ware 

identiteit werd vastgesteld. Het viel niet mee dit droomplekje te verlaten. Misschien er nog een keer 

heen deze week. Guda Poot. 

 

Excursie 7 Bezoek steengroeve bij Dyckerhoff in Lengerich. Maandag 31 juli. 

Om 15.00 uur arriveren we met een groep van 30 personen bij de Parkeerplaats tussen de Hohner 

Kirche en het cementbedrijf Dyckerhoff Gelände. 

Daar worden we verwelkomd door 

een gids die als vrijwilliger groepen 

rondleidt door een deel van de 

groeve die tijdens werkdagen 

toegankelijk is. We lopen ongeveer 

1 km via een schraal grasland en een 
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deel bos naar een houten schuur waar de materialen worden opgeslagen. Tijdens de wandeling zien 

we al prachtige planten, waaronder duizendguldenkruid, gewone agrimonie, kleine (wilde) tijm, 

slangenkruid, duifkruid, peen en nog veel andere soorten. En een aantal soorten wasplaten, zowel 

rood als oranje en geel van kleur, ik dacht aan de weidewasplaat en de kabouterwasplaat, maar de 

soort is lastig te bepalen zonder boek en microscoop. Bij de schuur werden er hesjes, helmen en 

hamers uitgedeeld, al doende uitgerust konden we naar fossielen gaan zoeken. Vooral vertelde de 

gids iets over het ontstaan van de kalksteen hier ter plaatse. 95 tot 90 miljoen jaar geleden , in de 

periode van het Boven-Krijt, was hier een zee van ruim 100 hectare waarin schelp- en schaaldieren 

leefden. Hier werd dus kalk afgezet. Aan het einde van de Krijtperiode werd de bodem omhoog 

gedrukt door de druk van het Afrikaanse continent tegen het Europese vaste land. Daardoor 

ontstonden plooien in de kalklagen, sommige lagen staan zelfs verticaal, zoals op de foto is te zien. 

 

Er worden 11 soorten cement gemaakt uit de 

kalksteen in deze groeve. In het begin van de 

vorige eeuw was dit voor plaatselijk gebruik, 

later na het aanleggen van de spoorlijnen, kwam 

het vervoer op gang en nu er kanalen zijn 

gegraven gaat het product de hele wereld over.  

Enkel van de dieren die in de zee hebben 

geleefd zijn: Schelpen, zee-egels, ammonieten 

en brachyopoden. Er wordt gewerkt met 

springstof, zo’n 2 a 3 keer per dag. Men heeft 

een licentie voor nog 10 jaar afgraven. De 

afgegraven delen worden “teruggegeven” aan de 

natuur. Rondom de fabriek is een wandeling 

aangelegd waar men vrij mag wandelen en op de 

3
e
 zaterdag van de maand worden er 

rondleidingen gegeven.  

Op weg naar de plek waar we fossielen konden zoeken. Daar werd driftig gehamerd en soms werd 

er gedacht dat er bijzondere dingen tevoorschijn kwamen, maar het geheel viel enigszins tegen.  

 

 

 

Plooien tot verticale lagen 
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Ammonieten Schelpen Calciet (CaCO3) 

 

Toch zijn er een aantal stenen in rugzakken mee terug gegaan naar de camping, een souvenir aan 

deze vakantie. Tot slot werd onze gids door Raoul in het Duits bedankt en beloond met 2 heerlijke 

flessen wijn. Klaske. 

Excursie 8 Heuvelrug ten NW van Tecklenburg. 1 augustus.  

In navigatie zetten: Tecklenburg, Am Weingarten 10. Paar km voordat je er bent, ga je naar 

Parkplatz P3, is aan de rand van het stadje, Parkplatz Burgberg. Verderop zijn ook parkeerplaatsen. 

Vlak erbij beginnen de wandelroutes, met bordjes aangegeven. Je kunt de gehele route lopen 

Tecklenburg-Brochterbeck, maar ook een deel als je een pad neemt tussen het noordelijke en het 

zuidelijke deel.  

Wij starten aan de zuidkant, steil in het begin, maar goed te doen bij droog weer. Neem een stok 

mee. Na de wandeling hebben we Tecklenburg bekeken, een mooi stadje en we aten op de markt in 

het centrum een groot stuk Duitse taart met koffie/thee. Jeannette.  

Excursie 9 naar de Canyonblick. 1 augustus. Herhaling excursie 4 

Met 10 deelnemers, aangemoedigd door de enthousiaste verhalen van de kampdeelnemers die daags 

van tevoren waren geweest, gingen we op pad. Parkeren voorbij de begraafplaats en niet op het 

parkeerterrein van de tennisclub, maar…. Een pad opgereden met “verboden voor alle verkeer” en 

steeds meer gaan aarzelen over de juistheid van onze actie, maar zie daar, net iets verder dan 

gedacht de parkeerplaats gevonden die het startpunt van onze wandeling vormde. Eerste 

beslismoment toen: gaan we linksom of rechtsom de route volgen. Linksom betekende dat we 

binnen een half uur bij de canyon zouden zijn, rechtsom zou een wandeling van max. 11 km worden 

met de canyon als “toetje”. De meningen waren verdeeld, maar de meerderheid koos voor optie 2. 

De kuitspieren werden meteen danig op de proef gesteld door de steile klim, maar Volkert meldde 

ter geruststelling dat dit de ergste van in totaal 4 klimmetjes zou zijn. Wat volgde was een heel 

afwisselende wandeling door een prachtig gemengd bos, deels door een open veld. Statige 

beukenlanen afgewisseld door smalle paadjes met links en rechts 

manshoge adelaarsvarens. Eindelijk eenbes gevonden. Zowel de enorme 

rijkdom aan aronskelken zorgde voor veel afleiding. Een leuk grasland 

aan het begin van de wandeling liet ons heel veel keizersmantels zien 

( ook de donkere vorm), maar ook diverse witjes en bruine zandoogjes. 

In het bos waren steevast de 

plekken met 

koninginnenkruid voorzien 

van keizersmantels, een atalanta , een landkaartje en heel 

veel bijtjes. Onze lunchplek in de buurt van Leeden was 

bij een boerderij waar alpaca’s werden gehouden. 5 

jonkies waren ontroerend speels. Sommige oudere dieren 

waren zichtbaar geschoren uitsluitend over de romp, hals 

en dijen waren ontzien. 

Na de pauze besloten om toch een afsteekmogelijkheid te 
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gebruiken, waardoor we een bult misten en ongeveer 2 km minder hoefden te lopen. Tenslotte dan 

toch de canyon bereikt, een in 1970 gesloten kalksteengroeve. Omdat het inmiddels wat regende, 

hebben we die niet in volle glorie gezien. Na de sluiting in 1970 heeft men met hulp van vliegtuigen 

massaal bloemen- en plantenzaden uitgestrooid in de groeve. Hierdoor kan het gebied zich in korte 

tijd ontwikkelen tot een fraai, inmiddels beschermd natuurgebied. Al met al weer een heerlijke 

KNNV-dag beleefd. Volkert. 

Excursie 10. Naar de kalkgraslandjes van de Silberberg. 1 augustus. 
Herhaling 6.  

Met 11 deelnemers naar Hagen am Teutoburger Wald, Am Silberberg 3. Ongeveer 8 km vanaf de 

camping. Vanaf de P-plaats via de weg (300 m) direct naar de kalkgraslandjes van de Silberberg. 

Daar 2 uur verbleven in het rijke weiland met diverse bloeiende kruiden en vlinders. Een ommetje 

gemaakt door het beukenbos boven Silberberg, veel vogelnestorchissen gezien en terug naar de P-

plaats. 3 deelnemers gingen naar huis, de anderen hebben een deel van de route, de oostelijke helft 

gelopen, ongeveer 2 km. De route was niet gemakkelijk te vinden. David.  

Excursie 11 naar Freeden, Bad Iburg. Woensdag 2 augustus. 

Een Natura 2000 gebied met een steile wand van kalksteen. 

Vanaf de camping met de auto naar Bad Iburg en in deze plaats Hagenberg aanhouden, dit is een 

wijk en hierin ligt de P-plaats Hagenberg. De weg in de wijk volgen tot de P-plaats. Hier beginnen 

veel wandelingen, wij hebben het rechtse bospad genomen, de Hermannsweg. Eerst lopen we door 

een oud beukenbos, later komen we in jongere aanplant. In de 19
e
 eeuw is er veel bos gekapt voor 

plaatselijk gebruik, in de 20
ste

 eeuw is er veel meer gekapt, vooral tijdens en na de oorlog werd veel 

hout gebruikt als brandstof. De jongste aanplant is vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw. Wat de 

plantenvegetatie betreft, eigenlijk moet je hier in het voorjaar zijn. Dan zie je holwortel, 

bosanemoon, leverbloempje, blauwsporig bosviooltje en nog meer leuke voorjaarssoorten. Nu 

hebben we wel enkele aardige bosplanten gezien, zoals het ruig klokje, de vruchten van de  

 

 
Wolfskers (bella donna) 

 

aronskelk, bingelkruid, witte (bos) klaverzuring, dag koekoeksbloem, wolfskers (bella donna) en 

bosandoorn. Op open bospaden zagen we veel koninginnekruid, sint janskruid, akkermunt, gewone 

brunel, vogelwikke, veldlathyrus en rolklaver. Ook waren er een aanzienlijk aantal paddenstoelen, 

soms enorm groot, zoals de grote parasolzwam en de geschubde inktzwam, soms heel klein zoals de 

paardenhaartaailing en de prachtige slijmzwam op steeltjes van ongeveer 0,2 cm.  
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Hoogtepunten van de deelnemers: de grote 

parasolzwam, de kleine slijmzwam, de parende 

keizersmantels en het paartje goudvinken in de 

naaldbosvegetatie. We hebben voor een deel dezelfde 

weg gelopen, de aanwijzingen op de bordjes was niet 

overal even duidelijk. Gelukkig vonden we nog wel de 

Freedenhutte en het houten bruggetje, wat ons in de 

tekst was beloofd. Maar toen moesten we toch dezelfde 

weg terug nemen, anders werd onze wandeling te lang. 

Klaske. 

 

 

 

 

Excursie 12. Heiliges Meer. 2 augustus.  

Een redelijk lange autorit van 45 minuten. Er was een misverstand over het rijden, een auto had 

geen navigatie. Gelukkig kwam iedereen ongeveer tegelijkertijd aan op de parkeerplaats. Even was 

het onduidelijk waar de ingang van het Bezoekerscentrum was, maar daarna volgden we een 

klompje met uitleg over het gebied. Tot zover verliep alles goed. Zelf slaagde ik erin om 15 van de 

17 deelnemers al kwijt te raken bij de eerste bocht. Bij het eerste plasje zagen we 4 casarcas, 20 

oeverlopers en een paartje nijlganzen. Terug bij de grote plas vond ik de andere deelnemers. De 

diepte van het gebiedje bestond eruit dat de grote plas (Heiligensee) met berenklauw begroeid was, 

zodat de plas zelf niet zichtbaar was. De overige natte delen waren erg droog, we misten niet veel 

toen we die verwerkt hadden. De sfeer leed er niet onder, de excursie werd zelfs met 30 minuten 

verlengd en een groepje bleef nog langer. Vogelaars hadden weinig gezien, aan het einde, toen de 

zon scheen, kwamen er libellen tevoorschijn. Gijsbert. 

Excursie 13. Dörenther klippen. 2 augustus. Herhaling van 5. 

Na een half uur rijden we de parkeerplaats in het Bockental voorbij. Geen P-plaats te bekennen. Op 

de kaart staat wel een P-plaats tegenover de camping aangegeven. Dus we keren en rijden aan de 

goede kant van de weg een weggetje aan de westkant van het dal in, dat ons een Gottesdienst in de 

vrije natuur belooft. En daar is dan wel een P-plaats bij. Na een korte aanlooproute komen we op de 

route van de rondwandeling, te zien aan de bordjes Teutoschleifen. De hele wandeling blijkt verder 

prima van richtingaanwijzers voorzien. We besluiten de route volgens de richting van de klok te 

volgen en staan al snel boven een bron waar ijzerwater uit de grond opborrelt. Het stromende water 

trekt een mooi oranje spoor door de zwarte modder. Na 2 spoorwegovergangen bij Brockterbeck 

komen we in een met bordjes behangen vruchtbomenbos terecht. Toch mooi hoe onze oosterburen 

vol enthousiasme hun oude rassen in stand houden. Ons wacht een stevige tocht vol stijgingen en 

dalingen langs en over de zuidkant van de klippen. De eerste klim wordt beloond met een prachtig 

uitzicht vanaf de Königstein. Niet de eerste en niet de laatste kale rotsen die we tegen zouden 

komen. Na een afwisselende tocht langs vijvers, hutjes, kliffen en varkensstallen bereiken we na 

een laatste klim de Almhütte, waar ons een prachtig uitzicht in dit keer zuidelijke richting wacht. 

Even verderop in westelijke richting staat Das Lockende Weib in volle glorie. Aangelokt door de 3-

talige bordjes LEVENSGEVAAR wordt zij vervolgens door ons beklommen. Maar we houden het 

wel veilig. Omdat nu de vermoeidheid wel toeslaat, besluiten we voor de terugweg het 

Hermannspad te volgen. Na 1,5 uur bereiken we dan ook de auto’s en zijn we moe, maar voldaan. 

Een kort bezoekje aan Tecklenburg vervolmaakt de dag. Anneke. 

 

 

 

 
Parasolzwam 
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Excursie 14. naar het kalkgraslandje aan de Osnabruckerstrasse in Lengerich. 
3 augustus.  

De Osnabruckerstrasse is aan de noordwestelijke kant van Lengerich. We parkeerden bij nr. 92. De 

bewoner merkte onze interesse op voor de Schaukast waarin een bijenvolk achter glas zat. De heer 

Buscher vertelde over de bijen en de natuur rond Lengerich. We konden zijn foto’s van orchideeën 

bekijken die hij tentoongesteld had voor zijn huis in een vitrine. Ook wees hij ons de weg naar de 

veldjes. Op de aanwijzing kwamen we eerst door een prachtig bos op kalkgrond met veel 

onderbegroeiing als kruidlaag. Als voorbeeld noem ik gewone salomonszegel, bingelkruid, slanke 

sleutelbloem (uitgebloeid) en lievevrouwebedstro. Er stonden eveneens aardig wat paddenstoelen 

als geelharttrechtertje, abrikozenrussula, slanke trechterzwam, witte bultzwam en het wieltje. 

Tijdens de koffiepauze viel er een buitje. Daarna vervolgden we de route. We staken de weg over 

en liepen door een korenveld tot we weer bij de weg kwamen. Bijna bij de auto’s, moesten we toch 

de mooie weides zoeken. De ingang ligt wat verder richting dorp, weer de weg over. Herman heeft 

met de auto eerst de weg verkend, toen toch de ingang gevonden. En daar waren ze…… Prachtige 

kalkgraslandjes met een ware bloemenzee. Vooral gele en paarse soorten vielen als eerste op. Zoals 

de sikkelklaver, borstelkrans, knoopkruid, kleine bevernel, peen, stijve ogentroost en nog veel meer 

soorten. Ook vonden we een paar soorten wasplaten, de gewone weidewasplaat en de 

puntmutswasplaat. 

   
Puntmutswasplaat Hazelworm Kop hazelworm 

 

Er vlogen nog enkele vlinders, zowel dagvlinders als nachtvlinders, o.a. de sint-jansvlinder. Verder 

de kale inktzwam op een volgend weitje en hier ook de driedistel. Aan het eind van het weiland zijn 

we op goed geluk weer naar de weg gelopen en kwamen we weer langs het ons bekende korenveld 

waarna we de auto’s gemakkelijk terug konden vinden.  Een hoogtepunt was de hazelworm op het 

bospad. Herman. 
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Nachtvlinderavond 

Op 3 augustus werden van 22.00 u tot 24.00 u op het terrein van de camping met een lamp 

nachtvlinders gevangen. Het was droog, windstil, de temperatuur daalde van 25 naar 20 graden en 

onbewolkt met vrij veel licht van de maan. Joke. 
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Excursie 15. Holperdorp zuid. 4 augustus. Herhaling van 2. 

Te voet vanaf Eurocamp Lienen de zuidelijke helft. “Hermannshohen Tourentipp 06”Teutoschleife. 

De Aldruper Berg o.m.  

8 km gelopen langs de rug van de Aldruper Berg op de routes A4, A9 en A12. Route grotendeels 

door beuken- en sparrenbos, diepe schaduw. Uitzicht boven steengroeve van de Aldruper Berg was 

matig interessant. David. 

Excursie 16 fietstocht Terratrail no 15 

Met 9 deelnemers op pad, voorzien van extra boterhammen en water, om een tocht van ongeveer 40 

km te gaan fietsen. Jan had een tocht uitgezocht, Terratrail no. 15, die volgens de beschrijving bijna 

helemaal vlak zou zijn met slechts één heuveltje erin. Maar de schrijver van die route woonde zeker 

in de bergen, want voor ons plattelanders bleek deze route tamelijk heuvelachtig te zijn en dat ene 

heuveltje met de naam Kleine berg vergde het uiterste van degenen, die het zonder elektrische 

ondersteuning moesten doen. Het zou niet moeilijk zijn de route te volgen, maar zoals zo vaak het 

geval is: het wemelde van de fietsroute-aanduidingen op diverse paaltjes langs de weg en welke 

moesten wij nu hebben? Nummer 15 leek onvindbaar. Maar 3 deelnemers waren voorzien van GPS-

apparatuur en dus zou het vast wel goed komen. We fietsten van Bad Iburg naar Glane en vandaar 

naar Bad Laer. Op dit stuk van de route hebben we in Glane een verkeerde afslag genomen, 

waardoor we de Binnendünen en het meer bij Laerheide hebben gemist. Bad Laer heeft een 

prachtige kerk (het oudste deel stamt uit de elfde eeuw), die grotendeels is opgetrokken uit Piepstein 

( = Travertin). Mooie gebrandschilderde 

ramen zijn de moeite van het bekijken 

waard. Nadat we Huib op het dorpsplein 

aan de schandpaal genageld hadden (en 

weer bevrijd gelukkig) fietsten we over 

een landschappelijk fraaie route naar Bad 

Rothenfelde. Deze plaats heeft helemaal 

de uitstraling van een Kurort, waar je 

voor veel geld van allerlei kwalen af kunt 

komen. Maar voor ons zeer interessant 

waren de Gradierwerken uit de tijd van de 

zoutwinning. 

Een kleine van 100 meter lang en een 

grote van maar liefst 900 meter lang 

toonden een prachtige kleurschakering 

van bruin, lichtgeel en wit, de neerslag 

van ijzer, gips en kalk op de wand van 

sparrentakken, waar het zoute water langs 

druppelde in een groot bassin. Het 

gezuiverde bronwater hebben we 

uiteraard gekeurd en bleek breinzout te 

zijn. De vochtige zilte lucht, die bij het 

bassin hangt, zou bij inademing 

verlichting geven aan mensen met 

luchtwegproblemen. We verlieten 

gesterkt Bad Rothenfelde en begonnen 

aan de beklimming van de Kleine Berg. 

We fietsten door een heel fraai bos, maar 

aangezien het inmiddels miezerig 

regenweer was geworden begon het bos te 

lijken op het Enge Bos van Bor de Wolf , donker en onherbergzaam. Na een glibberige, steile 

afdaling (met slechts één valpartij met goede afloop) kwamen we op lieflijke landweggetjes uit met 
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vakwerkhuisjes en met heel mooie uitzichten. Zeven kilometer voor het einde van onze tocht 

vonden we de eerste route-aanduiding met het cijfer 15!! Terug in Bad Iburg hebben we onszelf 

getrakteerd op koffie met kersentaart. Dit was meteen een energieboost voor degenen, die nog op de 

fiets naar de camping moesten rijden HEUVELTJE OP!! 

 

P.S. De volgende dag hebben een aantal mensen het stukje gefietst, dat we door de foute afslag 

hadden gemist. Met enige moeite hebben we de binnenduintjes gevonden, maar het leverde niets 

verrassends op. Ook het meer bij Laerheide bood veldbiologisch weinig bijzonders. 

 

Guda. 

 

Excursie 17. Dörenther klippen 4 augustus. Hockendes Weib.  

Aangezien onze navigatie geen coördinaten accepteerde, reden we eerst richting centrum 

Ibbenburen. De plaatselijke VVV adviseerde ons om de B219 in zuidelijke richting te volgen; over 

de heuvel vonden we beneden links van de B219 de parkeerplaats “Dorenther Klippen” vanwaar 

onze bewegwijzerde wandelroute “Teutoschleifen” startte. Lengte 9,3, km. Totale hoogteverschillen 

405 m. Weer: vrij fris, af en toe zon.  

 

Het gebied “Dörenther Klippen” wordt gekenmerkt door zandsteenrotsen met mossen en 

korstmossen, beukenbossen en gemengde naaldbossen. Vanaf 10.15 uur liepen we eerst langs de 

noordrand van de klippen tot aan Brochterbeck en daarna langs de zuidrand terug naar het startpunt. 

De wandeling begon goed: op en nabij een paar dode liggende bomen groeiden prachtige 

paddenstoelen (o.m. duivelseieren, stinkzwam). Via een smal voetpad klommen we steil omhoog 

door een gemengd bos met o.m. ruwe berken, grove dennen, hulst, braam, struikheide, varens, 

blauwe bosbesplanten en klein springzaad. Boven aangekomen hadden we een fraai uitzicht over 

het stadje Ibbenbüren. Via een brede bosweg liepen we naar een kleine erebegraafplaats voor 

Duitsers, die daar op 3 april 1945 gesneuveld waren in de strijd tegen de Geallieerden. Daarna 

volgden we een stuk Hermannsweg. Langs deze weg stond een jeneverbesstruik (zonder bessen). 

Om 11.30 uur hielden we een korte koffiepauze op een rustpunt met bankjes. Daarna daalden we af 

naar het Bocketal. Langs het pad groeide haarmos met sporenkapsels en zevenster (met kleine witte 

bloempjes op een dun steeltje).  In het dal boven een maïsveld vlogen boerenzwaluwen af en aan. 

Aan de voet van een eik stond een eikvaren. Bij de parkeerplaats “Bocketal” zagen we de fraai 

gekleurde bladen van de gele dovenetel (niet in bloei). We passeerden een houten brug over een 

“Eisenquelle”, een bron met ijzerhoudend water waaraan twee beekjes ontsprongen gevuld met 

roestbruin water. Een deelneemster vond een platworm onder een steen in het beekje. Op de oever 

groeide levermos. We liepen langs het dal in noordwestelijke richting, wederom langs een stuk 

Hermannsweg. We zagen een hazelnotenboom, hennepnetel en marjolein. We genoten van een 

mooi uitzicht over het dorpje Brockenberg met een aardig kerkje. Langs het  pad groeide 

boerenwormkruid en peen. De Hermannsweg voerde ons omhoog naar Königstein met fraai uitzicht 

over het Bocketal. Onderweg vonden we koraalzwammen en een groepje staartmezen vloog rond in 

de boomkruinen. Om 13.30 uur lunchten we op de Driekaiserstuhl, enorme rotsen op het oostelijke 

deel van de Dörenther Klippen. We vervolgden de wandeling met aan onze rechterhand de klippen 

en links een graanveld. Vervolgens liepen we door een beukenbos en daarna langs grasland met 

erlangs hoge populieren en wilde bertram. Op het pad zagen we holletjes gemaakt door graafbijen. 

Op het westelijk deel van de klippen arriveerden we bij de Almhütte waar we genoten van een 

drankje of een ijsje. Vanaf een hoog platform hadden we een schitterend uitzicht over het vlakke 

Münsterland. Tot slot beklommen we de grote rotsen van het “Hockendes Weib”. Dit was het 

spectaculaire einde van een gevarieerde rondwandeling met fraaie uitzichten. Om 15.30 uur 

kwamen we terug bij het startpunt van de wandeling. Esther. 

 



 

 17 

Excursie 18. Kalkgraslandjes ten westen van de Dyckerhofgroeve. 4 augustus. 

Herhaling van excursie. 14. 

In verband met de nachtvlinderexcursie van de vorige avond mocht er als uitzondering later gestart 

worden. Tot onze verbazing staan om 10 uur niet 5, maar 11 personen klaar om mee te gaan naar de 

kalkgraslandjes ten westen van de afgraving van Dykerhoff. Heel plezierig is het ook dat Klaske en 

Herman mee gaan en ons vlot leiden naar de leuke plekken die zij eerder deze week bezocht hadden. 

De bloemenweelde is overdadig en al snel zien we vlinders. In totaal worden het 9 soorten 

dagvlinders. Bijzonder hieronder is het bruin dikkopje, dat in Nederland helemaal niet en in 

Duitsland in deze omgeving slechts op enkele plaatsen voor komt. Diverse mooie nachtvlinders 

worden gespot: bruine bandspanner, bruine daguil en prachtmot. En leuke planten: kleine pimpernel, 

hokjespeul, ruige weegbree, driedistel, donderkruid, borstelkrans, grote centaurie en tijm. In een 

uitgang van een muizenhol ontdekt Klaske een zonnende zandhagedis. Even later vraagt ze: ”Hoe 

vind je hem? Ik heb hem gevonden”. Hoog boven ons zweeft een havik, een grote bonte specht 

timmert in een dode boomtop en een bosuil roept vanuit het bos. Behalve door de bloemen kleurt 

het veld geel door de gele weidewasplaat en de iets meer oranje gekleurde puntmutswasplaat. 

Herman ontdekt een kolossale netstelige heksenboleet en een klein paarsharttrechtertje. In het veld 

liggen verspreid brokstukken van stenen, zoals we die in de steengroeve zagen. Als ik een steen op 

een andere laat vallen, breekt de steen en komt er een mooie ammoniet tevoorschijn.  Om half 3 zijn 

we terug bij de auto’s. Als toetje genieten we nog van de vele rijpe bramen. Een prachtige en ook 

rustige dag als slot van mijn derde KNNV-kamp en eerste bezoek aan het Teutoburgerwoud. Joke. 

Excursie 19. Ten noorden van Bad Iburg Dorenberg. 4 augustus.  
Hermannsturm.  

Met 2  auto’s en 6 mensen naar Bad Iburg-Oldenburgerstrasse. Geparkeerd bij Zum Dorenberg. Dan 

via de  Sachsenweg omhoog de berg op. Dat is goed te doen, maar we hebben dan ook al echte 

klim-kuiten gekregen. David slaat af en toe aan het determineren en dan hebben we even rust. 

Opvallend is de vochtige begroeiing aan de dalkant met koninginnekruid, reuzenbalsemien en 

wolfskers (belladonna). Aan de bergkant is het droger met struikheide. Hoewel het zonnetje 

doorbreekt, zien we de hele tocht weinig vlinders. Wel tijdens het klimmen een wespendief en twee 

raven. Al snel genieten we van de prachtige uitzichten als de bomen ontbreken. We slaan rechtsaf 

richting Hermanns Turm en na het ronden van de bergkam hebben we opeens uitzicht op de 

voorsteden van Oldenburg, afgewisseld met landerijen en bospercelen. Helaas bereikt ons 

“Hoogtepunt” niet de verwachte hoogte want de Turm is afgesloten. Het betreden “Auf eigene 

Gefahr” is niet mogelijk dankzij een aangebracht hekwerk. Daarom vermaken we ons maar met de 

trigonometrische meetpaal van de koning van Hannover uit 1830 en met een aangewaaide wegdistel. 

(Het koningshuis van Hannover is trouwens overgewaaid naar Buckingham palace in Londen). Wij 

vervolgen de tocht naar de Karlsplatz. Daar doen we “Wie van de drie” banken. Zitplek genoeg 

maar geen afdakje om dreigende nattigheid te ontwijken. Gelukkig stelt de regen vandaag niets voor 

zodat we rustig ons brood kunnen eten. We bekijken nog een viertal verweerde informatieborden 

over het “Waldsterben”.  Ach ja, die zure regen, daar hoor je niets meer over tegenwoordig. De 

bomen staan er allemaal puik bij. Dank zij de ontzwaveling? Vanaf de berg zagen we veel 

windmolens en zonnepanelen. Resultaat van Angela’s Energiewende. En zo komt het gesprek op de 

dieseltjes van Volkswagen en de rest. Wij beginnen na de pauze aan de terugweg want er moet 

vanmiddag nog het nodige voorbereid worden voor de gezamenlijke maaltijd van de laatste 

kampeerdag. En om 2 uur zijn we terug bij de auto’s. Anneke. 
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Gezamenlijke maaltijd 
De hele groep is als afsluiting van het kamp bijeengekomen voor de gezamenlijke maaltijd. 

Jan Westhuis heeft (weer) een heerlijke maaltijd bereid in zijn paella-pan, daarbij geholpen door 

vele handen die alle ingrediënten hebben voorbewerkt. Alleen al door de aangename 

kleurcombinatie van de ingrediënten liep het water je in de mond. 

Gijsbert ging aan de slag met zijn campingfornuis om Duitse worstjes te smoren. 

Peti, Leni, Klaske en vele andere dames hebben een heerlijke salade gemaakt, waarmee het een 

compleet feestmaal is geworden. 

Voordat dit alles kon worden genuttigd werden Volkert, Leni, Ingrid en Marjolein door Guda en 

Klaske in het zonnetje gezet als dank voor de goede organisatie en het organiseren van de excursies 

van het kamp. 
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Waarnemingen 
Van de vet gedrukte namen is een foto opgenomen in het verslag. 

Planten 

Meer dan 277 soorten 

 

“Lijst samengesteld met behulp van de NOVA app van FLORON door David de Wit; 

1. de namen zijn de ‘FLORON-officiele’ namen 

2. Gecompleteerd met additionele waarnemingen uit de excursieverslagen. 

 

Nederlands Latijn 

  

Akkermelkdistel Sonchus arvensis 

Aarddistel Cirsium acaule 

Aarmunt Mentha spicata 

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum 

Akkerdistel Cirsium arvense 

Akkerklokje Campanula rapunculoides 

Akkerkool Lapsana communis 

Akkermunt Mentha arvensis 

Akkervergeet-mij-nietje Myosotis arvensis 

Akkerviooltje Viola arvensis 

Akkerwinde Convolvulus arvensis 

Aronskelk Arum spec 

Avondkoekoeksbloem Silene latifolia subsp. Alba 

Basterdklaver Trifolium hybridum 

Beekpunge Veronica beccabunga 

Beemdkroon Knautia arvensis 

Beklierde basterdwederik Epilobium ciliatum 

Berghertshooi Hypericum montanum 

Bergnachtorchis Platanthera montana 

Beuk Fagus sylvatica 

Bevertjes Briza media 

Bezemkruiskruid Senecio inaequidens 

Bijvoet Artemisia vulgaris 

Bingelkruid Mercurialis perennis 

Bitterzoet Solanum dulcamara 

Blaassilene Silene vulgaris 

Blauw glidkruid Scutellaria galericulata 

Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus 

Blauwe zegge Carex panicea 

Boekweit Fagopyrum esculentum 

Boerenwormkruid Tanacetum vulgare 

Borstelkrans Clinopodium vulgare 

Bosaardbei Fragaria vesca 

Bosandoorn Stachys sylvatica 

Bosbingelkruid Mercurialis perennis 

Bosdroogbloem Gnaphalium sylvaticum 

Bosgierstgras Milium effusum 

Boskortsteel Brachypodium sylvaticum 

Boslathyrus Lathyrus sylvestris 

Bospaardenstaart Equisetum sylvaticum 

Bosrank Clematis vitalba 
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Nederlands Latijn 

Boswederik Lysimachia nemorum 

Boszegge Carex sylvatica 

Brede stekelvaren Dryopteris dilatata 

Brede wespenorchis / 
Duinwespenorchis Epipactis helleborine 

Brem Cytisus scoparius 

Canadese fijnstraal Conyza canadensis 

Canadese guldenroede Solidago canadensis 

Christoffelkruid Actaea spicata 

Citroengele honingklaver Melilotus officinalis 

Citroenmelisse Melissa officinalis 

Dagkoekoeksbloem Silene dioica 

Dalkruid Maianthemum bifolium 

Dauwbraam Rubus caesius 

Dicht havikskruid s.l. Hieracium vulgatum / maculatum / argillaceum / diaphanoides 

Dijkviltbraam Rubus armeniacus 

Donderkruid Inula conyzae 

Donkere ooievaarsbek Geranium phaeum 

Donkersporig bosviooltje Viola reichenbachiana 

Douglasspar Pseudotsuga menziesii 

Driedistel Carlina vulgaris 

Drienerfmuur Moehringia trinervia 

Dubbelkelk Picris echioides 

Dubbelloof Blechnum spicant 

Duifkruid Scabiosa columbaria 

Duinriet Calamagrostis epigejos 

Duizendblad Achillea millefolium 

Echt duizendguldenkruid Centaurium erythraea 

Echte guldenroede Solidago virgaurea 

Echte kamille Matricaria chamomilla 

Echte valeriaan Valeriana officinalis 

Eenbes Paris quadrifolia 

Eenbloemig parelgras Melica uniflora 

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna 

Egelboterbloem Ranunculus flammula 

Engels gras Armeria maritima 

Engels raaigras Lolium perenne 

Esparcette Onobrychis viciifolia 

Europese hanenpoot Echinochloa crus-galli 

Fioringras Agrostis stolonifera 

Framboos Rubus idaeus 

Geel nagelkruid Geum urbanum 

Geel walstro Galium verum 

Geelhartje Linum catharticum 

Gelderse roos Viburnum opulus 

Gele dovenetel Lamiastrum galeobdolon subsp. Galeobdolon 

Gele kamille Anthemis tinctoria 

Gele lis Iris pseudacorus 

Gele morgenster Tragopogon pratensis subsp. Pratensis 

Gespleten hennepnetel Galeopsis bifida 

Gevinde kortsteel Brachypodium pinnatum 

Gevlekte aronskelk Arum maculatum 

Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria 

Gewone berenklauw Heracleum sphondylium 
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Nederlands Latijn 

Gewone braam Rubus fruticosus 

Gewone brunel Prunella vulgaris 

Gewone duivenkervel Fumaria officinalis 

Gewone eikvaren Polypodium vulgare 

Gewone engelwortel Angelica sylvestris 

Gewone hennepnetel Galeopsis tetrahit 

Gewone hoornbloem Cerastium fontanum subsp. Vulgare 

Gewone klit Arctium minus 

Gewone margriet Leucanthemum vulgare 

Gewone melkdistel Sonchus oleraceus 

Gewone raket Sisymbrium officinale 

Gewone rolklaver s.l. Lotus corniculatus 

Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum 

Gewone vleugeltjesbloem Polygala vulgaris 

Gewone vlier Sambucus nigra 

Gewoon struisgras Agrostis capillaris 

Gewoon varkensgras Polygonum aviculare 

Glad walstro Galium mollugo 

Glanshaver Arrhenatherum elatius 

Glanzig fonteinkruid Potamogeton lucens 

Goudgele honingklaver Melilotus altissimus 

Grasklokje Campanula rotundifolia 

Grasmuur Stellaria graminea 

Groot heksenkruid Circaea lutetiana 

Groot springzaad Impatiens noli-tangere 

Grote brandnetel Urtica dioica 

Grote centaurie Centaurea scabiosa 

Grote ereprijs Veronica persica 

Grote kattenstaart Lythrum salicaria 

Grote klaproos Papaver rhoeas 

Grote muur Stellaria holostea 

Grote tijm Thymus pulegioides 

Grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica 

Grote wederik Lysimachia vulgaris 

Grote weegbree Plantago major subsp. Major 

Grove den Pinus sylvestris 

Haagbeuk Carpinus betulus 

Haagwinde Convolvulus sepium 

Harig knopkruid Galinsoga quadriradiata 

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum 

Hazelaar Corylus avellana 

Heelkruid Sanicula europaea 

Heermoes Equisetum arvense 

Heggendoornzaad Torilis japonica 

Heggenwikke Vicia sepium 

Hengel Melampyrum pratense 

Herderstasje Capsella bursa-pastoris 

Hertsmunt Mentha longifolia 

Hokjespeul Astragalus glycyphyllos 

Hondsdraf Glechoma hederacea 

Hondsroos Rosa canina 

Hopklaver Medicago lupulina 

Hulst Ilex aquifolium 
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Nederlands Latijn 

Italiaans raaigras Lolium multiflorum 

Italiaanse aronskelk Arum italicum 

Jakobskruiskruid Jacobaea vulgaris subsp. Vulgaris 

Japanse duizendknoop Fallopia japonica 

Jeneverbes Juniperus communis 

Kale jonker Cirsium palustre 

Kamgras Cynosurus cristatus 

Kattendoorn Ononis repens subsp. Spinosa 

Kleefkruid Galium aparine 

Klein hoefblad Tussilago farfara 

Klein springzaad Impatiens parviflora 

Klein streepzaad Crepis capillaris 

Kleine bevernel Pimpinella saxifraga 

Kleine duizendknoop Persicaria minor 

Kleine leeuwenbek Chaenorhinum minus 

Kleine maagdenpalm Vinca minor 

Kleine pimpernel Sanguisorba minor subsp. Minor 

Kleine tijm Thymus serpyllum 

Kleine zonnedauw Drosera intermedia 

Kleverig kruiskruid Senecio viscosus 

Knolrus Juncus bulbosus 

Knoopkruid Centaurea jacea 

Knopbies Schoenus nigricans 

Knopig helmkruid Scrophularia nodosa 

Koninginnekruid Eupatorium cannabinum 

Kraaihei Empetrum nigrum 

Kransnaaldaar Setaria verticillata 

Kropaar Dactylis glomerata 

Kruipend stalkruid Ononis repens subsp. Repens 

Kruipend zenegroen Ajuga reptans 

Kruipende boterbloem Ranunculus repens 

Lelietje-van-dalen Convallaria majalis 

Lievevrouwebedstro Galium odoratum 

Liggende klaver Trifolium campestre 

Look-zonder-look Alliaria petiolata 

Luzerne Medicago sativa 

Madeliefje Bellis perennis 

Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas 

Melganzenvoet Chenopodium album 

Mispel Mespilus germanica 

Moerasandoorn Stachys palustris 

Moerasgamander Teucrium scordium 

Moerasspirea Filipendula ulmaria 

Moesdistel Cirsium oleraceum 

Muizenoor Hieracium pilosella 

Muursla Mycelis muralis 

Okkernoot Juglans regia 

Paarbladig goudveil Chrysosplenium oppositifolium 

Pastinaak Pastinaca sativa subsp. Sativa 

Peen Daucus carota 

Penningkruid Lysimachia nummularia 

Perzikkruid Persicaria maculosa 

Phacelia Phacelia tanacetifolia 
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Nederlands Latijn 

Pilzegge Carex pilulifera 

Pitrus Juncus effusus 

Plat blaasjeskruid Utricularia intermedia 

Prachtklokje Campanula persicifolia 

Puntwederik Lysimachia punctata 

Reukeloze kamille Tripleurospermum maritimum 

Reuzenbalsemien Impatiens glandulifera 

Reuzenberenklauw Heracleum mantegazzianum 

Reuzenzwenkgras Festuca gigantea 

Ridderzuring Rumex obtusifolius 

Riet Phragmites australis 

Ringelwikke Vicia hirsuta 

Robertskruid Geranium robertianum 

Rode klaver Trifolium pratense 

Rode kornoelje Cornus sanguinea 

Rolklaver Lotus corniculatus 

Rood guichelheil Anagallis arvensis subsp. Arvensis 

Roomse kervel Myrrhis odorata 

Ruig hertshooi Hypericum hirsutum 

Ruig klokje Campanula trachelium 

Ruige leeuwentand Leontodon hispidus 

Ruige weegbree Plantago media 

Ruige zegge Carex hirta 

Ruw walstro Galium uliginosum 

Ruwe berk Betula pendula 

Ruwe dravik Bromopsis ramosa subsp. Ramosa 

Schaduwkruiskruid Senecio nemorensis 

Scherpe boterbloem Ranunculus acris 

Scherpe fijnstraal Erigeron acris 

Schijfkamille Matricaria discoidea 

Sikkelhaver Medicago falcata 

Sint-Janskruid Hypericum perforatum 

Slangenkruid Echium vulgare 

Slanke sleutelbloem Primula elatior 

Sleedoorn Prunus spinosa 

Smalle weegbree Plantago lanceolata 

Sorbaria Sorbaria sorbifolia 

Speerdistel Cirsium vulgare 

Sporkehout Rhamnus frangula 

Stekelbrem Genista anglica 

Stijve naaldvaren Polystichum aculeatum 

Stijve ogentroost Euphrasia stricta 

Stinkende gouwe Chelidonium majus 

Straatgras Poa annua 

Struikhei Calluna vulgaris 

Tengere rus Juncus tenuis 

Theeboompje Spiraea salicifolia 

Tijm Thymus sp 

Tijmereprijs Veronica serpyllifolia 

Timoteegras Phleum pratense subsp. Pratense 

Tormentil Potentilla erecta 

Valse salie Teucrium scorodonia 

Veelstengelige waterbies Eleocharis multicaulis 
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Nederlands Latijn 

Veldlathyrus Lathyrus pratensis 

Vertakte leeuwentand Leontodon autumnalis 

Vijfvingerkruid Potentilla reptans 

Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum 

Vingerhoedskruid Digitalis purpurea 

Vlasbekje Linaria vulgaris 

Vleugeltjesbloem Polygala sp 

Vogelnestje Neottia nidus-avis 

Vogelwikke Vicia cracca 

Watermunt Mentha aquatica 

Waterpeper Persicaria hydropiper 

Wegdistel Onopordum acanthium 

Wijfjesvaren Athyrium filix-femina 

Wilde akelei Aquilegia vulgaris 

Wilde bertram Achillea ptarmica 

Wilde cichorei Cichorium intybus 

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum 

Wilde marjolein Origanum vulgare 

Wilgenroosje Chamerion angustifolium 

Witte dovenetel Lamium album 

Witte klaver Trifolium repens 

Witte klaverzuring Oxalis acetosella 

Wolfskers Atropa bella-donna 

Wolfspoot Lycopus europaeus 

Wondklaver Anthyllis vulneraria 

Zachte duizendknoop Persicaria mitis 

Zachte ooievaarsbek Geranium molle 

Zeepkruid Saponaria officinalis 

Zevenblad Aegopodium podagraria 

Zevenster Trientalis europaea 

Zilverschoon Potentilla anserina 

Zomerfijnstraal Erigeron annuus 

Zonnebloem Helianthus annuus 

Zwaluwtong Fallopia convolvulus 

Zwarte nachtschade Solanum nigrum subsp. Nigrum 

 

  
Bitterzoet Wilde bertram 
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Kleine zonnedauw Aronskelk 

 

Gallen 

 
Ananasgal op eik 
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Vogels 

55 soorten bij 171 waarnemingen. 

Een waarneming is aangeduid met het cijfer “1”.  Dit zegt echter niets over het aantal waargenomen exemplaren. 

Elly Meindert-Belgraver  

Excursie nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   totaal 

aalscholver           1                             1 

blauwe kiekendief                       1                 1 

blauwe reiger                 1     1                 2 

boerenzwaluw 1   1     1     1 1   1       1   1     8 

boomklever   1 1 1   1   1 1 1   1       1 1       10 

boomkruiper   1                   1                 2 

boompieper           1       1                     2 

bosuil                                    1     1 

bruine kiekendief                       1                 1 

buizerd 1 1 1     1     1 1   1 1   1 1 1 1     12 

casarca                       1                 1 

ekster                               1         1 

fazant                 1                       1 

fitis                                   1     1 

fuut                       1                 1 

gaai     1           1       1     1 1       5 

geelgors 1               1     1                 3 

goudhaantje 1 1             1           1   1       5 

goudvink   1                 1                   2 

grasmus     1     1                             2 
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Excursie nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   totaal 

groene specht       1       1       1                 3 

groenling                       1       1 1       3 

grote bonte specht           1           1       1   1     4 

grote lijster                         1               1 

havik     1                             1     2 

heggemus               1                         1 

houtduif 1 1 1     1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     14 

huismus 1                             1 1 1     4 

huiszwaluw 1               1     1       1 1       5 

kauw                               1         1 

koolmees   1 1     1       1   1 1   1 1 1 1 1   11 

kuifeend                       1                 1 

merel 1 1           1   1 1   1     1 1 1     9 

nijlgans                       1                 1 

oeverloper                       1                 1 

pimpelmees   1 1           1             1         4 

putter                               1         1 

raaf                                     1   1 

rode wouw                               1         1 

roodborst 1 1       1                             3 

spreeuw                               1         1 

staartmees                 1               1       2 

tjiftjaf   1 1           1             1         4 

torenvalk               1   1     1     1 1 1     6 

turkse tortel                               1         1 
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Excursie nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   totaal 

vink     1                 1       1     1   4 

wespendief                                     1   1 

wilde eend                       1     1 1         3 

winterkoning 1 1                   1     1   1   1   6 

witte kwikstaart     1                         1 1       3 

zanglijster                                 1       1 

zwarte kraai                         1   1 1 1       4 

zwarte roodstaart     1                                   1 

zwarte specht                 1                       1 

zwartkop   1                                     1 

telling 10 13 13 2 0 10 0 5 14 8 3 22 8 1 7 24 16 11 5   172 

 

Formulier excursie 7 ontbreekt 

Bosuil is ook op camping gehoord/gezien 

 

 
Buizerd 
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Zoogdieren 

Nederlands Latijn   

Edelhert. Cervus elaphus.  

 

Eekhoorn. Sciurus vulgaris.  

Haas. Lepus europaes  

Konijn. Oryctolagus cuniculus.  

Mol. Talpa europaea.  

Mouflons Ovis orientalis  

Ree. Capreolus capreolus.  

Veldmuis. Microtus arvalis.  

Amfibieën en reptielen 
Nederlands Latijn 

Hazelworm Anguis fragilis 

Zandhagedis Lacerta agilis 
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Insecten en andere geleedpotigen 

 

Dagvlinders 

Totaal 119 waarnemingen van 23 soorten. 

Een waarneming is aangeduid met het cijfer “1”.  Dit zegt echter niets over het aantal waargenomen exemplaren. 

 

  Excursie - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totalen 

1 Atalanta 1 1 1 1       1 1 1 1    1      1 10 

2 Bont zandoogje 1 1 1 1  1     1  1  1 1      1 10 

3 Boomblauwtje                 1           1 

4 Bruin dikkopje                    1     1  2 

5 Bruin zandoogje  1 1 1  1    1 1     1 1    1  9 

6 Citroenvlinder 1 1 1 1       1 1 1 1           8 

7 Dagpauwoog 1 1 1          1 1          1 1 7 

8 Dambordje        1     1  1  1     1  5 

9 Distelvlinder  1                 1        2 

10 Geelsprietdikkopje        1                 1  2 

11 Gehakkelde aurelia 1 1 1            1    1        5 

12 Groot Koolwitje  1 1 1  1    1                5 

13 Hooibeestje        1     1  1  1        4 

14 Icarusblauwtje        1    1 1  1  1     1  6 

15 Keiz.vorm valestina     1       1                2 

16 Keizersmantel  1 1 1  1    1 1 1    1 1    1  10 

16a Keizermantel valesina    1                1 

17 Klaverblauwtje                1             1 

18 Klein geaderd witje 1 1          1 1 1 1    1      1 8 

19 Klein Koolwitje 1 1 1            1    1        5 

20 Kleine vuurvlinder        1                    1 

21 Koevinkje 1 1 1         1 1     1     1  7 

22 Landkaartje 1 1     1    1 1 1      1       7 

23 Zwartsprietdikkopje                   1                   1 

                                   Grand totaal 119 
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Dambordje Geelsprietdikkopje Gehakkelde aurelia Bont zandoogje 

 

    

Groot koolwitje Keizersmantel valesina Icarusblauwtje Landkaartje 
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Nachtvlinders (overdag) 

Totaal tijdens de excursies overdag, 17 waarnemingen van 11 soorten. 

Een waarneming is aangeduid met het cijfer “1”.  Dit zegt echter niets over het aantal waargenomen exemplaren. 

 

  Excursie - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totalen 

1 Bruine bandspanner                                   1   1 

2 Bruine daguil                          1  1 

3 Gamma-uil        1     1              2 

4 Gewone heispanner                 1           1 

5 Kantstipspanner                          1  1 

6 Klaverspanner                    1        1 

7 Lieveling 1                1           2 

8 Prachtmot                          1  1 

9 Sint-Jansvlinder        1 1    1     1     1  5 

10 Stro-uil             1                1 

11 Zuringspanner                       1               1 

                                   Grand totaal 17 

 

   
Sint-Jansvlinder Bruine bandspanner Bruine daguil 
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Nachtvlinders (‘s avonds) 

 

Waargenomen 18 soorten nachtvlinders tijdens de nachtvlinderavond van 3 augustus: 

 

Nederlandse naam Latijnse naam 

    

Eenstaartjes   

Orvlinder  Tethea or  

    

Spanners   

Geoogde bandspanner  Xanthorhoe montanata . 

Gestreepte goudspanner  Camptogramma bilineata  

Grijze stipspanner  Idaea aversata  

Groene bergspanner  Colostygia olivata  

Grote spikkelspanner  Hypomecis roboraria  

Hennepnetelspanner Perizoma alchemillata  

Lieveling  Timandra comae  

Taxusspikkelspanner  Peribatodes rhomboidaria   

Variabele spikkelspanner Alis repandata  

    

Donsvlinders   

Plakker  Lymantria dispar  

    

Uilen   

Donker brandnetelkapje  Abrostola triplasia  

Haarbos  Ochropleura plecta  

Halmrupsvlinder  Mesapamea secalis /Weidehalmuiltje Mesapamea didyma 

Schedeldrager  Acronicta ligustri  

Zuringuil  Acronicta rumicis  

Zwarte-c-uil  Xestia c-nigrum  

    

Micro nachtvlinders   

Parelmoermot, netelmot of gewone brandnetelmot  Pleuroptya ruralis)  
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Geoogde bandspanner Halmrupsvlinder-Weidehalmuiltje Orvlinder Schedeldrager 

 

 
Plakker 
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Libellen 

Totaal 14 waarnemingen van 14 soorten. 

Een waarneming is aangeduid met het cijfer “1”.  Dit zegt echter niets over het aantal waargenomen 

exemplaren. 

 

  Excursie - 4 12 18 

1 Blauwe breedscheenjuffer  1   

2 Bloedrode heidelibel  1   

3 Bruinrode heidelibel 1     

4 Gewone oeverlibel  1   

5 Grote keizerlibel  1   

6 Lantaarntje  1   

7 Paardenbijter    1 

8 Roodoogjuffer(groot?)  1   

9 Steenrode heidelibel  1   

10 Viervlek  1   

11 Vuurlibel  1   

12 Watersnuffel  1   

13 Weidebeekjuffer  1   

14 Zwarte heidelibel   1   

 

   
Gewone oeverlibel ♀ Vuurlibel Zwarte heidelibel 

 

 

Overige larven en geleedpotigen 

 

Nederlands Latijn 
Aardhommel Bombes terrestris 

Rode smalbok Leptura rubra 

Gewone schorpioenvlieg Panorpa communis 

Goudoogdaas Chrysops relictus 

Haantje  

Hommelzweefvlieg Volucella zonaria 

Hommelzweefvlieg Volucella pellucens 

Rups van witvlakvlinder Orgyia antiqua 

Wespenspin Argiope bruennichi 

Zwarte dennenhoutwesp Xeris spectrum 
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Gew. Schorpioenvlieg Wespenspin Rode smalbok ♀ 

 

 
Rups witvlakvlinder 
 

 

Mossen 

Vijf waarnemingen gevonden 

O.a. David de Wit 

 

Nederlands Latijn 

  

(een) Bekermos Cladonia spec 

(een) Boogsterrenmos Plagiomnium spec 

(een) Haarmos Polytrichum spec 

(een) Levermos  

Gewoon thujamos Thuidium tamariscinum 

 

 

  
 

(een) Bekermos Cladonia spec Gewoon thujamos Huidopeningen levermos 

Microfoto 
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Fungi 

Totaal 133 waarnemingen van 93 soorten. 

Een waarneming is aangeduid met het cijfer “1”.  Dit zegt echter niets over het aantal waargenomen exemplaren. 

 

  Nederlandse naam Excursie → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totalen 

1 Abrikozenrussula               1     1 

1a Berkenboleet                1             1 

2 Berkenzwam             1  1             2 

3 Beukenrussula      1                        1 

4 Beukwortelzwam       1              1 1      3 

5 Blankechampignonparasol                      1       1 

6 Blekefranjehoed      1          1             2 

7 Blotebilletjeszwam                  1            1 

8 Breedplaatstreephoed      1            1            2 

9 Bruinebekerzwam                  1            1 

10 Bundelcollybia       1          1            2 

11 Dennenmoorder       1                      1 

12 Dikrandtonderzwam             1                1 

13 Doolhofzwam             1    1            2 

14 Duivelsei       1                   1   2 

15 Echte tonderzwam             1  1          1   3 

16 Echtecantharel                        1      1 

17 Fluweelboleet       1                      1 

18 Fopelfenbankje                1 1            2 

19 Geelgerandelfenbankje      1                        1 

20 Geelharttrechtertje                      1       1 

21 Geleknolamanietvar.Alba                            1 1 

22 Gelekorstzwam                        1      1 

22a Gele weidewasplaat                   1 1 

23 Gelezwameter             1                1 

24 Geribbeldetrechterzwam       1        1             2 

25 Geschubdeinktzwam                  1      1      2 

26 Gestreeptnestzwammetje      1                        1 

27 Gewone weidewasplaat op het droge kalkgrasland               1             1 
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  Nederlandse naam Excursie → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totalen 

28 Gewoneaardappelbovist             1                1 

29 Gewonehertenzwam      1                        1 

30 Gewoonelfenbankje       1     1                2 

31 Gewoonvuurzwammetje                            1 1 

32 Gewoonzwavelkopje             1                1 

33 Glimmerinktzwam       1                      1 

34 Grijsgroenemelkzwam.                1             1 

35 Grijzegaatjeszwam      1            1            2 

36 Grote stinkzwam    1        1             1   3 

37 Groteparasolzwam                1 1            2 

38 Heksenboleet                  1            1 

39 Helmmyena       1                      1 

40 Houtskoolzwam                      1       1 

40a Kale inktzwam               1     1 

41 Kamrussula             1                1 

42 Kastanjeboleet  1   1                  1      3 

43 Kleineaardappelbovist      1                1       2 

44 Kleverigkoraalzwammetje      1                        1 

45 Knolparasolzwam                        1      1 

46 Knotzwam sp.                  1            1 

47 Krulzoom      1                        1 

48 Levermelkzwam      1                        1 

49 Netsteligeheksenboleet                            1 1 

50 Okerknolcollybia                  1            1 

51 Oranjedropzwam                        1      1 

52 Oranjezalmplaat                            1 1 

53 Paardenhaartaailing                  1            1 

54 Paarsekorstzwam                        1      1 

55 Paarseschijnridder      1                        1 

56 Paarsharttrechtertje                            1 1 

57 Panteramaniet  1   1       1                3 

58 Parasolzwam    1             1            2 

59 Parelamaniet      1       1          1      3 

60 Parelstuifzwam       1          1      1      3 

61 Peervormigestuifwam                  1      1      2 

62 Peksteel             1                1 
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  Nederlandse naam Excursie → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totalen 

63 Platte tonderzwam             1    1      1      3 

64 Plooirokje                1             1 

65 Plooivoetstuifzwam                        1      1 

66 Puntmutswasplaat                      1       1 

67 Reuzenzwam                  1            1 

68 Rodekoolzwam      1                        1 

69 Roestbruinkogelzwammetje                      1 1      2 

70 Roodbruine slanke amaniet      1 1                1      3 

71 Roodgerande houtzwam      1                        1 

72 Roodporiehoutzwam             1                1 

73 Schaapje                  1            1 

74 Scherpecollybia                1             1 

75 Schotelrussula                  1            1 

76 Schubbigeboschampignon                  1      1      2 

77 Slanketrechterzwam                      1       1 

78 Slijmzwammetje                  1            1 

79 Somberefluweelboleet                  1            1 

80 Stinkparasolzwam      1          1 1            3 

81 Stobbezwammetje       1                      1 

82 Valsehanenkam      1                        1 

83 Waaierbuisjeszwam      1                1       2 

84 Waaierkorstzwam      1                        1 

85 Waaiertje                        1      1 

86 Wasplaten sp        1            1 

87 Wieltje       1              1       2 

88 Witte bultzwam       1     1        1       3 

89 Zwavelkopjes                  1            1 

90 Zwavelzwam             1                1 

                                   Grand totaal 133 
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Geschubde 
inktzwam 

Kleverig koraalzwammetje Parelstuifzwam Roodgerande houtzwam Witte bultzwam 

 

   
Grote stinkzwam Grote kale inktzwam Wieltje 

 

 

 



 

 41 

Plankton 

Met behulp van een planktonnet zijn in de omgeving van de camping waterdiertjes verzameld. 

 

Visvijver Oostzijde toegangsweg camping 

 

  
 

Algen Roeipootkreeftje Cyclops sp 

 

Visvijver Westzijde toegangsweg camping 

Dit water is, gezien het voorkomen van sieralgen, van betere kwaliteit dan dat aan de Oostzijde 

   

Dinoflagellaat Ceratium 

hirundinella (hoornalg) 

Groenalg Pediastrum duplex Oogflagellaat Phacus tortus; 

Teken van schoon water. 

 

 
 

 

 

Schaalamoebe Sieralg Closterium sp Sieralg 

Staurastrum sp 

Sieralgen Cosmarium sp 

 

Het uitknijpen van kluwen waterplanten en het opvangen van het “sap” is een alternatieve methode 

om plankton en andere organismen te verzamelen. 

Een stukje gelei met daarin een spiraalvormige structuur trok daarbij de aandacht. Nader onderzoek 

en hulp van internet wees uit dat het om een eisnoer ging van de dansmug. Dan ligt het voor de 

hand om deze vangst te bewaren in de caravankoelkast en om thuis het uitkomen van de eieren te 

kunnen volgen onder de microscoop. Helaas is dit niet helemaal gelukt vanwege een defect aan de 

caravankoelkast. Slechts 1 ei heeft het tot (levenloze) larve gebracht. Bij een ander ei is de larve 

halverwege het uitkruipen al bezweken. Zie de foto’s. 
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1 aug. eisnoer dansmug 

op objectglas 

1 aug. eisnoer dansmug 1 aug. eisnoer dansmug 10 aug. eisnoer dansmug 

 

   
12 aug eisnoer dansmug ogen/kop 

aangelegd en secties te onderscheiden 

14 aug uitkruipende 

larve 

14 aug larve dansmug 

 

 

Vijver met wilde eenden langs de K30 aan de Zuidkant bij Holperdorp nr.40 

Hier is weer met het planktonnet geoogst  Opvallend veel gekrioel van leven, zoals watervlooien, 

roeipootkreeftjes, wimperdiertjes en raderdiertjes. Het monsterpotje dat meegenomen is naar huis 

heeft erg te lijden gehad van de defecte caravankoelkast. De foto van de wimperdiertjes komt uit 

mijn archief. 

 

 
  

Raderdiertje Watervlo Wimperdiertjes 

 

 

Slotwoord 
 

Ik wil afsluiten met één van de mooie tekeningen, die van wimperdiertjes, van Ernst Haeckel uit het 

boek “Kunstformen der Natur” uitgegeven door www.BioLib.de met de vermelding: 
Dieses Buch wurde von www.BioLib.de produziert. 
Es steht unter dem Schutz der GNU Free Document License. Weitergabe und Kopieren sind 
ausdrücklich erwünscht. 

Een aanrader om dit boek in pdf vorm te downloaden en te bekijken. De website is trouwens ook 

interessant om kennis van te nemen. 
 
 

Iedereen bedankt die een bijdrage aan dit verslag heeft geleverd. 

Rinus 

http://www.biolib.de/
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Wimperdiertjes 

 

 

 
Tot ziens en de groeten van de Teutonen 


