
 

Lauwersoog 2017  
 

 

 1 

 
 

 
 

 



 

Lauwersoog 2017  
 

 

 2 

Camping De Rousant 

Nittersweg 8 

9885TC Zoutkamp 

 

Website: www.rousant.nl 

 

Inhoudsopgave 
Deelnemerslijst: .................................................................................................................................. 2 
Lauwersmeer en Waddenzee ............................................................................................................ 3 
Excursieprogramma .......................................................................................................................... 6 

Verslagen excursies ............................................................................................................................ 6 
Excursie C Ballastplaatbos maandag 4 september. ...................................................................... 6 
Excursie C

+
 Wandeling Ballastplaatbos donderdag 7 september 2017 ....................................... 7 

Excursie D Fietstocht rondom Lauwersmeer dinsdag 5 september ............................................. 7 
Excursie E Orchideeënpad in de Marnewaard dinsdag 5 september. .......................................... 9 
Excursie F Kweldergebied bij Hornhuizen donderdag 7 september. ......................................... 11 

Gezamenlijke maaltijd ..................................................................................................................... 11 
Waarnemingen ................................................................................................................................. 12 

Vogels ............................................................................................................................................ 12 

Zoogdieren ..................................................................................................................................... 17 
Amfibieën en reptielen ................................................................................................................... 17 
Insecten en andere geleedpotigen .................................................................................................. 18 

Vlinders ...................................................................................................................................... 18 

Libellen ...................................................................................................................................... 20 
Overige geleedpotigen ............................................................................................................... 20 

Fungi .............................................................................................................................................. 22 

Plankton ......................................................................................................................................... 28 

Toegift ............................................................................................................................................... 34 

Referenties: ....................................................................................................................................... 35 
 

Deelnemerslijst: 
Ans   Weenk  Ina   Coesel Davids 

Hans   Weenk  Rinus   Coesel 

Bert   Tolsma  Ingrid   Martin 

Diana van Putten  Jaap   Wisman 

Sandro   Stoffers  Jacques   Bogaarts 

Elly   Meindert-Belgraver  Johan   Apeldoorn 

Els   Ulrich  Marike de Haan-Zaalberg 

Henk   Boss  Wim de Haan 

Iet   Bakx  Nelle   Nannenga 

Piet   Hollander   

 

 

 

 

 

 

http://www.rousant.nl/


 

Lauwersoog 2017  
 

 

 3 

Kampbestuur:  

Voorzitter:      Iet Bakx 

Admin:    Els Boss 

Excursieregelaar:   Jacques Bogaarts 

 

Foto’s: Bert Tolsma, Elly Meindert-Belgraver, Jaap Wisman, Rinus Coesel. 

Redactie verslag: Rinus Coesel 

Lauwersmeer en Waddenzee 
Vroeger had de zee vrij spel in het Lauwersmeer (toen de Lauwerszee), dankzij de open verbinding 

met de Waddenzee. Uit angst voor overstromingen is in 1969 een dam gebouwd. Dat leverde een 

prachtig nieuw landschap op dat is uitgeroepen tot Nationaal Park. In dit weidse waterland is van 

alles te ontdekken: enorme aantallen vogels en geweldige vergezichten. Bij het horen van de naam 

Lauwersmeer beginnen vogelkenners al te watertanden. In dit gebied van water en eilandjes en 

ruige, slijkige graslanden broeden ruim honderd 

vogelsoorten en overwinteren elk jaar 

tienduizenden ganzen. 

Belangrijke kijkgebieden zijn de Ezumakeeg aan 

de Friese Kant van het Lauwersmeer met enkele 

vogelkijkhutten en een secundaire weg voor 

vogelaars en andere natuurliefhebbers. Aan de 

Groninger zijde is het Jaap Deensgat, met een 

uitkijkbult en een vogelkijkhut, en het Oude 

Robbengat. Vergeet niet dat er ook zeeën van 

orchideeën bloeien, er vossen leven en er Schotse 

hooglanders en konikpaarden grazen. Kortom, 

genoeg mogelijkheden voor prachtige excursies. 

Daarnaast biedt ook de Waddenzee met zijn 

kwelders de nodige mogelijkheden om vogels en het overige dieren- en plantenleven typisch voor 

een zout milieu, te bekijken. 

Kwelders 

Kwelders zijn uniek (het volgende is o.a overgenomen/verkort van ref.4). Hoewel er vele slikkusten 

op de wereld voorkomen is er maar één gebied op aarde waar deze kusten uit kwelders bestaan. Dat 

is het Waddengebied tussen de kop van Noord Holland en Blavands Huk in Denemarken. Door een 

combinatie van bijzondere omstandigheden kan er een kwelderlandschap ontstaan. Deze zijn: 

 Een langzaam oplopende zeebodem 

 Een gematigd klimaat 

 Een groot getijdenverschil 

 Een voortdurende aanvoer van fijn materiaal. 

 De grote rivieren zoals de Rijn en de Maas leveren de slibdeeltjes voor de vorming van de 

kwelders. 

Via de Noordzee wordt dit fijne materiaal met de overheersende noordoostelijke stroming 

langs de kust meegenomen en bereikt uiteindelijk de Waddenzee. Doordat er rond het begin 

van de jaartelling in Midden-Europa op grote schaal bos werd gekapt, kwam er door 

bodemerosie veel slib vrij dat via de grote rivieren naar de Noordzee werd gevoerd. 

 Aanwezigheid van strandwallen (Waddeneilanden) voor de kust 

 Continue (niet te grote) stijging van de zeespiegel (~1mm/jaar) 
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 Bijdrage van organismen in de Waddenzee. 

Organismen zoals zeepieren en kokkels nemen de in het water zwevende slibdeeltjes op. In 

hun spijsverteringskanaal worden de deeltjes bedekt met slijmproppen en tenslotte 

uitgepoept. De slibdeeltjes verkleven met elkaar en groeien uit tot vlokjes van ca. 1mm die 

niet meer zweven maar onder rustige omstandigheden gaan bezinken. Deze verkleefde 

massa is wat wij slib noemen. Dus eigenlijk wurmen- en schelpdierenpoep. 

Daarnaast zijn er nog andere mechanismen werkzaam bij de vorming van kwelders, onder andere: 

 Als de kwelders verder uitgroeien ontstaan er langs de randen kwelderwallen, die meer zand 

bevatten dan het erachter gelegen kwelderland dat uit zware klei bestaat. 

 De vorming van een klifrand door afkalving van de kwelderwal aan de zeezijde ten gevolge 

van stormen. 

 Tijdens de vorming van de kleibodem zal de bodemlaag door onttrekking van water 

inklinken. 

Omdat zandige klei minder inklinkt dan zware klei wordt het hoogteverschil tussen 

kwelderwal en de daarachter gelegen laagte versterkt. 

Onder invloed van de getijden wordt een kwelderwal geleidelijk hoger. Tijdens stormvloeden werd 

grover zandig materiaal afgezet 

dat vervolgens met snel 

indrogend laagje slib wordt 

overdekt. Bij een volgende 

stormvloed wordt weer een 

zandig laagje afgezet. Hierdoor 

krijgt de kwelderbodem een 

gelaagde structuur. Een 

kwelderwal kan afhankelijk van 

de stormvloeden wel 5 mm per 

jaar groeien. Deze gelaagdheid is 

op bijgaande foto, die tijdens 

excursie “F” werd genomen, 

goed te zien. 

De schelpafzetting op de foto zou 

kunnen duiden op een extreme 

stormvloed. In 1962 en in 2006 

zijn er extreme stormvloeden 

geweest (ref.5). Uitgaande van 

5mm/jaar kwelderaangroei en een dikte van 200 á 300mm boven de schelpenlaag zou de 

schelpenlaag ongeveer 40 tot 60 jaar geleden kunnen zijn afgezet. Dat is in de periode 1957 tot 

1977. Een zeer voorzichtige conclusie zou kunnen zijn dat de schelpen tijdens de stormvloed in 

1962 zijn afgezet?? 

Door ingrijpen van de mens wordt kweldervorming gestimuleerd. Is de kwelder voldoende hoog, 

dan wordt een dijk om de kwelder gelegd en kan buitendijks de kweldervorming weer voortgaan. 

Door aanleggen van kribben van rijshout wordt het aanslibproces bevorderd. 

Sinds het begin van de jaartelling hebben mensen zich gevestigd op de hoge delen van 

kwelderwallen. Door het verder ophogen met kwelderplaggen ontstonden terpen (Friesland) en 

wierden (Groningen) waarop boerderijen en later dorpen werden gebouwd met een centraal gebouw, 

veelal een kerk. 

 
Kwelderwal (klif) met schelpafzetting 
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Camping De Rousant ligt op een oude zandplaat in de voormalige Hunze. 

Een rivier uit de oudheid die het water afvoerde van o.a. de Drentse Aa en 

uitmondde in de Lauwerszee. In de loop van de tijd is de Hunze 

gekanaliseerd en heet nu Reitdiep. 

Het stalen kunstwerk in de vorm van een metershoge krul vlakbij de ingang 

van de camping is gemaakt door Hein Mader. 

Meer details/foto’s over de camping staan in het verslag van 2013: 

https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/2013K13Lauwersmeer.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/2013K13Lauwersmeer.pdf
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Excursieprogramma 
A. Marnewaard. Zondag 3 september 

B. Schiermonnikoog maandag 4 september 

C. Ballastplaatbos maandag 4 september 

D. Fietstocht rondom Lauwersmeer dinsdag 5 september 

E. Orchideeënpad in de Marnewaard dinsdag 5 september 

F. Kweldergebied bij Hornhuizen donderdag 7 september 

G. Vogelkijkhut Ezumakeeg/Zoutkampplaat woensdag 6 september 

Verslagen excursies 
’s Avonds komen we bijeen om de ervaringen van die dag uit te wisselen en de plannen voor de 

volgende dag te bespreken. We kunnen gebruik maken van het overdekte terras, dat zich in een 

druivenkas bevindt. De rijpe druiven mogen geplukt worden mits we ze met een schaartje of mesje 

netjes afknippen. Nooit geweten dat er op deze breedtegraad zulke heerlijke druiven kunnen gedijen. 

De traditionele KNNV-chok ontbreekt uiteraard niet. 

 

 
Spreeuwen 

 

 

Excursie C Ballastplaatbos maandag 4 september. 

Via de vogelkijkhut Jaap Deensgat naar het Ballastplaatbos gefietst. In de zoom van het bos naast 

de weg richting SBB-bezoekerscentrum hebben we behoorlijk wat paddenstoelen gevonden, te 

beginnen met het sparrenveertje en een enkele slijmzwam. Na de lunch zijn we nog een pad ten 

zuiden van het SBB-centrum naar het westen afgelopen. 

Rinus en Ina haakten hier, na enige tijd, af en gingen naar de Waddenzee om het planktonnet uit te 

gooien. 
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Jaques, Bert en Jaap gingen nog even door met de paddenstoelenjacht. 

 

Excursie C+ Wandeling Ballastplaatbos donderdag 7 september 2017 

We vertrokken om 9 uur met z’n negenen richting het Bezoekerscentrum van het SBB en kozen 

voor de blauwe wandeling van 6.5 km met op het verste punt uitzicht op “Achter de Zwarten”. Het 

water met vogels waren ver weg en de wind was vrij krachtig. Onderweg konden we volop genieten 

van verse paddenstoelen na de regenval van de afgelopen nacht. Iets verderop vonden we een 

rondzitbank voor 9(!) personen, waar het heerlijk toeven was met lunch, zon en zee. Na een half 

uurtje gingen 3 heren vooruit om nog wat verder te gaan, naar de kwelder en met z’n zessen 

vervolgden we de route. Het tempo lag nu wat hoger en via het fietspad bereikten we om ongeveer 

2 uur het bezoekerscentrum. Op de fiets en toen naar Zoutkamp. Drie dames van de groep 

bezochten nog het Jaap Deensgat, terwijl de andere 3 de terugtocht naar de camping ondernamen. 

Een heerlijke dag! 

Bert 

 

 

Excursie D Fietstocht rondom Lauwersmeer dinsdag 5 september  

Route: Vanaf de camping De Rousant linksaf de Nittersweg op; 1
ste

 weg rechts (Hooge Zuidwal) en 

vervolgens bordjes fietsroute Lauwersmeer volgen. 

Om 9:00 uur vertrokken we met bewolkt weer vanaf de camping met als doel in een iets rustiger 

tempo dan op de excursie naar Schiermonnikoog, rond het Lauwersmeer te gaan fietsen. We 

verwachtten niet al te veel te zien op het uitzichtpunt op de Zoutkamperplaat; dus hebben dat 

overgeslagen. Op het fietspad op de Zoutkamperplaat vielen ons veel 

dode spitsmuizen op die er over het algemeen nog gaaf uitzagen en niet 

lang dood konden zijn. Na ongeveer 3 km zagen we op grote afstand een 

jonge zeearend opvliegen. We stapten af en maakten een leuke 

wandeling over de Zoutkamperplaat waar we in de met regenwater 

gevulde karrensporen veel groene kikkers aantroffen en verder ook de 

gewone pad en de bruine kikker. We fietsten door naar het uitzichtpunt 

de Baak op de Middelplaat en hoorden van een wandelaar dat daar niet veel te zien was, en besloten 

niet de laatste 500m naar de toren te lopen. Bij de parkeerplaats langs de Kwelderweg beklommen 

we de dijk vanwaar we een mooi uitzicht hadden over de Middelplaat. Iets verder bij de 

Pompsterplaat gebruikten we een picknickplaats om koffie te drinken. Hier zagen we fraai grote 

zilverreigers. 

Doorgefietst naar de vogelkijkhut Sylkajút waar we ondermeer een bruine kiekendief en kemphanen 

zagen. De vogels waren nogal ver weg zodat het jammer was dat we geen telescoop bij ons hadden. 

   

Sparrenveertje Slijmzwam Planktonjacht 
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Doorgefietst naar het uitzichtpunt in het noorden van de Ezumakeeg waar zendamateurs bezig 

waren met een simpel draadje en een zender van 50W verbinding te leggen met anderen in Zuid- en 

Oost Europa en zelfs Afrika. 

De vogels waren hier veel dichterbij en we zagen hier veel kluten, kuifeenden, goudplevieren, 

krakeenden, slobeenden en kievieten. 

Toevallig kwamen we ook de voorzitter van de VWG Bergen op Zoom tegen en we maakten 

dankbaar gebruik van zijn aanbod om zijn telescoop te gebruiken. 

We besloten om door te fietsen naar Lauwersoog waar we onderweg last kregen van een 

miezerbuitje dat overging in een echte regenbui. Aangekomen in Lauwersoog besloten we wat op te 

drogen in het bezoekerscentrum waar we in gesprek raakten met een vrijwilligster die de gevolgen 

van de aardbevingen in Groningen in alle hevigheid meemaakte. Haar arbeidershuisje langs een dijk 

bij Slochteren was beeldbepalend en moest behouden blijven ondanks de hoge kosten (€ 140.000 

voor een huisje met een WOZ waarde van  € 68.000). De muren werden met staalplaten verstevigd 

en zij moest een jaar lang haar huis uit.  

De vrijwilligster bood ons ook een kopje koffie aan, waar 

we graag gebruik van maakten. 

Toen het droog was en inmiddels kwart over vier besloten 

we door te fietsen naar Zoutkamp. 

Onderweg hebben we een bosje met veel paddestoelen (o.m. 

de groene knolamaniet) bezocht en ook de vogelkijkhut Jaap 

Deensgat waar we o.m. 17 casarca’s zagen. 

In Zoutkamp nog wat boodschappen gedaan, waarna we om 

ongeveer 17:30 weer op de camping aankwamen. 

Wim. 

Waardering: 7.5 

 

 

 
Vlucht kluten 
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Koninckspaarden 

 

 

 

Excursie E Orchideeënpad in de Marnewaard dinsdag 5 september. 

 

Om 9 uur vertrokken we met z’n zevenen richting Lauwersoog. Twee personen fietsten elektrisch; 

de andere vijf gingen op eigen kracht en we kwamen gelijktijdig aan, d.w.z. op het aangegeven 

startpunt bij restaurant ‘Het booze wijf’’, Strandweg 1 in Lauwersoog. We ontdekten al snel dat dit 

culinair best een aardige plek was, maar dat we beter 600 m terug konden fietsen om daar op een 

parkeerplaats de wandeling te beginnen. Echter, zonder enig bezwaar werd besloten eerst koffie te 

gaan drinken in ‘Het booze wijf’; persoonlijk moet ik zeggen dat het bedienend meisje het 

tegendeel was van een boos wijf, een schoonheid van middelbare lengte. Daarna fietsten we terug 

via het fietspad, terwijl Jaap – enigszins eigenwijs – op de weg bleef fietsen; ik volgde dit verkeerde, 

naar later bleek enig juiste, voorbeeld, want via het fietspad was het begin van de route op deze plek 

niet aangegeven, wel dus via de weg. We stalden de fiets en wilden een deel van het orchideeënpad 

lopen, d,w,z. zo’n 3 km blauwe route. We liepen langs een zgn. kwetsbaar gebied met talloze 

uitgebloeide orchideeën en peen, maar de verrassing van de mycologen onder ons was de geringde 

viltkop (Inocybe agardhii), een soort die verbonden is met kruipwilg. 

In een van de uitgebloeide penen werd een rups, die bezig was zich in te spinnen, gevonden van een 

bladwespsoort. Andere penen bleken onderdak te bieden aan o.a. kruisspinnen. Het oranje 

havikskruid werd vol bewondering over haar intense kleur op de digitale plaat vastgelegd. 
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Rups van een bladwesp in uitgebloeide peen Oranje havikskruid 

 

Een paar van ons hebben (zonder toestemming van de excursieleider weliswaar) de kwetsbaarheid 

van het gebied even getest zonder duidelijke schade en dat leverde voor Jaap de vissige 

knotsvoetrussula op, ook zo’n soort die zich tot een heel bepaald milieu beperkt. Met een 

ijzersulfaatsteentje waarbij het vlees in de steel groen verkleurde bewees hij dat dit een van de 

vissige russula’s was. Niet iedereen herkende de visgeur. Het blijkt steeds weer dat het moeilijk is 

de geur van een paddenstoel te linken aan een groente of iets anderszins. Het beeld dat men b.v. 

heeft bij de geur van radijs, anijs, meel, vis, rauwe aardappelen, enz. zet je niet zomaar over op een 

vruchtlichaam met hoed en steel. Ondertussen zeeg een aantal van de deelnemers neer op een 

kunstwerk uit steen en daarmee was de lunch om kwart voor 12 een feit. Daarna hebben we 

uitgebreid genoten van de rups van de ligusterpijlstaart die over het pad kroop; Piet probeerde door 

aanraking het diertje weer in beweging te krijgen, maar zo’n beestje wenst niet gedwongen te 

worden. Ondertussen oefende Els uitgebreid op krulzwam naar krulzoom en ook de gebundelde 

collybia behoort nu tot haar kenniskring. Proficiat! (Hulpmiddel: Help me uit de droom, het is de 

krulzoom). En Jaap probeerde de gevonden krulzoom op naam te brengen met een druppel 

ammonia, want dan is ook deze soort uit zijn anonimiteit verlost. Niet elke krulzoom met een naar 

binnen opgerolde rand is een krulzoom; het is een geslacht met meerdere soorten zoals gewone 

krulzoom, grote krulzoom, elzenkrulzoom en dan dus ammoniakvirescens, zeg maar de met 

ammonia groenverkleurende krulzoom. We bleven de blauwe route volgen en letten met name op 

het voorkomen van paddenstoelen met dank aan Jaap en Bert. De peksteel liet zich op een stam met 

zo’n 10 exemplaren zien en ook de groene knolamaniet werd griezelend bewonderd. Het blijft 

merkwaardig dat elke paddenstoel z’n eigen chemische structuur heeft en dus op een heel eigen 

wijze de organische stoffen in de bodem gebruikt en omzet tot soorteigen materiaal. De mens als 

gebruiker zij gewaarschuwd; zelfs al eet een slak van de groene knolamaniet en blijft in leven is 

daarmee niet bewezen dat hij ook voor de mens eetbaar is, integendeel. Elk jaar sterven mensen 

door onkunde; niet voor niets kent men in Duitsland het beroep van ‘Pilzberater’. We trokken 

verder, o nee, stop, de berkenboleet, een mycorrhizasoort bij berk met zijn buisjes onder de hoed en 

de getijgerde steel en de berkenplaatjeshoutzwam die nu fopelfenbankje heet. Aan de onderkant van 

het hoedje zitten geen gaatjes zoal bij alle andere elfenbankjes maar lamelletjes, althans daar lijkt 

het op, vandaar fopelfenbank. Het is een saprofiet, d.w.z. hij ruimt oude berken of takken daarvan 

op. De terugweg vanaf het verste punt leek en was aanzienlijk langer dan de heenreis met de vele 

slingerpaadjes, dus soms moest er enige aarzeling overwonnen worden om steeds de blauwe route 
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te blijven volgen, maar gelukkig bleven we consequent en bereikten om 2 uur de parkeerplaats met 

de fietsen. Daarna was het eenvoudig om in Zoutkamp aan te komen. Bert. 

 

Excursie F Kweldergebied bij Hornhuizen donderdag 7 september. 

Op de fiets naar het excursiegebied in de bocht van de zeedijk nabij Hornhuizen. De wandeling is 

uitgezet in een landaanwinningsgebied (kwelder). Heen door de kwelder en terug over de dijk. Voor 

bijzonderheden over de kwelder en foto’s: Zie de inleiding van dit verslag. 

 

 

Gezamenlijke maaltijd 
De hele groep is als afsluiting van het kamp bijeengekomen voor de gezamenlijke maaltijd. 

Onder aanvoering van Els werd een heerlijke maaltijdsoep bereid, daarbij geholpen door vele 

handen, ze pasten nauwelijks in de keuken, die alle ingrediënten hebben voorbewerkt. 

Een andere groep dames hebben een heerlijke salade gemaakt, waarmee het een compleet feestmaal 

is geworden. 

Voordat dit alles kon worden genuttigd werden Els, Iet en Jacques door Elly met een dankbetuiging 

toegesproken als erkentelijkheid 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. 

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

exemplaren. 

 

Vogels 

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

exemplaren. 
78 soorten bij 207 waarnemingen. 

Elly Meindert-Belgraver. 

 

Excursie ident.   → A B D E F G H tel 

Aalscholver 1 1 1       1 4 

Baardmannetje 1 1 1       1 4 

Bergeend           1   1 

Blauwe reiger 1 1 1 1 1 1 1 7 

Boerenzwaluw   1 1     1 1 4 

Bontbekplevier           1   1 

Brandgans 1 1   1 1     4 

Bruine kiekendief 1   1       1 3 

Buizerd 1 1 1     1   4 

Casarca 1   1 1       3 

Drieteenmeeuw         1     1 

Eidereend   1           1 

Ekster       1       1 

Fazant   1           1 

Fuut 1   1 1       3 

Gaai 1   1       1 3 

Gele kwikstaart           1   1 

Gierzwaluw   1           1 

Goudplevier 1   1 1   1   4 

Graspieper 1   1     1   3 

Grauwe gans 1 1 1 1   1 1 6 

Groenpootruiter 1 1           2 

Grote bonte specht   1 1         2 

Grote mantelmeeuw 1     1   1   3 

Grote zilverreiger 1 1 1     1 1 5 

Houtduif   1 1 1     1 4 

Huismus   1 1         2 
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Excursie ident.   → A B D E F G H tel 

Huiszwaluw 1 1 1     1   4 

Ijsvogel   1           1 

Kauw   1 1     1 1 4 

Kemphaan     1     1   2 

Kievit 1 1 1 1   1 1 6 

Kleine mantelmeeuw   1 1     1   3 

Kluut     1     1   2 

Kneu           1   1 

Knobbelzwaan 1 1 1 1   1 1 6 

Kokmeeuw   1 1 1     1 4 

Koolmees   1         1 2 

Krakeend 1 1 1 1     1 5 

Kuifeend 1 1 1 1   1   5 

Lepelaar 1 1 1       1 4 

Meerkoet   1 1     1 1 4 

Merel             1 1 

Morinelplevier         1     1 

Nijlgans     1       1 2 

Oeverloper   1       1   2 

Oeverzwaluw         1 1   2 

Pijlstaart   1       1   2 

Pimpelmees     1       1 2 

Putter   1 1       1 3 

Reuzenstern           1   1 

Rietgors 1             1 

Roodborsttapuit  1      1 

Rotgans             1 1 

Scholekster   1 1     1   3 

Slobeend     1     1   2 

Sperwer     1         1 

Spreeuw 1 1 1 1   1 1 6 

Steenloper 1 1           2 

Stormmeeuw           1   1 

Tapuit   1         1 2 

Tjiftjaf             1 1 

Torenvalk   1 1     1   3 

Tureluur     1         1 
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Excursie ident.   → A B D E F G H tel 

Veldleeuwerik   1           1 

Vink     1     1 1 3 

Visarend   1           1 

Visdief   1       1   2 

Waterral   1           1 

Watersnip 1             1 

Wespendief 1             1 

Wilde eend   1 1   1 1 1 5 

Wintertaling     1     1   2 

Witte kwikstaart 1 1 1 1   1   5 

Wulp   1     1     2 

Zeearend     1         1 

Zilvermeeuw   1 1   1 1 1 5 

Zwarte kraai 1 1 1     1 1 5 

Zwarte ruiter           1   1 

Telling 28 45 44 16 8 38 29 208 

 

Formulier excursie C ontbreekt E ingevuld door Henk Bos 

A ingevuld door Henk Boss F ingevuld door Rinus Coesel 

B ingevuld door Marike de Haan G ingevuld door Ans Weenk 

D ingevuld door Marike de Haan H ingevuld door Marike de Haan 

 

 

 

   
Baardmannetje Boerenzwaluw juv Buizerd 
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Casarca’s 

 

 

  
Eidereend ♀ Groenpootruiter 

 

  
Grote zilverreiger Reuzenstern 
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Roodborsttapuit Steenloper Tapuit 

 

 
Lepelaars 

 

 
Watersnip 
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Zoogdieren 

Nederlands Latijn 

Haas. Lepus europaes 

Konijn. Oryctolagus cuniculus. 

Mol. Talpa europaea. 

Amfibieën en reptielen 
Nederlands Latijn 

Bruine kikker Rana temporaria 

Groene kikker Rana esulenta synklepton 

Bastaard kikker Rana klepton esculenta 

Gewone pad Bufo bufo 

Rugstreeppad Epidalea calamita 

Salamander Lissotriton vulgaris 
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Insecten en andere geleedpotigen 

 

Vlinders 

 

Nederlandse naam Latijnse naam 

Atalanta Vanessa atalanta (nymphalidae) 

Boomblauwtje Celastrina argiolus 

Bont zandoogje Pararge aegeria (satyrinae) 

Bruin zandoogje Maniola jurtina (satyrinae) 

Geaderd witje Pieris napi 

Gehakkelde aurelia Nymphalis c-album  (nymphalidae) 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus (satyrinae) 

Icarusblauwtje m + vr Polyommatus icarus (lycaenidae) 

Klein geaderd witje Pieris napi (pieridae) 

Klein kooolwitje Pieris rapae (pieridae) 

Landkaartje Araschnia levana 
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Boomblauwtje Bruin zandoogje Geaderd witje 

 

 
Landkaartje 
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Libellen 

Totaal 5 waarnemingen van 5 soorten. 

 

Nederlandse naam Latijnse naam 

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum 

Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum 

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 

Grote keizerlibel Anax imperator 

Lantaarntje (kwelder) Ischnura sp 

Paardebijter Aeshna mixta 

 

Volgens ref.1 zou het lantaarntje (Ischnura) het enige juffergeslacht zijn dat in een zout milieu voor 

komt. Welke soort we van het geslacht lantaarntje hier hebben aangetroffen is (nog) niet bekend. 

Misschien het vrouwtje Ischnura kellicotti (Wikipedia)? 

 

  
Bruinrode heidelibel Lantaarntje op zout water (kwelder) 

 

  
Paardebijter Bloedrode heidelibel 

 

Overige geleedpotigen 

 

Nederlands Latijn 
Elzenhaantje Agelastica alni 

Bij Apidae sp 
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Fungi 

Totaal 100 soorten gevonden op de volgende locaties:. 

 

0. Lauwersmeer, Ballastplaatbos, zaterdag 2 september 2017 (gev door Ans Weenk; speelbos SBB schuur). 

1. Lauwersmeer, Marne Bos, zondag 3 september 2017. 

2. Lauwersmeer, Ballastplaatbos 1ste stuk, maandag 4 september 2017 ('s morgens). 

3. Lauwersmeer, Ballastplaatbos achter SBB, maandag 4 september 2017 (middag). 

4. Lauwersmeer,  Lauwersoogbos (orchideeenroute), dinsdag 5 september 2017. 

5. Leens, Verhildersum, woensdag 6 september 2017. 

6. Prov. Groningen, Abelstok, Klein Maarslag, 53.3506, 6.4489; woensdag 6 september 2017. 

7. Lauwersmeer, Ballastplaatbos, blauwe route naar uitkijkpunt, donderdag 7 september 2017. 

 

Verzameld door Jaap Wisman, Bert Tolsma en Ans Weenk 

 

Nederlandse naam Latijnse naam                         Locatie  → 0 1 2 3 4 5 6 7  Opmerking 

Abrikozenbuisjeszwam Schizopora flavipora   x x             

Amethistzwam Laccaria amethystina     x x       x  Rodekoolzwam 

Berkenzwam Piptoporus betulinus         x     x   

Bietengordijnzwam Cortinarius umbrinolens               x   

Bonte berkenrussula Russula versicolor       x       x   

Botercollybia Rhodocollybia butyracea   x               

Bruinzwarte vuurzwam Phellinus conchatus     x             

Bundelcollybia Gymnopus confluens   x x         x   

Dennenmoorder Heterobasidion annosum (op berk)               x   

Donker hazenoor Otidea bufonia               x   

Donzige melkzwam Lactarius pubescens               x   

Draadsteelmycena Mycna filopes     x             
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Nederlandse naam Latijnse naam                         Locatie  → 0 1 2 3 4 5 6 7  Opmerking 

Echte tonderzwam Fomes fomentarius               x   

Eikeldopzwam Hymenoscyphus fructigenus               x   

Eikenbloedzwam Stereum gausapatum               7   

Elzenkrulzoom Paxillus filamentosus   x x         x   

Elzenweerschijnzwam Mensularia radiata               x   

Esdoornblad "inktvlek" Malasmia acerina                    

Fluweelhertenzwam Pluteus podospileus               x   

Fopelfenbankje Lenzites betulinus         x         

Franjeamaniet Amanita strobiliformis           x       

Geel hoorntje Calocera cornea               x   

Geelbruine spleetvezelkop Inocybe rimosa   x x             

Gegordelde berkengordijnzwam Cortinarius bivelus   x               

Gele knolvezelkop Inocybe mixtilis     x         x   

Gele kortzwam Stereum hirsutum   x     x     x   

Gele kussentjeszwam Hypocrea aureoviridus               x   

Geringde viltkop Inocybe agardhii         x         

Geschubde inktzwam Coprinus comatus             x     

Gewone berkenboleet Leccinum scabrum   x           x   

Gewone beurszwam Volvariella gloiocephala var. speciosa     x             

Gewone fopzwam (rondsporig) Laccaria laccata var pallidofolia         x   x x Micr 

Gewone hertenzwam Pluteus cervinus     x             

Gewone krulzoom Paxillus involutus    x               

Gewone viltkop Inocybe dulcamara               x   

Gewone zwavelkop Hypholoma fasciculare         x     x   

Gewoon eikenbladzwammetje Gymnopus dryophylus   x x             

Gewoon elfenbankje Trametes versicolor   x x   x     x   

Gewoon elfenschermpje Mycena pura     x x           
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Nederlandse naam Latijnse naam                         Locatie  → 0 1 2 3 4 5 6 7  Opmerking 

Gewoon plooirokje Coprinus plicatilis   x               

Grauwe vlekplaat Panaeolus fimicola               x   

Grauwgroene hertenzwam Pluteus salicinus   x x         x   

Groene anijstrechterzwam Clitocybe odora         x         

Groene knolamaniet Amanita phalloides   x x x       x   

Grote bloedsteelmycena Mycena haematopus   x           x   

Grote krulzoom Paxillus ammoniavirescens (validus)       x       x  Verkleurt groen in 

ammoniakdamp 
Heksenschermpje Mycena rosea   x               

Helmmycena Mycena galericulata   x           x   

Houtknotszwam Xylaria polymorpha   x x            Dodemansvinger 

Kleine aardappelbovist Scleroderma areolatum   x x         x   

Kleine kaaszwam Skeletocutis nivea               x   

Kleverige wasporie Ceriporia mellita  ? x                 

Lila satijnvezelkop Inocybe lilacea     x         x   

Loodgrijze bovist Bovista plumbea               x   

Melksteelmycena Mycena galopus   x           x   

"Muffe gordijnzwam" Cortinarius cf hinnuleus   x               

Narcisridderzwam Tricholoma sulphureum     x x       x   

Netstelige heksenboleet Boletus luridus     x             

Olijfkleurige gordijnzwam Cortinarius infractus               x   

Onsmakelijke kamrussula Russula pectinatoides   x x   x     x   

Opaalvaalhoed Hebeloma velutipes                   

Oranje dwergmycena Mycena acicula       x           

Oranjegeel trechtertje Rickenella fibula               x   

Oranjegele bundelzwam Pholiota tuberculosa               x   

Paarse galgordijnzwam Cortinarius croceocaeruleus               x   
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Nederlandse naam Latijnse naam                         Locatie  → 0 1 2 3 4 5 6 7  Opmerking 

Papilmycena Mycena vitilis     x             

Peksteel Polyporus badius         x         

Platte tonderzwam Ganoderma lipsiense             x x   

Plooivlieswaaiertje Plicaturopsis crispa     x             

Plooivoetstuifzwam Calvatia excipuliformis   x x         x   

Populiermelkzwam Lactarius controversus         x         

Radijsvaalhoed Hebeloma crustuliniforme sl               x   

Rimpelende melkzwam Lactarius tabidus         x         

Roodporiehoutzwam Daedaleopsis confragosa     x   x     x   

Rookzwam Bjerkandera fumosa               x   

Rossige elzenmelkzwam Lactarius omphaliformis         x         

Scherpe collybia Gymnopus peronatus       x       x   

Sneeuwwitte kaaszwam Tyromyces chioneus   x               

Sparrenveertje Pterula multifida     x             

Stinkmycena Mycena leptocephala       x           

Stinkparasolzwam Lepiota cristata       x           

Vaaggegordelde gordijnzwam Cortinarius anomalus       x           

Vaalblauwe kaaszwam Postia subcaesia sl (oude elzenstam)     x             

Vergelende netspoorrussula Russula elegans   x x x       x   

Violetbruine vezelkop Inocybe cincinnata   x x x       x   

Vissige knotsvoetrussula Russula clavipes         x       coörd. 53.4004, 6.2277 

Vleeskleurige zalmplaat Clitopilus gemina               x   

Vliegenzwam Amanita muscaria               x   

Vroeg eekhoorntjesbrood Boletus reticulatus   Bert   x           

Vroege franjehoed Pathyrella spadiceogrisea           x       

Waaierbuisjeszwam Polyporus varius   x x   x         

Waaierkorstzwam Stereum subtomentosum     x   x     x   
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Nederlandse naam Latijnse naam                         Locatie  → 0 1 2 3 4 5 6 7  Opmerking 

Wijnrodeboleet Xerocomus ripariellus         x         

Witte kluifzwam Helvella crispa   x               

Witte satijnvezelkop Inocybe geophylla   x x x           

Witte tandzwam Schizopora paradoxa                   

Wollige bundelzwam Hemipholiota populnea               x   

Zilvergrijze ridderzwam Tricholoma scalpturatum         x         

Zwartwordende wasplaat Hygrocybe conica         x     x   

Zwerminktzwam Coprinus disseminatus             x x   

 

 

 

    

Donzige melkzwam Gewone hertenzwam Geringde viltkop 
Grote krulzoom 
Verkleurt groen in ammoniakdamp 
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Bundelcollybia Berkenzwam Peksteelzwammen Peksteelzwam poriën 
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Plankton 

Met behulp van een planktonnet zijn zowel in zoet- als zeewater waterdiertjes verzameld. 

 

Haven Lauwersoog 

Vanaf een steiger in de haven. 

Voornamelijk kiezelalgen en enkele larven uit de klasse van o.a. de borstelwormen (Polychaeta) en 

langpootkreeften. Deze weergegeven larve van de borstelworm is in het z.g. trochophore (vrij 

rondzwemmend) beginstadium van zijn ontwikkeling tot volwassen organisme. 

   
Kiezelalgen Chaetoceros sp Kiezelalg Asterionellopsis glaciales Larve borstelwormachtige 

 

Langs de dijk van de Waddenzee (zeezijde) tussen fietsknooppunt 5 en 8. 

 

 
Naupliuslarve van een langpootkreeftachtige (donkerveld opname). 

 

Verder ontdekten we een vreemd wezentje dat tot nu toe nog niet op naam te brengen is. Het maakt 

zwembewegingen met zijn “manen” die lijken op die van een kwal, echter de “manen” bevatten 



 

Lauwersoog 2017  
 

 

 29 

geen netelcellen. Er is alleen een foto gemaakt van een zijaanzicht. Van het boven/onderaanzicht 

die ik een dag eerder heb gezien, heb ik een tekening gemaakt. 

 

   
Kiezelalg Odontella sp Kiezelalg 

Chaetoceros sp 

Larve kwal-achtige? Zij-aanzicht 

 

 
Larve kwal-achtige? Tekening 

boven/onderaanzicht 
 

 

Kwelder bij uitgezette wandeling (F) bij fietsknooppunt 11. 

a. Groene aanslag uit een plas (regenwater/zout/brak?) 

 

  
Blauwalg Oscillatoria sp Wimperdier met prooien 
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b. Draineerbuis, uitlaat naar open zee 

 

   
Kiezelalg Kiezelalg Kiezelalg 

 

 
Kiezelalg (scherpgesteld op een deel van de gaatjes) 

 

    

Blauwalg Merismopedia sp Copopode Copopode, zicht op 

maaginhoud (algen) 

Veligerlarve van een 

tweekleppige 
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c. Kwelder brug over vaart naar open zee 

Hier is weer met het planktonnet geoogst   

 

Interessant is de larve van de borstelworm Nereis sp. Zagen we eerst een larve van de borstelworm 

in het trochophore stadium. Nu zien we er een in het metatrochophore of nectochaeta stadium. Hier 

zien we een stel kaken in de vorm van een nagel van een kat. Dit is de aanleg van de kaken voor de 

volwassen worm. Of de larve ze als zodanig al gebruikt is mij niet bekend. Ze bewogen wel. Dit is 

dus de nectochaeta vorm van de larve, wat zoveel betekent als zwemmend (necto) en borstel 

(chaeta). Deze larve heeft nu 5 segmenten. Voor de volledige ontwikkeling tot volwassenheid zijn 

er nog 40 tot 60 te gaan. 

 

   
Dinoflagellaat Larve van borstel worm Nereis sp Kop van de larve (kaken) 

 

Het volwassen exemplaar graaft zich uiteindelijk in in de wadbodem. 

Het verloop van de ontwikkeling van de formidabele kaken is weergegeven in onderstaande figuur. 

Inderdaad je kunt in je hand gebeten worden door deze worm (ook wel zager of zeeduizendpoot 

genoemd) als je hem “verkeerd” vastpakt. 

 
Ontwikkeling van de kaken van een borstelwormlarve (ref.6) 
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Kiezelalg Rhizosolenia setigere 

 

 
Kiezelalg Pseudo nitzschia cf pungens 

 

 

 

 

In de buurt van SBB camping De Pomp De Rijsdammen 1 Kollumerpomp 

Water staat niet in verbinding met Lauwersmeer. 

Hier was bijna sprake van algenbloei in de vorm van dinoflagellaten. 

 

   
Groot aantal dinoflagellaten Oogflagellaten Oogflagellaat 
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Kiezelalg Pinnularia sp 
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Toegift 
We hebben volwassen exemplaren van borstelwormen waargenomen en hun larven gezien. Het lijkt 

mij daarom passend om af te sluiten met een tekening van borstelwormen zoals Ernst Haeckel die 

zag en natekende. Deze tekening komt uit Haeckel’s 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. 

 

 
 

http://www.biolib.de/
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Tot ziens 
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