
KNNV AKC kamp 9 tot 13 mei 2018  Winterswijk (Henxel)   
 

 



Kampbestuur, Ineke voorzitter, Arien admin, Jan excursieregelaar. 

 

Deelnemers:  Ineke en Pauline,  Henk en Els, Arend Hester Jitske Roan, 

Jaap en Lotte,  Ria,  Arien  Aletta en Rebecca,  Brechje, Marijke en Gerard,  

Nathalie en Jayson,  Karel,  Hennie,  Bea en Wim,    Marijke,  Jan en Corrie 

 

Excursies: 

10 mei  Ratumse Beek, kort met kinderen, leiding Henk. Waarnemingen; Aletta, 

Ineke, Karel, Hester en Rebecca 

10 mei  Ratumse Beek, lang, leiding Jaap 

11 mei  Zwillbrocker Venn, leiding Ria 

11 mei  Zwemmen in meertjes, Els 

12 mei  Korenburgerveen, leiding Pauline 



Van de voorzitter, 

 

Van woensdag 9 mei tot zondag 13 mei hebben 24 deelnemers een heerlijk Hemelvaartkamp in Winterswijk gehad: 

de sfeer was goed, het weer was goed, de excursies waren goed en de lokatie was goed. 

Het was leuk, dat er ook 6 kinderen bij waren, die heel enthousiast mee deden, al konden ze niet aan alle excursies deelnemen. 

De eerste dag liepen we langs de Ratumse Beek, die op loopafstand van de natuurcamping stroomde. Heerlijke korte wandeling en ook erg leuk 

voor de kinderen. 

Toen fietsten we de volgende dag naar het Zwillbrocker Veen, net over de grens in Duitsland. Het was een leuke fietstocht met daarop volgend 

een fijne wandeling van 6 km. om het ven, waarbij we vanuit 2 vogelkijkhutten de flamingokolonie, en maar liefst 3 soorten flamingo's, konden 

bewonderen. Er waren ook al enkele jongen uitgebroed. Dat het dezelfde flamingo's zijn die 's winters in het Gooimeer en het Flevomeer 

verblijven, was voor mij een aanvulling op de vraag waar de flaminfo's uit het Flevomeer (bij mijn zus in Harderwijk) dan wel zomers zouden 

bivakkeren. Daar dus!! 

De 3e dag bezochten we nog een ven, waarbij we heel veel libellen en zonnedauw konden bewonderen. 

Het kamp werd afgesloten met een erg gezellig pannenkoekenfestijn. 

Kortom, deze lokatie mag vaker op het programma van de KNNV staan. 25 Jaar geleden, was dit één van de eerste kampen die we als gezin 

meededen en toen hebben we ook zo genoten. 

Tot slot nog een compliment aan mijn medebestuurders die zich voortreffelijk van hun taak hebben gekweten. Vooral de excursieregelaar die ad 

hoc moest inspringen i.v.m. ernstige ziekte van de oorspronkelijke excursieleider, heeft zich als een zeer bekwame leider laten zien. 

Ineke Allis-Sicherer 

  

 



Dag 1  10 mei   Ratumse beek           Regen, Regen, Regen dat was de voorstelling voor vandaag op de telefoons !!!! 

Bij het wakker worden  waren wij blij verrast dat de voorspelling helemaal  “vout” was. 10 deelnemers gingen voor de lange wandeling, de 

Beekroute. Wij liepen een tijdje langs de weg wij voelde ons een beetje  bermtoeristen. Het was trouwens verrassend wat in de berm te vinden 

was.  Onder ons waren diversen deskundige op tal van gebieden, wij staken veel op, nu nog onthouden natuurlijk. Wij zagen  veel kruiden en 

bloemen. De Koekoek bloem. Grasmuur, en de Wondklaver, deze was goed hersteld. De Beek stroomde zonder enige haast en insecten lieten 

zich meevoeren. De velen vogelsoorten werden herkend maar vaak niet gezien en verdwenen in het “boekje“ Hun gezang bracht ons soms van 

de wijs, volgens mij deden zij dit bewust. Maar onze echte vogelaars  profileerde zich, gelukkig op bescheiden wijze. De hondsdraf kwam op 

ons af, maar beten niet. Af en toe moesten wij even wachten op een achterblijver, een ding was duidelijk haast had de groep niet, daar was geen 

tijd voor. Het was koffietijd en net op tijd ontdekte wij een wijngaardenier die in zij stille tijd koffie met appelgebak verkocht. De eigenaar/ ober 

had een blauwe overal aan waar in nog diversen wijnvlekken e.d. zichtbaar waren, heel  charmant, maar de koffie was prima.   

Tevreden vervolgde wij de route en verbaasde ons hoeveel verschillende soorten er op 1 m2 groeien, Ria wist er wel raad mee. Sommige 

insecten vlinders, o.a. de kleine vuurvlinder bleven lang genoeg zitten om te worden vereeuwigd. Bij een grote oude boerderij werden wij met 

een nest zwaluwen en mussen verwelkomt  en er stonden stoelen en banken uitnodigend klaar, daar mochten we gratis onze lunch verorberen. 

Waar vindt je dat nog. De boerin liep nog even spiedend langs om te kijken, we werden goed gekeurd. Op de weg terug ontdekte wij weer veel 

nieuws de deskundige hadden de aandacht wederom. Voor een vierdaagse loper is ons tempo dodelijk, voor ons prima. Terug kijkend kunnen we 

zeggen het was een boeiende wandeling, met veel leer momenten. 

Dieren en planten hebben elkaar nodig. Evenwicht  is het “Toverwoord“ `Het is ook aan ons om dit te bereiken.  
 

 

  



Dag 2  11 mei  Zwillbrocker Venn 
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Dag 3   12 mei     Korenburgerveen 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
Planten waarnemingen Ria Glas        

Ratumse beek 10-5  zwillbrock 11-5   Koorenburgerveen 12-5  

drienerfmuur Moehringia trinervia vuilboom Rhamnus pinksterbloem Cardamine pratensis 

robertskruid Geranium robertianum gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum echte koekoeksbloem Lychnis flos-cuculi 

witte klaverzuring Oxalis acetosella kropaar Dactylis glomerata egelboterbloem Ranunculus flammula 

dalkruid Maianthemum bifolium gewone braam Rubus fruticosus knolrus Juncus bulbosus 

bosanemoon Anemone nemorosa wilde lijsterbes Sorbus aucuparia riet Phragmites australis 

gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum straatgras Poa annua kale jonker Cirsium palustre 

kruipend zenegroen Ajuga reptans klimop Hedera helix struikhei Calluna vulgaris 

gevlekte dovenetel Lamium maculatum grote brandnetel Urtica dioica gewone dophei Erica tetralix 

gele dovenetel Lamiastrum galeobdolon pijpenstrootje Molinia caerulea blauwe bosbes Vaccinium myrtillus 

watermunt Mentha aquatica blauwe bosbes Vaccinium myrtillus pijpenstrootje Molinia caerulea 

heermoes Equisetum arvense framboos Rubus idaeus bochtige smele Deschampsia flexuosa 

penningkruid Lysimachia nummularia gewoon vingerhoedskruid Digitalis purpurea adelaarsvaren Pteridium aquilinum 

ronde ooievaarsbek Geranium rotundifolium kleefkruid Galium aparine zomereik Quercus robur 

peterselie vlier Sambucus nigra var. Lacinata ridderzuring Rumex obtusifolius beuk Fagus sylvatica 

dijkviltbraam rubus armeniacus grote weegbree Plantago major subsp. major zeeden Pinus pinaster 

kleine maagdenpalm Vinca minor gewone paardenbloem Taraxacum officinale eenarig wollegras Eriophorum vaginatum 

lelietje-van-dalen Convallaria majalis akkerwinde Convolvulus arvensis ronde zonnedauw Drosera rotundifolia 

  zomereik Quercus robur kleine zonnedauw Drosera intermedia 

  ruwe berk Betula pendula rode bosbes Vaccinium vitis-idaea 

  gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum holpijp Equisetum fluviatile 

Moerasjes van Ria  brem Cytisus scoparius wateraardbei Potentilla palustris 

grote leeuwenklauw Aphanes arvensis moeraskartelblad Pedicularis palustris krentenboompje Amelanchier 

mannetjesereprijs Veronica officinalis brede stekelvaren Dryopteris dilatata gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum 

veelkleurig vergeet-mij-nietje Myosotis discolor smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana wilde gagel Myrica gale 

kleine klaver Trifolium dubium gestreepte witbol Holcus lanatus witte waterlelie Nymphaea alba 

gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum veldzuring Rumex acetosa moeraswederik Lysimachia thyrsiflora 

schapenzuring Rumex acetosella havikskruid Hieracium gewone waternavel Hydrocotyle vulgaris 

scherpe boterbloem Ranunculus acris sterrenkroos Callitriche wolfspoot Lycopus europaeus 

rode klaver Trifolium pratense scherpe boterbloem Ranunculus acris tormentil Potentilla erecta 

gewoon duizendblad Achillea millefolium kruipende boterbloem Ranunculus repens adelaarsvaren Pteridium aquilinum 

grote ratelaar Rhinanthus angustifolius dagkoekoeksbloem Silene dioica ijle zegge Carex remota 

grasmuur Stellaria graminea look-zonder-look Alliaria petiolata grote lisdodde Typha latifolia 

smalle weegbree Plantago lanceolata rankende helmbloem Ceratocapnos claviculata watermunt Mentha aquatica 

gewone veldbies Luzula campestris ijle dravik Anisantha sterilis   

rietorchis 
Dactylorhiza majalis subsp. 
praetermissa veldbeemdgras Poa pratensis   

pinksterbloem Cardamine pratensis hondsdraf Glechoma hederacea   

echte koekoeksbloem Lychnis flos-cuculi gewone vlier Sambucus nigra   

kruipend zenegroen Ajuga reptans fluitenkruid Anthriscus sylvestris   

kruipganzerik Potentilla anglica pitrus Juncus effusus   



kleine lisdodde Typha angustifolia riet Phragmites australis   

pijlkruid Sagittaria sagittifolia struikhei Calluna vulgaris   

penningkruid Lysimachia nummularia moerasvaren Thelypteris palustris   

blauwe zegge Carex panicea zevenblad Aegopodium podagraria   

grote wederik Lysimachia vulgaris ratelpopulier Populus tremula   

  zachte dravik Bromus hordeaceus   

  gelderse roos Viburnum opulus   

  zwarte els Alnus glutinosa   

  zoete kers Prunus avium   

  gewone es Fraxinus excelsior   

  schietwilg Salix alba   

  witte dovenetel Lamium album   

  kluwenhoornbloem Cerastium glomeratum   

  vogelmuur Stellaria media   

  gewone veldbies Luzula campestris   

  dalkruid Maianthemum bifolium   

  wilde gagel Myrica gale   

  witte klaver Trifolium repens   

  waterpeper Persicaria hydropiper   

  hulst Ilex aquifolium   

  pinksterbloem Cardamine pratensis   

  klimopereprijs Veronica hederifolia   

  knikkend nagelkruid Geum rivale   

  zachte berk Betula pubescens   

  drienerfmuur Moehringia trinervia   

  robertskruid Geranium robertianum   

  gewone engelwortel Angelica sylvestris   

  stinkende gouwe Chelidonium majus   

  groot hoefblad Petasites hybridus   

       

 



 
KO3 Winterswijk    

KNNV kamp Winterswijk 9 t/m 13 mei 2018   

Natuurcamping Lutje Kössing    

      

Nachtvlinders  waarnemingen  Karel Rijsdijk    

(Macro's)     

  Taxon Nederlande naam Gebied(en) Opm. 

 1 Arctia caja Grote beer veld camping rups (Arien LAM) 

 2 Diaphora mendica Mendicabeer op licht  

 3 Eilema sororcula Geel beertje op licht  

 4 Spilosoma lubricipeda Witte tijger op licht  

 5 Spilosoma lutea Gele tijger op licht  

 6 Drepana falcataria Berkeneenstaart op licht  

 7 Tethea ocularis Peppel-orvlinder op licht  

 8 Tethea or Orvlinder op licht  

 9 Watsonalla binaria Gele eenstaart op licht  

 10 Aethalura punctulata Berkenspikkelspanner Zwillbrocker Venn (DE) Gerard Oudendammer (?) 

 11 Bupalus piniaria Dennenspanner op licht  

 12 Cabera exanthemata Bruine grijsbandspanner op licht  

 13 Cabera pusaria Witte grijsbandspanner op licht  

 14 Cyclophora albipunctata Berkenoogspanner op licht  

 15 Cyclophora linearia Gele oogspanner op licht  

 16 Ecliptopera silaceata Marmerspanner op licht / schuur  

 17 Eupithecia abbreviata Voorjaarsdwergspanner op licht  

 18 Eupithecia tantillaria Fijnspardwergspanner op licht  

 19 Hypomecis punctinalis Ringspikkelspanner op licht  

 20 Idaea seriata Paardenbloemspanner op licht  

 21 Idaea subsericeata Satijnstipspanner op licht  

 22 Lomaspilis marginata Gerande spanner op licht  

 23 Macaria alternata Donker klaverblaadje op licht  

 24 Macaria liturata Gerimpelde spanner op licht  

 25 Odontopera bidentata Getande spanner op licht  

 26 Opisthograptis luteolata Hagedoornvlinder op licht  

 27 Petrophora chlorosata Varenspanner op licht / veld / pad en ven  

 28 Pterapherapteryx sexalata Kleine blokspanner op licht  

 29 Thera obeliscata Naaldboomspanner op licht  

 30 Timandra comae Lieveling op licht  

 31 Xanthorhoe designata Koolbandspanner op licht  

 32 Xanthorhoe ferrugata Vierbandspanner op licht  

 33 Calliteara pudibunda Meriansborstel op licht  

 34 Abrostola tripartita Brandnetelkapje op licht  

 35 Acronicta alni Elzenuil op licht  



 36 Acronicta rumicis Zuringuil op licht  

 37 Agrotis exclamationis Gewone worteluil op licht  

 38 Agrotis puta Puta-uil op licht  

 39 Craniophora ligustri Schedeldrager op licht  

 40 Ochropleura plecta Haarbos op licht  

 41 Phlogophora meticulosa Agaatvlinder op licht  

 42 Subacronicta megacephala Schilddrager op licht  

 43 Pseudoips prasinana Zilveren groenuil op licht  

 44 Clostera curtula Bruine wapendrager op licht  

 45 Furcula bicuspis Berkenhermelijnvlinder op licht  

 46 Harpyia milhauseri Draak op licht  

 47 Notodonta dromedarius Dromedaris op licht  

 48 Notodonta tritophus Wilgentandvlinder op licht  

 49 Phalera bucephala Wapendrager op licht  

 50 Pheosia gnoma Berkenbrandvlerkvlinder op licht  

 51 Pheosia tremula Brandvlerkvlinder op licht  

 52 Ptilodon capucina Kroonvogeltje op licht  

 53 Stauropus fagi Eekhoorn op licht  

 54 Deilephila elpenor Groot avondrood op licht  

 55 Mimas tiliae Lindepijlstaart op licht  

 56 Smerinthus ocellatus Pauwoogpijlstaart op licht  

       

Nachtvlinders    

(Micro's)     

 
1 

Nematopogon 
swammerdamella 

Bleke langsprietmot op licht 
 

 2 Alucita hexadactyla Waaiermot op licht  

 3 Oegoconia deauratella Witte dominomot op licht  

 4 Acentria ephemerella Duikermot op licht  

 5 Evergestis forficalis Lijnvalkmot op licht  

 6 Scoparia ambigualis Grijze granietmot op licht  

 7 Udea ferrugalis Oranje kruidenmot op licht  

 8 Teleiodes luculella Maanpalpmot op licht  

 9 Cepphis advenaria Kleine herculesspanner op licht  

 10 Caloptilia alchimiella Goudvleksteltmot op licht  

 11 Endrosis sarcitrella Witkopmot op licht  

 12 Acleris hastiana Kameleonbladroller op licht  

 13 Cochylis dubitana Blauwe distelbladroller op licht  

 14 Notocelia cynosbatella Hermelijnbladroller op licht  

 15 Orthotaenia undulana Grote brandnetelbladroller op licht  

      



 
Dagvlinders     

 1 Celastrina argiolus Boomblauwtje veld camping  

 2 Coenonympha pamphilus Hooibeestje veld camping  

 3 Anthocharis cardamines Oranjetipje veld camping  

 
4 Gonepteryx rhamni Citroenvlinder 

veld camping / pad en ven / 
Korenburger Veen 

 

 5 Pieris napi Klein geaderd witje Korenburger Veen  

 6 Araschnia levana Landkaartje 
veld / pad en ven / 
Korenburger Veen  

 


