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Voorwoord       
Voor u ligt het verslag van een geslaagde KNNV-kampeervakantie in 
Bruinehaar. Bruinehaar ligt, voor zover u dat nog niet weet, in het noorden 
van Twente, ten noordoosten van Vriezenveen, vlakbij de Duitse grens.  
Anna Simmelink en HermJan Roep, geen onbekenden bij de KNNV, boden 
ons op hun Natuurkampeerterrein Erve De Meester deze week onderdak.  
Dit verslag is tot stand gekomen door bijdragen van (bijna) alle deelnemers, 
middels sfeerverslagen, foto’s en/of uitvoerige soortenlijsten. Sommige 
lijsten bevatten naast de hoofdsoort ook nog andere waarnemingen.  
De foto’s zijn gemaakt door Rick van Kesteren, Marike en Wim de Haan, 
Jeanne Kuiper, Elly Meindert, Annie van der Veen, Jaap Winkelman en 
Maria Lauran. Die laatste is ook verantwoordelijk voor de eindredactie van 
dit verslag.  

Van de voorzitter 
              Door Maria Lauran 
Dit jaar stond Bruinehaar alweer voor de 6e keer op het 
kampeerprogramma van de AKC en je zou kunnen denken dat de 
belangstelling wellicht dan iets terug zou kunnen lopen. Maar niets bleek 
minder waar: dit kamp zat overvol en niemand heeft spijt van zijn keuze 
gehad. Iedereen was bij de evaluatie erg tevreden over al het moois wat er 
te zien was geweest en de gezellige sfeer die er heerste. Want dit deel van  
Nederland heeft zo ongelooflijk veel moois en interessants te bieden dat 
een week veel te kort bleek. In het excursieprogramma verderop in dit 
verslag leest u waar wij allemaal naar toe konden. Het bleken stuk voor stuk 
allemaal voltreffers. Of het nu het Springendal was, of het nieuwe 
natuurgebied de Doorbraak, wat aangelegd is om Almelo droge voeten te 
laten houden, overal waren we verbaasd over de rijkdom aan natuur en de 

rust die hier heerst.  
Voor al die mooie excursies 
was HermJan Roep die de taak 
van excursieregelaar op zich 
had genomen, 
verantwoordelijk. Hij had voor 
veel excursies deskundige 
excursieleiders gevraagd, die 
ons allerlei natuurhistorische 

en andere wetenswaardigheden over de verschillende gebieden konden 
vertellen.  Dat maakte de wandelingen nog interessanter. Je kwam veel 
over de ontstaansgeschiedenis en het beheer van het gebied te weten.  Alle 
deelnemers gaven aan graag weer eens hier terug te komen, maar dan 
liever nog in het voorjaar. Mits dat niet in een vakantieperiode of vrije 
dagen valt, zou dat geregeld kunnen worden. Met die toezegging op zak 
togen we na deze prachtige week weer huiswaarts. Dat we niet altijd mooi 
weer hadden, deerde niemand. Het kamp startte met een gigantische 
hagelbui waardoor de stroomvoorziening in de Convo averij opliep. Dat was 
snel verholpen en gelukkig was het weer de rest van de week wel mooi.  
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De deelnemers 
 

 

 

 

 

 

Achterste rij (val links naar rechts) 
Jan Westhuis, Anna Simmelink, HermJan 
Roep (excursieregelaar), Maria Lauran 
(voorzitter), Tieke Pfaff, Jeanne Kuijper-
Nannenga, Rick van Kesteren, Elly Meindert-
Belgraver, Ria Rooij-Grandia, Corrie 
Westhuis-Maatkamp, Ben van Veenen, Edith 
Klaassen, Wim de Haan, Piet Hollander, Peter 
Rooij, Yolanda van Dungen, Marike de Haan, 
Diana van Putten. 
 

Voorste rij (van links naar rechts) 
Hennie Roode-Woudstra, Annie van der 
Veen, Iet Bakx, Ingrid Martin, Wies Nijhuis, 
Els Boss-Ulrich (admin), Jaap Winkelman, 
Henk Boss, Nico Dekker. 
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Excursieprogramma  
                                         Door HermJan Roep  

LOv = Landschap Overijssel, SBB = Staatsbosbeheer, NM = Natuurmonumenten         
Datum Nr. 

exc. 
Doel excursie Vergunning Exc. Leider/ spreker Vervoermiddel 

Zondag 26 aug.  1 
2 
3 

Natuurkampeerterrein, zandkuil en heide 
Markgrave en Hondenven 
Engbertsdijksvenen Zuid en Veenmuseum  
(13-16 open. 
Avond 
Lezing en film over de Engbertsdijksvenen  

n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 

 
 
 
 
 
Gerrit Schepers en                                                                                                                                                                               
Herman Stevens, 
KNNV Vriezenveen. 

Wandelen vanaf camping 
Fietsen en wandelen 
Fietsen en wandelen 

Maandag 27 
aug. 

4 
5 
6 

Slagenland en Fayersheide 
Landgoed Beerze 
Engbertsdijksvenen noord en kloostertuin,  
-put, en -museum van Sibculo 

SBB 
LOv 
n.v.t. 

HermJan Roep 
Bram Jongsma 

Fiets/auto en wandelen 
Auto en wandelen 

Dinsdag 28 aug. 7 
8 

Springendal 
Varen op de Regge vanaf Schuilenburg 

SBB 
n.v.t. 

Gé Westgeest Fiets/auto en wandelen 
Auto en varen in kano of 
fluisterboot 

Woensdag 29 
aug. 

9 
10 

Junner Koeland 
Dal van de Hazelbekke 

SBB 
NM 

Geert Euverman 
Fons Geers 

Auto en wandelen 
Auto en wandelen 

Donderdag 30 
aug.  

11 
12 

Dal van de Mosbeek 
De Doorbraak 
Avond 
Wandeling van de Pollen door 
Engbertsdijksvenen naar “Erve de Meester 

LOv 
n.v.t. 
 
 
SBB 

Maria Hunder 
 
 
 
HermJan Roep 

Auto en wandelen 
Auto en wandelen 
 
 
Auto en wandelen 

Vrijdag 31 aug.  13 
14 

Stadswandeling door Ootmarsum 
Bergvennen en Breckelenkampsveld 

n.v.t. 
LOv 

Gé Westgeest 
Harry Wolbers 

Auto en wandel 
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Sfeerverslagen 
 

Zondag 26 augustus 

1. Natuurkampeerterrein, zandkuil en heide 
      Door Piet Hollander 

Met 5 personen verkennen wij het campingterrein. Er is daar veel variatie 

aan planten. Om de route te vervolgen gaan we door het dorp en langs de 

plas met zonnedauw. We zijn ook langs een stille plek gegaan versierd met 

granieten, migmatieten platen, langs bos- en heidepaden. We zagen een 

vos(wolf?) en hertensporen. Langs een landgoed zijn we de snelweg 

overgestoken om weer naar de camping te gaan. 

 

2. Markgraven en Hondenven 
         Door Jan Westhuis 

Met negen deelnemers op de fiets begonnen wij op onze eerste dag aan 
onze excursie. Na de eerste saaie kilometers naast de N343 kwamen we bij 
ons startpunt bij de Markgraven aan. Het weer was ons goedgezind en over 
de eerste kilometer deden we gebruikelijk lang. De Markgraven heeft over 
de gehele lengte natuurvriendelijke stroken van tien meter aan 
weerszijden. De stroken kunnen 
gecontroleerd overstromen bij 
hevige regenval. Op deze manier 
worden ongewenste 
overstromingen op andere 
plakken voorkomen. Ondanks 
de droogte van de laatste tijd 
waren er voldoende planten. 
Onder andere werd de 
Wolfsklauw bloeiend gezien. Bij 
het Hondenven ontbraken de 

dodaarzen maar de klokjesgentiaan werd wel 
gezien. Twintig kilometer fietsen en zes 
kilometer wandelen, het was een mooie dag, en 
we keerden met zeven deelnemers terug op het 
kampterrein. 
 

3. Engbertsdijksvenen Zuid en 
Veenmuseum 

Door Henk Boss 
Met 8 personen 3 ½ kilometer gefietst naar Engbertsdijksvenen Zuid. 
Gestart bij de parkeerplaats van Staatsbosbeheer. Vervolgens een rondje 

gelopen van ongeveer 6 ½ 
kilometer. Eerst over een 
bospaadje langs de rand van het 
veen. Daarna linksaf door open 
landschap met waterpartijen, 
heide, gagel enz. Daar was ook 
een vogelpost met een aantal 
vogelaars die van hun rust 
genoten. Vervolgens linksaf langs 
het Geesterens Stroomkanaal 
waar vanaf de brug een poelslak 

en voorns (rode vinnen) zijn waargenomen. Daarna verder gelopen naar 
het beginpunt. Vervolgens zijn 
we naar de Paterswal gereden. 
Hier is een kleinschalig 
Veenmuseum waar met 
veenwoningen het vroege 
wonen en werken in deze 
streek wordt gedemonstreerd. 
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Tevens is er een infocentrum en rijdt er een klein smalspoortreintje. Hier 
hebben we koffie met krentenwegge genuttigd. Er 
ontspon zich een levendige discussie over het milieu en 
de invloed van de mensheid hierop. Met het treintje 
rondgereden en de historie van het ontginnen van het 
veen bekeken. Achter het gordijn van een deur een 
pipistrellus pipistrellus ontdekt. Die had zich hierachter 
gewurmd maar kon er wellicht niet meer achter weg. We 
zijn een hele dag onderweg geweest want we waren pas 
tegen 5 uur weer op de camping. 

 

Maandag 27 augustus  

4. Slagenlandschap en Fayersheide 
      Door Piet Hollander 

Langs de kanalen rondom Vriezenveen (opvallend dat de waterstanden 
behoorlijk verschillen) gereden, 
waar HermJan ons de nodige 
uitleg gaf over het ontstaan van 
bossen en het slagenlandschap: 
Tussen de stuwwallen van 
Oldenzaal en de Sallandse 
Heuvelrug bleef vroeger veel 
water staan. Gevolg ervan was 
vorming van laagveen. Door 
verlanding werd dat ‘vanzelf’ hoogveen (als het geen contact meer heeft 
met het grondwater en alleen gevoed wordt door regenwater). Ten zuiden 
van die grootschalige veenvorming (Engbertsdijksvenen zijn daar nog het 
restant van), ging men in de middeleeuwen de grond ontginnen en 
ontstonden op de hogere gronden kleine nederzettingen: Daarle, Sibculo 
en de Striepe. De akkers werden in de loop van de eeuwen steeds verder 
verkaveld (door overerving). Dat deed men in de lengte. Zo ontstond het   

zgn. slagenlandschap. De slagen 
werden in de loop der eeuwen steeds 
smaller. De ruilverkaveling van 1963 
heeft aan dit proces een einde 
gemaakt. Vergezeld van de nodige 
regen door een deel van Vriezenveen 
met Brink 

gewandeld. 
Later het pad 

door de Fayersheide gewandeld.  Daar vonden we 
klokjesgentiaan en vetblad, dopheide zowel als 
struikheide. Met pionier ruwe berk, met 
zomereik, ook de wilg is daar terug, en vele 
Ratelpopulieren. Er waren zwerfstenen, twee 
Gneisen met veel pegmatiet en graniet, heel 
mooi. 
 

5. Landgoed De Beerze 
Door Diana van Putten 

Met onze gids Bram Jongsma (gids van het Overijssels Landschap, 
vrijwilliger voor Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) gaan we met 10 
personen op stap in landgoed De Beerze.  Hij vertelt dat dit landgoed wat 
gelegen is langs de Overijsselse Vecht, een van de oudst bewoonde plekken 
van Nederland is, al sinds de laatste ijstijd (ca. 10.000 jaar geleden). Uit de 
ijzertijd stammen de grafkuilen en grafheuvels. In de middeleeuwen was er 
de potstalcultuur. Toen werd stalmest vermengd met heideplaggen wat 
werd gebruikt voor bemesting van de essen. Door te veel aan afgraving van 
de heide ontstonden er zandverstuivingen. Zo ontstond het kamduin. Daar 
lopen we nu op, het is hoog. In het bos vinden we eikenstobben. De eiken 
werden gebruikt om houtskool te maken, en dan groeide dit weer aan. De 
gids weet veel van de geschiedenis van het land. Nu is er een project in het 
kader van Natura 2000 om de zandverstuivingen weer uit te breiden, in 
stand te houden. Dit houdt in dat 55 hectare bos gekapt zal worden. Er is 
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een werkgroep van KNNV en Landschap Overijssel die de dennenorchis van 
een bepaalde plek zal verplanten, met name om deze te behouden als het 

bos gekapt wordt. Op de 
zandverstuiving vind je de 
zandoorwurm en de mierenleeuw. 
We lopen nu door het 
jeneverbesstruweel. Door de 
verzuring komen er geen nieuwe 
planten bij (verjonging). De 
werkgroep zal in de toekomst 
proberen de jeneverbes uit te 

zaaien. We passeren de Beerserhooiweg waar faunadoorgangen gemaakt 
zijn voor adders. Deze werden in het verleden nogal eens doodgereden. 
Door het wildspoor te volgen steken we het grote veld over. En dan de 
spoorwegovergang. De 
gids raadt ons aan met de 
rug naar de trein te staan, 
ter geruststelling van de 
machinist bij onbewaakte 
overweg. Dit is voor het 
eerst dat we hiervan 
horen. Over het spoor 
komen we in de buurt van 
Landgoed Beerze. Midden 
vorige eeuw was het 
landgoed en het huis in 
bezit van jonkheer Roëll, 
secretaris van koningin Juliana. Zij en de familie waren regelmatig te gast 
op het landgoed. De prinsesjes zwommen in de vijver. Zelfs werd er een 
zijspoor voor de trein aangelegd om de familie bij het landgoed te brengen. 
Ondanks een enkele bui hebben we genoten van het traject en de verhalen 
van Bram. 

6. Engbertsdijksvenen noord en Kloostertuin, -put 
en -museum van Sibculo 

   Door Marike de Haan 
Met 5 personen fietsten we via Kloosterhaar naar de ingang van 
Engbertsdijksvenen Noord. Bij een werkschuur konden we de fietsen 
overdekt stallen. We liepen het eerste stuk op een pad waar rechts redelijk 

veel Brede Wespenorchissen 
groeiden en links steeds natte 
stukken met Slangenwortel 
lagen. We zagen sporen van 
reeën en wilde zwijnen. Jaap 
vond een aantal haantjes en 
aardvlooien. We hadden een 
korte stop in een vogelkijkhut 

De Pluus. Hier vlogen boven de veenplassen veel Boeren- en 
Huiszwaluwen. Toen we verder liepen zagen we een plek met Veenpluis. 
Het begon wat te regenen. We passeerden een uitkijkpunt en zagen een 
deel dat recent was geplagd. Daarna kregen we een flinke bui. We zochten 
beschutting in een bosje. Gelukkig werd het na 10 minuten weer droog. We 
zagen Kraaiheide en in de verte een Buizerd. In een bebost deel kwamen 
we twee medewerkers van SBB tegen. Ze vertelden dat ze het beboste deel 
waar we op uitkeken binnenkort zouden vellen. De route liep een stukje 
langs de drukke provinciale weg. 
Vervolgens liepen we een stuk langs 
de vaart, de Dooze. Bij een 
Zomereik groeide een groot 
exemplaar van Gewoon 
Eekhoorntjesbrood. Ook hing er een 
oud nest van de 
Eikenprocessierups. Vlak voordat 
we terug waren bij de fietsen 
stopten we nog even om iets te 
kunnen drinken. We fietsten naar Sibculo waar we het Kloostermuseum 
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bezochten. Hier zijn onder andere een oud winkeltje, fossielen en 
overblijfselen van het klooster te zien. We bezochten ook de oude 
waterput en de kloostertuin die 2 jaar geleden is aangelegd. In het museum 
dronken we vers gezette thee/koffie. Na een bezoek aan de Spar fietsten 
we terug naar de camping. 

Dinsdag 28 augustus  

7. Springendal 
      Door Edith Klaassen 

Om 9:30 uur met 2 auto’s vertrokken naar de parkeerplaats bij de 
brandtoren aan het eind van de Hooidijk ten oosten van Vasse. Het is 
windstil en bewolkt. Om 10:00 uur treffen we Gé, onze gids. Meteen al 
krijgen we fantastisch goede uitleg over het gebied, de recente 
geschiedenis en het ontstaan van het landschap. Ter illustratie heeft hij een 
reliëfmodel van de kaart meegenomen. We staan boven op de stuwwal van 

Ootmarsum. Vroeger kaal maar nu bos, in 
Engelse landschapsstijl aangelegd. Van deze 
hoogte watert het gebied in oostelijke 
richting af op de Dinkel. Gé zet er de pas in, 
maar wacht ook geduldig. Op een al 10 jaar 
verlaten akker is door verschralend beheer 
de natuur aan het terugkeren, zo vinden we 
er Parnassia. Hier drinken we koffie, waarbij 
een zwartenpieten discussie ontstaat…. 

Vervolgens betreden we particulier terrein. Een nog intacte dode ree ligt 
achter de omheining. We dalen en 
stijgen, kruisen de waterloopjes, 
over verende bospaden. Het is hier 
heerlijk stil. Terug op het landgoed 
uitkijkend over een prachtige 
vloeiweide nemen we onze lunch, 
naast het beeldje van Victor 
Westhof. Verder langs de beken, 

soms gestuwd tot vijver. En Gé maar vertellen.  Om 14:30 uur nog 
democratisch besloten tot een mooiere iets langere terugtocht naar de 
auto te nemen. Daar bedanken we Gé voor deze fijne dag. 

 

8. Varen op de Regge vanaf Schuilenburg 
   Door Corrie Westhuis 

Vijf auto’s reden achter HermJan aan naar de Regge. Door het rustige 
tempo van hem zijn we geen moment iemand kwijt geweest. Omdat er nog 

maar 2 vierpersoonsfluisterboten waren, 
moest er een groepje van 8 mensen in 
een acht persoons boot en 2 mensen 
gingen er in een kano. Het was duidelijk 
wennen om met zo’n boot te varen als je 
dat nog nooit gedaan hebt, maar alles 
went! De Regge was in de richting van de 
sluis 

prachtig met veel mooie bloeiende 
waterplanten. Ook de ijsvogels kregen 
we te zien. De ijsvogel bleef prachtig 
zitten en draaide in verschillende 
richtingen om zich mooi te laten zien. 
Diverse libellen zijn ook waargenomen. 

We 
zijn 
na 

onze terugvaart nog een stukje 
doorgevaren maar iedereen vond deze 
kant minder mooi en het zitvlees was bij 
de meesten van ons ook op. Dus terug 
naar de haven en nog even heerlijk 
genoten van koffie met!! Voldaan zijn we 

weer naar de camping gereden. 
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Woensdag 29 augustus 

9. Junner Koeland 
          Door Nico Dekker 

Na een mooie en goed verlopen rit naar de Bootsman ontmoetten we daar 

Geert Euverman, onze gids. Kennis gemaakt en weer verder in de auto via 

een zandweg naar een P alleen voor ons bestemd. Streng liet hij ons weten 

dat hij ieder verhaal maar één keer vertelde. We waren het hek nog niet 

door of eenieder zag zijn kans schoon om zijn eigen ding te doen/zien. We 

werden meteen tot de orde geroepen om hem te volgen. Dat Koeland niet 

alleen voor koeien was werd gauw duidelijk uit de latrines van 

paardenmest. Een zeer 

interessant terrein met vele 

biotopen en heide- struweel-

eikenbomen-grasland met 

gele weidemierbulten, oude 

verlegde, dichtgegooide 

rivierarmen/lopen. Het ene na 

het andere verhaal over het 

ontstaan en wording werd ons bijgebracht. Hoogtepunt zowel voor ons als 

voor Geert waren de 6 Grauwe Klauwieren. Al ras bleek dat Geert gedacht 

had dat het na 2 à 2 ½ uur afgelopen was en hij weer naar huis kon. Helaas 

voor hem werd het uiteindelijk tot na 13:00 uur voor hij vertrok. Na hem 

bedankt te hebben zijn we gaan lunchen en hebben we nog zelf 

rondgeneusd tot over 15:00 uur. Een prachtig gebied om nog eens terug te 

gaan. 

 

10. Dal van de Hazelbekke 
Door Tieke Pfaff 

We vonden de “boerderij” van Fons Geers heel gemakkelijk en werden 
ontvangen met koffie/thee en 
beschuitjes met kaas. Een heel lieve 
herdershond van 2 jaar droeg bij aan 
de sfeer. Er was een kerkuilenkast 
waar dit jaar 5 jongen werden 
grootgebracht. Vorig jaar waren het 
er 7! Natuurmonumenten beheert 
hier 57 hectare beekdal, een oase 
van rust, aandacht voor – en trots op 

de natuurwaarden. Er is droge grond met trilveen, en een samenvloeiing 
van 3 beekjes in een stuk bos. Een kikkerpoel en een broeihoop van dood 
eikenhout voor het Vliegend Hert completeren het geheel. De roggenakker 
wordt al jaren zo beheerd dat er oude akkerkruiden kunnen groeien. Dat 
lukt ook, maar er ontbreken toch soorten en de akker kan niet voldoen aan 

de Europese richtlijnen voor een 
dergelijk gebied. De rogge wordt 
gebruikt om andere roggenakkers in 
natuurgebieden in te zaaien. Een 
bezoek aan dit gebied in mei of juni 
zou een goed idee zijn vanwege de 
orchideeën die er dan groeien. We 
mochten altijd terugkomen werd 
ons verzekerd! Een leuke vraag van 

een van ons was of Natuurmonumenten het gebied wel goed beheerde. Ja, 
was het antwoord, want er waren zoveel vrijwilligers en als die een brief 
schreven met een aanmerking dan kan Natuurmonumenten er niet 
onderuit om daar gehoor aan te geven. Eén van die vrijwilligers is Fons en 
alles ademde gemoedelijkheid en rust, maar wel zag het er tot in de puntjes 
verzorgd uit. 
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Donderdag 30 augustus  

11. Dal van de Mosbeek 
             Door Ria Rooij/Grandia 

Het vertrek van de excursie was vanaf de parkeerplaats van de “Molen van 
Bels”. Maria Hunder, onze gids, 
stond op ons te wachten. Met 13 
mensen op stap. De Molen van Bels 
was in vroeger tijden een 
papiermolen. Nu een korenmolen. 
We starten vanaf de stuwwal.  Maria 
vertelt ons iets over het ontstaan 
van het landschap met z’n bronnen 
en beken. Wij gaan richting   de bron 
van de Mosbeek. Prachtig mooi 
glooiend landschap. Allemaal leuke “natuurmonumentjes”. Bijzondere 
plantengroei: zie de plantenlijst. 
Op een veldje een poeltje, nog een overblijfsel van het roten van vlas 
(blootstellen aan water). De reuterij, Maria noemde ook een boerderij, nu 

nieuw, in oorlogstijd 
bewoond door mensen en 
onderduikers. Helaas 
allemaal omgekomen. Het 
verzet speelde hier een 
grote rol. De boerderij is nu 
van een kippenboer. Er 
waren ook dikke palen van 
eikenhout in de grond 
geplaatst in de hoop dat 
het, na vermolming een 
voedingsbodem zou zijn 

voor de ontwikkeling van het Vliegend Hert. Aan de voet van een 
grafheuvel hebben we geluncht. Op andere veldjes was nog volop 

uitgebloeide Beenbreek aanwezig, prachtig oranje van kleur. Alles groeide 
natuurlijk op een vochtige bodem. Tot aan de bron van de Mosbeek zijn we 
gewandeld. Prachtige excursie. Zeer goed verteld door Maria Hunder. Na 
afloop nog genoten van heerlijke koffie met taart bij de Molen van Bels. 
Voor alle waarnemingen zie de lijsten van deze excursie. 
 

12. Doorbraak 
        Door Maria Lauran 

Met z’n drieën hebben we dit nieuwe natuurgebied verkend. De Doorbraak 
is een paar jaar geleden gegraven 
om Almelo droge voeten te laten 
houden. Aan beide zijden van 
deze kunstmatige beek hebben 
ze de oevers natuurlijk ingericht, 
waardoor een wandeling erg 
interessant is. Naast een keur 
aan waterplanten, als Gele 
plomp, Kattenstaart, 
Watermunt, Watergentiaan, 

Pijlkruid, Moerasvergeet-mij-nietje en Kikkerbeet, stonden langs de oevers 
o.a. Heelblaadje, Kaasjeskruid, Grote kaardenbol, Knoopkruid en Scherpe 
boterbloem. We hebben genoten van al dat moois.   

 

Vrijdag 31 augustus  

13. Stadswandeling door Ootmarsum 
 Door Diana van Putten 

Met 5 mensen in auto’s naar Ootmarsum. Onze gids Gé stond ons op te 
wachten op de parkeerplaats midden in het stadje. In 1300 werden de 
stadsrechten verleend. De stad wordt ook wel de siepelstad genoemd, 
siepel betekent ui. Bij de kerk zie je een monumentje waar dit uitgebeeld 



 
10 

wordt. Op het kerkplein vind 
je de Sint Simon en Judas kerk 
uit de 12e eeuw. Dit is een 
basiliek.  De toren is in de 19e 
eeuw afgebroken. Er zijn vele 
vakwerkhuizen en er is een 
watermolen. Een opvallend 
beeldhouwwerk is de  
 ‘Poaskearels’.  Er zijn vele 
galeries in de stad. 
 

 

14. Bergvennen en Breckelenkampsveld 
          Door Nico Dekker 

Bergvennen tocht met Harry Wolbers. In het begin was het lekker weer en 

van alles te zien qua planten, vogels en vlinders enz. Na uitleg over het 
gebied gingen we van de paden af. Wat het veel interessanter maakte. 
Langs de oevers van de vennen, dwars door zonnedauw, heide, 
klokjesgentiaan en waterlobelia  . We dronken koffie op een idyllische 
plek met onze gatjes in de heide en links en rechts libellen die steeds weer 
noopten tot opstaan en kijken. Vele planten trokken onze aandacht tot er 
werd geroepen: Blonde Tapuit. Helaas zoals Maria zei, we zitten niet in 

Marokko. Het bleek een gewone 
Tapuit, maar niet minder mooi. 
Tijdens de lunch werd er nog een 
Boomsprinkhaan afgevoerd door 
mieren. Na de lunch weer verder naar 
nog meer mooie plekjes. Een kleine 
drinkpoel en veel mooie stukjes, ook 
hier weer veel boomopslag. Heerlijk 

gelopen en gekeken, gekletst en genoten. We keerde weer terug naar de 
auto met veel mooie plaatjes 
en herinneringen. 
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Het unieke van Bruinehaar, met als resultaat 
een uiterst zeldzame plant             
            Door HermJan Roep 
 
In Bruinehaar groeit een zeer zeldzame plant, die namelijk slechts 

tweemaal eerder op 
het vaste land van 
Europa is gevonden. 
De naam van de 
plant is Canadees 
Hertshooi of met de 

wetenschappelijke 
naam Hypericum 
canadense. De 
familie is de 
Hertshooi-familie en 
de bekendste soort 
van die familie is 
Sint-Janskruid, dat in 
onze streek veel 
voorkomt. Maar het 

Canadees Hertshooi had ik van mijn leven nog nooit gezien. 
In de flora staat voor deze soort: op de “Rode Lijst” en dat wil zeggen dat 
hij door zijn zeldzaamheid beschermd dient te worden. Verder staat er 
“Ernstig Bedreigd”.  
Het is maar een onopvallend plantje van een centimeter of tien met kleine 
heldergele bloempjes, die je vanaf juli tot september vooral goed kunt zien, 
omdat de planten dicht opeen bij elkaar staan. De bloemen hebben als 
kenmerkende eigenschappen weinig meeldraden en de bovenste bladeren 
zijn smal. Na september zijn de bloempjes na de bevruchting over gegaan 
in ronde, later roodachtige bolvormige vruchtjes. De gele veldjes van deze 

plantjes worden bruin en tot ver in de winter kun je ze zo nog gemakkelijk 
terugvinden. 
En waar staat deze uiterst zeldzame en kwetsbare plant dan wel in ons 
dierbare Bruinehaar?  
 
Het is niet te geloven!! 
 
Maar hij groeit met honderden bij elkaar in de “Koele”. 

Het plantje groeit onder bijzondere omstandigheden staat er in de flora van 
Heukels en wel: op open, ’s winters ondiep onderwater  staande, 
voedselarme, venige of lemige zandgrond.  
En daar kunnen we hem dan ook vinden aan de rand van het water, waar 
het ondiep is en een beetje lemig, aan de kant van het fietspad. Het is er 
nogal drassig om te lopen, maar aan de sporen van de motorcrosser die 
dwars door de plantengroep is gereden blijkt, dat je er niet wegzakt.  
Maar waarom is nu juist Bruinehaar dan zo bijzonder en waarom groeit het 
plantje niet bijvoorbeeld in België, Frankrijk of Italië? Dat heeft te maken 
met het ontstaan van de Bruinehaar in de voorlaatste ijstijd, dus ongeveer 
een slordige 200.000 jaar geleden. In die periode was er hier het landijs 
vanuit Scandinavië. Landijs moeten we vergelijken met de ijskap van 
Groenland, die er nog steeds is. Aan de randen heeft een dergelijke ijskap 
weglopende ijsrivieren de zogenaamde “gletsjers”. Deze gletsjers nu 
zoeken de lage delen in het land op en dat zijn dus de oude rivierdalen van 
een vorige warme periode. Het zand van deze oude droge rivieren schuiven 
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ze op en zo ontstaan er aan de randen de stuwwallen. In onze buurt kunnen 
we genoeg stuwwallen vinden, want we noemen ze ”bergen”. Toen is de 
Holterberg, de Lemelerberg, de Archemerberg en de Hellendoornse berg 
ontstaan, eigenlijk is dat maar één stuwwal evenals de stuwwal van 
Ootmarsum en die van Oldenzaal, die samen van oorsprong ook één 
stuwwal zijn geweest. Maar ook Tubbergen en Sibculo zijn oude 
stuwwallen. In Duitsland hebben we nog de “Wilsumerbergen”, de 
camping die dankbaar gebruik maakt van het schone zand van een lange 
stuwwal. 
 
Maar ook al is Bruinehaar een hoogte in het landschap het is geen stuwwal, 
maar wat dan wel?  
 
Tussen de “bergketen” van Ootmarsum/Oldenzaal en de “bergketen” van 
de Holterberg/Hellendoornse berg in lag nu ruim 200.000 jaar geleden een 
gletsjer met een ijsdikte van ongeveer honderd tot tweehonderd meter. 

Bovenop het ijs lagen stukken afgebroken 
rots uit Noorwegen naast andere 
meegebrachte troep zoals zand, grind en 
grond. Deze dikke ijstong is in de 
daaropvolgende warme periode gaan 
smelten. Het smeltwater stroomde van het 
ijs af en maakte in de stuwwallen brede 
gletsjerdalen, die we nog terugvinden in 
het dal van de Mosbeek, dal van de 
Hazelbekke en in het Springendal. 
Maar wat heeft dat nu met Bruinehaar te 
maken? 
 
Behalve aan de randen ging de gletsjer ook 

in het midden smelten. En dit smeltwater nam de grond, het zand en de 
stenen, die op het ijs waren gevallen mee tijdens het transport vanuit 
Scandinavië. Laagten in het ijs werden beekjes. En de smeltwaterbeekjes 

verzamelden zich tot troebele smeltwaterrivieren. Deze rivieren nu 
zochten door spleten en tunnels in de ijsmassa een uitweg naar beneden, 
waarna ze onder het ijs naar lagere plaatsen wegstroomden. Tijdens dit 
transport naar beneden viel de meegevoerde troep op een hoopje. En zo is 
onder het ijs een zogenaamde smeltwaterheuvel of esk ontstaan. Deze 
term “esk” komt uit het Iers en in het meervoud spreekt men van esker. In 
Ierland zijn er dus ook van die smeltwaterheuvels te vinden. 
De smeltwaterheuvel bestaat uit verschillende lagen. Zo wordt er een laag 
grind afgezet als de rivier snel stroomt, een laag grof zand bij minder snelle 
stroming, fijner zand bij nog minder stroming en tenslotte wordt er leem 
afgezet bij heel weinig stroming.  
We kunnen veronderstellen dat de rivier in het begin, dus bij lichte dooi 
van uit de koude periode, nog maar langzaam stroomde. En naarmate het 
warmer werd steeds sneller en woester werd. Dat betekent dat er eerst 
een laagje leem is afgezet en daarover heel fijn zand, daarna grof zand en 
uiteindelijk grind in het smeltwaterheuveltje. Afhankelijk natuurlijk van de 
schommelingen in het klimaat, want het zal in de zomer natuurlijk meer 
smelten dan in de winter en voordat de totale ijskap is gesmolten zijn we 
wel jaren en jaren verder. 
Zo’n smeltwaterheuvel of esk is “de Moenkesberg,”de verhoging, die iets 
meer richting Duitsland (het koninkrijk Hannover) ligt. Vlak daar tegenaan 
dus iets westelijker ligt de “Mantjesberg”, waar we in Langeveen over 
spreken als we het over de klootschieterswedstrijd “De ronde van de 
Mantjesberg” hebben. Ook de Mantjesberg bestaat uit hetzelfde materiaal, 
maar we noemen het nu geen smeltwaterheuvel, maar een smeltwaterrug. 
Waarschijnlijk is het topje van de echte smeltwaterheuvel een goed 
herkenningspunt geweest voor de grens van de beide landen, want het ligt 
precies op de landsgrens. 
Inmiddels is het Duitse gedeelte afgegraven en zo te zien verschoven over 
de akkers. Daardoor is er op de grens van het Duitse en het Nederlandse 
deel een steil vlak ontstaan en zien we de heuvel aan de Nederlandse kant 
geleidelijk aflopen naar de familie Olthof, die dus op de smeltwaterrug 
woont. 
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Ondertussen is er iemand bezig geweest om die steile Duitse wand te 
gebruiken om er “zand” uit te graven. Hierdoor is er een soort hol ontstaan, 
dat vandaag of morgen instort, maar er is tot op heden wel een prachtig 
profiel van de smeltwaterheuvelbodem ontstaan. Prachtig kun je nu de 

verschillende lagen 
onder elkaar in de 

heuveldoorsnede 
zien. Afwisselend 
grof en fijn zand, 
met grind bovenin 
en lemig zand 
onderin (zie foto). 
De ontstaans-
geschiedenis van 
deze esk is tot op 
heden dus goed af 
te lezen, maar wel 

zolang het zandhol intact blijft en niet met de boven liggende zwarte grond 
wordt vermengd als de zaak instort. 
Het lagere gedeelte van de hoogte richting Almelo heet dus een 
smeltwaterrug en deze eindigt na de Balkenbelt, waar de familie Luft woont 
en waar Jan Brunink ook nog een huis heeft gebouwd. Bij de familie Bels is 
de heuvel al verdwenen waardoor hun huis veel lager ligt. Ook het 
kampeerhuisje van “Erve de Meester” ligt onderaan de smeltwaterrug, dat 
in tegenstelling tot de oude boerderij en dus ligt hun kampeerterrein in de 
nattigheid, wat in de winter, maar ook in een natte zomer goed is te 
merken. 
Een nieuw bultje smeltwaterrug zien we wat verder richting Almelo 
opduiken en wel aan de Balkenbeltsweg bij Johan Engberts, de “Wolfsbelt” 
geheten. Vervolgens nog een verhoging verderop in de oude rivierloop 
richting Almelo, de “Haamberg” bij Geesteren, waar op het zuidelijkste 
puntje “Huzink bouwmaterialen” is gevestigd. 
 

Piet Leenders, de grootvader van Petra Luft, had al iets gemerkt van die 
rare bodemsamenstelling van Bruinehaar. Zijn zoon Jan Leenders had mij   
al jaren geleden verteld, dat zijn vader een zandafgraving was begonnen, 
maar dat het geen “goed” zand was, want er zat van alles door elkaar zand 
maar ook grind en leem. De zandwinning heeft men toen maar gelaten voor 
wat het was een ondiep zwemwater zonder duidelijke vorm. En zo was het 
“Gat van Leenders” een feit. 
Dat kunnen we niet zeggen van de zandgaten in de buurt van Sibculo. Daar 
is het zand gegraven uit een stuwwal en die bestaat uit opgestuwd min of 
meer zuiver rivierzand. In tegenstelling tot het “Gat van Leenders” zijn deze 
zandwinningen diep uitgezogen zandputten. En zo vinden we in de stuwwal 
van Sibculo naar Kloosterhaar een hele reeks van zandgaten, die verder 
doorlopen naar de stuwwal waar de “Wilsumerbergen” liggen in ons 
buurland. 
Toen men een aantal jaren geleden met de aanleg van de rondweg door 
het “Gat van Leenders” is begonnen, wilde men zand aanvoeren om het gat 
op te vullen voor de iets verhoogde weg. Op advies van Plaatselijk Belang 
Bruinehaar heeft men het zand niet van elders aangevoerd, maar heeft 
men het materiaal uit de zandkop ernaast, richting Langeveen gehaald, ook 
dat zand was van Jan Leenders.  

Plaatselijk Belang 
Bruinehaar zag daardoor 
een mogelijkheid om 
toch weer een 
zwemwater voor de 
buurt te creëren en zo is 
de “Koele” ontstaan. 
Hierdoor is er voor de 
plaatselijke bevolking 
naar het ontwerp van 
een ingenieursbureau 
een niervormige 

recreatieplas aangelegd. Dit plan is door Plaatselijk Belang goedgekeurd, 
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waarbij de rand zeer ondiep is gemaakt, zodat de kleine kinderen er 
probleemloos kunnen spelen. Naar het midden toe wordt het dieper en wel 
zo, dat een volwassen persoon er normaal goed kan zwemmen. 
En aangezien deze recreatieplas in de smeltwaterrug is gegraven, bestaat 
de onderlaag uit lemig zand. Het regenwater dat op de Bruinehaarseheide 
valt, zakt in het zand weg en als het op een ondoordringbare leemlaag stuit 
stroomt het bijna horizontaal ondergronds de richting van Almelo op. De 
heidegrond is voedselarm en dus wordt ook het grondwater voedselarm. 
Ook is een heidebodem rijk aan humuszuren, zodat het water en 
voedselarm en zwakzuur is. In de zomer is het droger en in de winter valt 
er meer neerslag, dus zal in de winter het water in de recreatieplas hoger 
staan dan in de zomer.  
Kortom een ideale standplaats voor onze zeldzame plant. 
In België en Frankrijk is er geen landijs geweest, want het ijs is indertijd tot 
Nijmegen gekomen en dus komt ons plantje daar niet voor. 
Wel komt het in Ierland voor en aangezien de naam “esk” uit het Iers komt 
is dat dus niet zo verwonderlijk. 
 
 

Kaal begraasd grasland 
 

1. Plekje met stekelige, onsmakelijke planten 
2. Hierin kiemen prikkende struiken kiemen, veilig voor knagers 
3. Als deze groot genoeg zijn, kunnen boomvormers hierin 

opgroeien 
4. Hierna sterft struweel af door beschaduwing, verdroging, 

vertrapping 
5. Wat overblijft is een volwassen, alleenstaande boom 
6. En als deze tenslotte ooit weer eens sterft, begint alles van voren 

af aan 
 
 
 

Effecten begrazing     
     Door HermJan Roep 

(Voor uitleg zie linker pagina) 
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Soortenlijsten 

1. Plantenlijst              
Door Wies Nijhuis     

Toelichting bij de plantenlijst                             
Er zijn 279 plantensoorten genoteerd verdeeld over 80 plantenfamilies.  
Voor het samenstellen van de plantenlijst heb ik gebruik gemaakt van de soortenlijst van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF): 
https://www.verspreidingsatlas.nl/soortenlijst/vaatplanten   
Naamlijst van de Nederlandse Vaatplanten 

Lijst van de soortnummers en status van de Nederlandse vaatplanten. Bron: Standaardlijst 2003 (met aanvullingen) en Voorstel voor de Rode Lijst 2012. 

 

Zeldzaamheid  

zzz zeer zeldzaam  

zz zeldzaam  

z vrij zeldzaam  

a algemeen  

x verdwenen  
 

Rode Lijst 

GE Gevoelig  

KW Kwetsbaar  

BE Bedreigd  

EB Ernstig bedreigd  

VN Verdwenen  

L Verdwenen voor 1900  

TNB (Thans Niet Bedreigd)  

E (Exoot)  

OV-

1       

(korter dan tien jaar bekend uit 

Nederland) 
 

OV-2 (onbestendige soort)  
 

Deelgroep 

L Wolfsklauwen 

P Paardenstaarten 

V Varens 

N Naaldbomen 

E Eenzaadlobbigen 

S Tweezaadlobbigen 
 

                     Spore-aar van Wolfsklauw 
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  Adoxaceae Muskuskruidfamilie                                           

1133 Sambucus nigra Gewone vlier S a TNB x                                   

1367 Viburnum opulus Gelderse roos S a TNB             x             x         

                                                

  Alismataceae Waterweegbreefamilie                                           

6017 Alisma Waterweegbree (G) E a         x                             

28 Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree E a TNB                       x           x 

6183 Baldellia Moerasweegbree (G) E z                                     x 

1114 Sagittaria sagittifolia Pijlkruid E a TNB                       x x     x     

                                                

  Apiaceae Schermbloemenfamilie                                           

11 Aegopodium podagraria Zevenblad S a TNB             x                       

6034 Angelica Engelwortel (G) S a               x           x x         

60 Angelica sylvestris Gewone engelwortel S a TNB                       x     x       

1215 Berula erecta Kleine watereppe S a TNB         x            x x             

303 Chaerophyllum temulum Dollekervel S a TNB                             x       

394 Daucus carota Peen S a TNB     x                               

6248 Heracleum Berenklauw (G) S a       x                               

929 Peucedanum palustre Melkeppe S a TNB                   x               x 

                                                

  Aquifoliaceae Hulstfamilie                                           

658 Ilex aquifolium Hulst S a TNB x                   x   x x x       

                                                

  Araceae Aronskelkfamilie                                           

178 Calla palustris Slangenwortel E z TNB           x x     x                 

723 Lemna minor Klein kroos E a TNB                       x             

                                                

   Klimopfamilie                                           

6266 Araliaceae Waternavel (G) S a     x     x     x x x x       x x x   
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  Asparagaceae Aspergefamilie                                           

349 Convallaria majalis Lelietje-van-dalen E a TNB           x         x               

964 Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel E a TNB                 x         x         

                                                

  Asteraceae Composietenfamilie                                           

4 Achillea millefolium Duizendblad S a TNB x               x       x           

5 Achillea ptarmica Wilde Bertram S a TNB         x x             x         x 

62 Anthemis arvensis Valse kamille S z KW                           x         

6048 Arctium Klit (G) S a       x                   x           

101 Artemisia vulgaris Bijvoet S a TNB     x                               

6078 Bidens Tandzaad (G) S a           x       x     x             

141 Bidens cernua Knikkend tandzaad S a TNB                       x             

143 Bidens frondosa Zwart tandzaad S a E   x                                 

2458 Bidens radiata Riviertandzaad S zz TNB                                 x   

144 Bidens tripartita Veerdelig tandzaad S a TNB             x       x   x     x x   

208 Carduus crispus Kruldistel S a TNB                         x           

279 Centaurea cyanus Korenbloem S a GE                           x         

1766 Centaurea jacea Knoopkruid S a TNB           x             x     x     

331 Cirsium arvense Akkerdistel S a TNB               x       x x           

332 Cirsium dissectum Spaanse ruiter S z KW                             x       

335 Cirsium palustre Kale jonker S a TNB                     x       x     x 

336 Cirsium vulgare Speerdistel S a TNB               x           x         

475 Conyza canadensis Canadese fijnstraal S a TNB                   x   x             

6198 Erigeron Fijnstraal (G) S a       x                               

490 Eupatorium cannabinum Koninginnekruid S a TNB       x                 x x x x     

6224 Galinsoga Knopkruid (G) S a   x                                   

587 Gnaphalium luteoalbum Bleekgele droogbloem S a TNB                 x             x     

589 Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem S a TNB                         x       x   
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6251 Hieracium Havikskruid (G) S a                                     x 

621 Hieracium pilosella Muizenoor S a TNB     x     x       x     x           

654 Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid S a TNB             x             x x x   x 

662 Inula britannica Engelse alant S z KW                         x           

1183 Jacobaea aquatica Waterkruiskruid S a TNB                         x           

6292 Leontodon Leeuwentand (G) S a                                 x     

725 Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand S a TNB           x x       x   x         x 

839 Mycelis muralis Muursla S a TNB                             x       

1029 Pulicaria dysenterica Heelblaadjes S a TNB                               x     

1221 Solidago gigantea Late guldenroede S a E                   x                 

1260 Tanacetum vulgare Boerenwormkruid S a TNB     x x               x x           

2430 Taraxacum officinale Paardenbloem S a TNB                               x     

2418 
Tragopogon pratensis subsp. 
pratensis Gele morgenster S a TNB                                   x 

795 Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille S a TNB                               x     

1316 Tussilago farfara Klein hoefblad S a TNB                             x       

                                                

  Balsaminaceae Balsemienfamilie                                           

1862 Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien S a E           x           x             

660 Impatiens noli-tangere Groot springzaad S z TNB                             x       

661 Impatiens parviflora Klein springzaad S a TNB x                                   

                                                

  Betulaceae Berkenfamilie                                           

36 Alnus glutinosa Zwarte els S a TNB x           x     x   x x   x       

140 Betula pendula Ruwe berk S a TNB x           x         x x           

139 Betula pubescens Zachte berk S a TNB               x   x   x             

270 Carpinus betulus Haagbeuk S a TNB     x                               

366 Corylus avellana Hazelaar S a TNB   x                                 
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  Blechnaceae Dubbellooffamilie                                           

146 Blechnum spicant Dubbelloof V a GE                           x         

                                                

  Boraginaceae Ruwbladigenfamilie                                           

841 Myosotis laxa subsp. cespitosa Zompvergeet-mij-nietje S a TNB                       x x           

1494 
Myosotis scorpioides subsp. 
scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje S a TNB       x                       x     

6603 Phacelia … S a   x                                   

                                                

  Brassicaceae Kruisbloemenfamilie                                           

137 Berteroa incana Grijskruid S a TNB x                                   

200 Capsella bursa-pastoris Herderstasje S a TNB                           x         

1827 Raphanus sativus Radijs S a   x                                   

                                                

  Campanulaceae Klokjesfamilie                                           

198 Campanula rotundifolia Grasklokje S a TNB                         x           

669 Jasione montana Zandblauwtje S a TNB   x                                 

754 Lobelia dortmanna Waterlobelia S zzz EB                                 x   

                                                

  Cannabaceae Hennepfamilie                                           

639 Humulus lupulus Hop S a TNB x                     x x           

                                                

  Caprifoliaceae Kamperfoeliefamilie                                           

412 Dipsacus fullonum Grote kaardenbol S a TNB                               x     

759 Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie S a TNB                           x x       

1258 Succisa pratensis Blauwe knoop S a GE           x   x         x x x     x 

1333 Valeriana officinalis Echte valeriaan S a TNB             x                       
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  Caryophyllaceae Anjerfamilie                                           

292 Cerastium arvense Akkerhoornbloem S a TNB                         x           

807 Silene dioica Dagkoekoeksbloem S a TNB x                       x x         

772 Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem S a TNB                           x         

1250 Stellaria media Vogelmuur S a TNB x                         x         

                                                

  Celastraceae Kardinaalsmutsfamilie                                           

489 Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts S a TNB x             x         x           

                                                

  Ceratophyllaceae Hoornbladfamilie                                           

299 Ceratophyllum demersum Grof hoornblad S a TNB                       x             

                                                

  Convolvulaceae Windefamilie                                           

188 Convolvulus sepium Haagwinde S a TNB                       x x           

                                                

  Crassulaceae Vetplantenfamilie                                           

1175 Sedum acre Muurpeper S a TNB     x                               

                                                

  Cucurbitaceae Komkommerfamilie                                           

167 Bryonia dioica Heggenrank S a TNB             x                       

                                                

  Cupressaceae Cipresfamilie                                           

691 Juniperus communis Jeneverbes N a GE     x               x   x   x       

                                                

  Cyperaceae Cypergrassenfamilie                                           

215 Carex arenaria Zandzegge E a TNB                         x           

248 Carex panicea Blauwe zegge E a TNB               x             x x x   

251 Carex pilulifera Pilzegge E a TNB                         x           

437 Eleocharis palustris Gewone waterbies E a TNB                                 x   
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476 Eriophorum angustifolium Veenpluis E a TNB         x       x x         x       

1068 Rhynchospora alba Witte snavelbies E z KW                             x   x   

1155 Schoenoplectus lacustris Mattenbies E a TNB                       x x           

1160 Scirpus sylvaticus Bosbies E a TNB                           x x       

                                                

  Dennstaedtiaceae Adelaarsvarenfamilie                                           

1022 Pteridium aquilinum Adelaarsvaren V a TNB           x       x   x             

                                                

  Droseraceae Zonnedauwfamilie                                           

417 Drosera intermedia Kleine zonnedauw S a TNB   x                         x   x   

418 Drosera rotundifolia Ronde zonnedauw S a GE   x       x     x           x       

                                                

  Dryopteridaceae Niervarenfamilie                                           

426 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren V a TNB               x                     

420 Dryopteris cristata Kamvaren V z TNB                                   x 

419 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren V a TNB           x   x     x   x           

                                                

  Equisetaceae Paardenstaartfamilie                                           

463 Equisetum fluviatile Holpijp P a TNB                         x           

466 Equisetum palustre Lidrus P a TNB                           x         

468 Equisetum sylvaticum Bospaardenstaart P zz KW                             x       

                                                

  Ericaceae Heidefamilie                                           

55 Andromeda polifolia Lavendelhei S z KW               x                 x   

186 Calluna vulgaris Struikhei S a TNB   x x     x   x x   x   x   x   x   

447 Empetrum nigrum Kraaihei S z TNB                 x x             x   

473 Erica tetralix Gewone dophei S a TNB           x   x x   x       x   x   

1329 Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes S a TNB                     x       x       

1331 Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes S a TNB                             x       
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  Fabaceae Vlinderbloemenfamilie                                           

1140 Cytisus scoparius Brem S a TNB                   x   x     x       

558 Genista anglica Stekelbrem S a GE                         x   x     x 

6311 Lotus Rolklaver (G) S a                       x     x       x 

761 Lotus corniculatus Gewone rolklaver s.l. S a TNB               x                     

763 Lotus pedunculatus Moerasrolklaver S a TNB                       x             

6313 Lupinus Lupine (G) S a   x                                   

1877 Robinia pseudoacacia Robinia S a TNB x                     x             

1299 Trifolium dubium Kleine klaver S a TNB     x                               

                                                

  Fagaceae Napjesdragersfamilie                                           

273 Castanea sativa Tamme kastanje S a TNB x                                   

513 Fagus sylvatica Beuk S a TNB                       x     x       

5123 Quercus palustris Moeraseik S z                         x             

1037 Quercus robur Zomereik S a TNB x   x       x         x x   x       

1876 Quercus rubra Amerikaanse eik S a TNB     x                 x x           

                                                

  Gentianaceae Gentiaanfamilie                                           

568 Gentiana pneumonanthe Klokjesgentiaan S a GE         x     x x               x   

                                                

  Geraniaceae Ooievaarsbekfamilie                                           

574 Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek S a TNB                         x           

576 Geranium robertianum Robertskruid S a TNB                           x  x       

                                                

  Hydrangeaceae Hortensiafamilie                                           

6686 Philadelphus Boerenjasmijn S z   x                                   
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  Hydrocharitaceae Waterkaardefamilie                                           

640 Hydrocharis morsus-ranae Kikkerbeet E a TNB           x       x   x       x     

                                                

  Hypericaceae Hertshooifamilie                                           

6268 Hypericum Hertshooi (G) S a                 x x                   

643 Hypericum canadense Canadees hertshooi S zzz E   x                                 

644 Hypericum elodes Moerashertshooi S z KW                                 x   

649 Hypericum perforatum Sint-Janskruid S a TNB     x x                     x       

651 Hypericum tetrapterum Gevleugeld hertshooi S a TNB                             x       

                                                

  Iridaceae Lissenfamilie                                           

665 Iris pseudacorus Gele lis E a TNB           x   x       x x           

                                                

  Juncaceae Russenfamilie                                           

6279 Juncus Rus (G) E a     x                                 

670 Juncus acutiflorus Veldrus E a TNB                             x       

2343 Juncus bulbosus Knolrus E a TNB           x                         

679 Juncus conglomeratus Biezenknoppen E a TNB           x                         

680 Juncus effusus Pitrus E a TNB   x                     x           

688 Juncus subnodulosus Paddenrus E a TNB                             x     x 

                                                

  Juncaginaceae Zoutgrasfamilie                                           

1311 Triglochin palustris Moeraszoutgras E a TNB                             x       

                                                

  Lamiaceae Lipbloemenfamilie                                           

6223 Galeopsis Hennepnetel (G) S a                           x           

543 Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel S a TNB x                                   

704 Lamium maculatum s.s. Gevlekte dovenetel S a                       x               

780 Lycopus europaeus Wolfspoot S a TNB   x   x           x x x x     x x   
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6336 Mentha Munt (G) S a                           x           

813 Mentha aquatica Watermunt S a TNB       x               x x     x     

814 Mentha arvensis Akkermunt S a TNB                               x   x 

817 Mentha pulegium Polei S zz KW                         x           

1017 Prunella vulgaris Brunel S a TNB                         x x x x     

1245 Stachys palustris Moerasandoorn S a TNB                       x       x     

1246 Stachys sylvatica Bosandoorn S a TNB                             x       

5204 Thymus pulegioides/ serpyllum Grote/ Wilde tijm S a                           x           

                                                

  Lentibulariaceae Blaasjeskruidfamilie                                           

942 Pinguicula vulgaris Vetblad S zz BE               x                     

                                                

  Lycopodiaceae Wolfsklauwfamilie                                           

777 Lycopodiella inundata Moeraswolfsklauw L a TNB   x     x       x           x   x   

775 Lycopodium clavatum Grote wolfsklauw L zz BE                             x       

                                                

  Lythraceae Kattenstaarfamilie                                           

785 Lythrum salicaria Grote kattenstaart S a TNB           x   x       x x     x     

                                                

  Malvaceae Kaasjeskruidfamilie                                           

6328 Malva Kaasjeskruid (G) S a                     x           x     

                                                

  Marsileaceae Pilvarenfamilie                                           

939 Pilularia globulifera Pilvaren V z TNB                                 x   

                                                

  Menyanthaceae Watergentiaanfamilie                                           

867 Nymphoides peltata Watergentiaan S a TNB                         x     x     
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  Moraceae Moerbeifamilie                                           

5177 Ficus carica Vijgenboom S zz E x                                   

                                                

  Myricaceae Gagelfamilie                                           

849 Myrica gale Wilde gagel S a GE           x   x         x       x   

                                                

  Nartheciaceae Beenbreekfamilie                                           

858 Narthecium ossifragum Beenbreek E z KW         x       x           x   x   

                                                

  Nymphaeaceae Waterleliefamilie                                           

865 Nuphar lutea Gele plomp S a TNB           x x         x x     x     

866 Nymphaea alba Witte waterlelie S a TNB   x                   x       x     

                                                

  Oleaceae Olijffamilie                                           

531 Fraxinus excelsior Es S a TNB     x                 x             

                                                

  Onagraceae Teunisbloemfamilie                                           

450 Chamerion angustifolium Wilgenroosje S a TNB                       x       x     

6131 Circaea Heksenkruid (G) S a                       x               

327 Circaea alpina Alpenheksenkruid S zzz GE                           x         

329 Circaea lutetiana Groot heksenkruid S a TNB                           x         

451 Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje S a TNB             x         x   x   x     

6371 Oenothera Teunisbloem (G) S a   x                       x           

                                                

  Orchidaceae Orchideeënfamilie                                           

886 Dactylorhiza majalis subsp. majalis Brede orchis E z KW                           x         

5490 Epipactis helleborine subsp. helleborine Brede wespenorchis E a TNB                   x                 

590 Goodyera repens Dennenorchis E zz TNB                 x                   

6600 Orchis Orchis (G) E z                               x       
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  Orobanchaceae Bremraapfamilie                                           

2316 Euphrasia stricta Stijve ogentroost S a GE                   x x       x     x 

804 Melampyrum pratense Hengel S a TNB                             x       

924 Pedicularis sylvatica Heidekartelblad S z KW                             x       

1066 Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar S a TNB                           x x       

1067 Rhinanthus minor Kleine ratelaar S a GE                     x               

                                                

  Osmundaceae Koningsvarenfamilie                                           

908 Osmunda regalis Koningsvaren V a TNB               x   x x       x       

                                                

  Oxalidaceae Klaverzuringfamilie                                           

909 Oxalis acetosella Witte klaverzuring S a TNB                     x     x         

                                                

  Papaveraceae Papaverfamilie                                           

362 Ceratocapnos claviculata Rankende helmbloem S a TNB               x x x x               

6387 Papaver Klaproos (G) S a                                 x     

                                                

  Parnassiaceae Parnassiafamilie                                           

921 Parnassia palustris Parnassia S z KW                     x       x     x 

                                                

  Pinaceae Dennenfamilie                                           

6566 Larix Lork (G) N a                       x   x           

2238 Picea abies Fijnspar N a                       x   x           

943 Pinus sylvestris Grove den N a TNB x   x                 x x           

                                                

  Plantaginaceae Weegbreefamilie                                           

406 Digitalis purpurea Vingerhoedskruid S a TNB x                           x       

6301 Linaria Vlasleeuwenbek (G) S a                   x                   

1706 Linaria repens Gestreepte leeuwenbek S zz TNB           x                         
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745 Linaria vulgaris Vlasbekje S a TNB x       x         x     x     x     

753 Littorella uniflora Oeverkruid S z KW                                 x   

946 Plantago lanceolata Smalle weegbree S a TNB     x     x             x           

947 Plantago major subsp. major Grote weegbree S a TNB     x     x                         

1362 Veronica scutellata Schildereprijs S a TNB                                 x   

                                                

  Platanaceae Plataanfamilie                                           

2250 Platanus hispanica Plataan S a               x                       

                                                

  Poaceae Grassenfamilie                                           

21 Aira praecox Vroege haver E a TNB                         x           

367 Corynephorus canescens Buntgras E a TNB                 x                   

384 Cynodon dactylon Handjesgras E z TNB   x                                 

390 Dactylis glomerata Kropaar E a TNB                       x             

398 Deschampsia flexuosa Bochtige smele E a TNB                 x           x       

518 Festuca ovina / lemanii / filiformis Schapengras E a                           x           

585 Glyceria maxima Liesgras E a TNB           x x         x       x     

832 Molinia caerulea Pijpenstrootje E a TNB   x                                 

857 Nardus stricta Borstelgras E a GE                         x           

930 Phalaris arundinacea Rietgras E a TNB                       x             

933 Phragmites australis Riet E a TNB                       x     x x     

                                                

  Polygonaceae Duizendknoopfamilie                                           

970 Fallopia convolvulus Zwaluwtong S a TNB                             x       

1873 Fallopia japonica Japanse duizendknoop S a TNB x                                   

972 Persicaria hydropiper Waterpeper S a TNB           x           x x     x     

977 Persicaria maculosa Perzikkruid S a TNB                         x           

968 Polygonum aviculare Gewoon varkensgras S a TNB x                                   
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1093 Rumex acetosa Veldzuring S a TNB                         x           

1094 Rumex acetosella Schapenzuring S a TNB                         x   x       

1099 Rumex hydrolapathum Waterzuring S a TNB           x           x x           

1101 Rumex obtusifolius Ridderzuring S a TNB                   x                 

                                                

  Polypodiaceae Eikvarenfamilie                                           

978 Polypodium vulgare Gewone eikvaren V a TNB                     x       x       

                                                

  Potamogetonaceae Fonteinkruidfamilie                                           

6422 Potamogeton Fonteinkruid (G) E a                     x                 

                                                

  Primulaceae Sleutelbloemfamilie                                           

638 Hottonia palustris Waterviolier S a TNB                         x           

782 Lysimachia nummularia Penningkruid S a TNB                         x x         

784 Lysimachia vulgaris Grote wederik S a TNB         x x   x x x   x x x x       

1295 Trientalis europaea Zevenster S zz TNB                     x               

                                                

  Ranunculaceae Ranonkelfamilie                                           

1040 Ranunculus acris Scherpe boterbloem S a TNB x                             x     

1048 Ranunculus flammula Egelboterbloem S a TNB                         x   x x x   

                                                

  Rhamnaceae Wegedoornfamilie                                           

1064 Rhamnus cathartica Wegedoorn S a TNB                         x           

530 Rhamnus frangula Sporkehout (Vuilboom) S a TNB x                 x                 
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  Rosaceae Rozenfamilie                                           

1852 Amelanchier lamarckii Am. krentenboompje S a TNB x                 x                 

346 Comarum palustre Wateraardbei S a TNB                         x         x 

6153 Crataegus Meidoorn (G) S a                     x                 

369 Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn S a TNB             x         x x           

526 Filipendula ulmaria Moerasspirea S a TNB                         x x x x     

579 Geum urbanum Geel nagelkruid S a TNB           x               x x       

1006 Potentilla anserina Zilverschoon S a TNB           x             x           

1008 Potentilla erecta Tormentil S a TNB           x   x   x x   x   x   x   

1020 Prunus serotina Amerikaanse vogelkers S a E x                 x     x x         

1021 Prunus spinosa Sleedoorn S a TNB x                       x x         

6450 Rosa Roos (G) S a       x                               

1081 Rosa canina Hondsroos S a TNB                         x           

6452 Rubus Braam (G) S a   x           x     x     x           

1089 Rubus caesius Dauwbraam S a TNB             x                       

1634 Rubus fruticosus Gewone braam S a TNB                       x             

1091 Rubus idaeus Framboos S a TNB x                                   

1829 Rubus nemoralis f. laciniatus Peterseliehaagbraam S a E                                 x   

1227 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes S a TNB x           x         x             

                                                

  Rubiaceae Sterbladigenfamilie                                           

2376 Galium palustre Moeraswalstro S a TNB                             x       

549 Galium saxatile Liggend walstro S a TNB                         x           

556 Galium uliginosum Ruw walstro S a TNB                             x     x 

557 Galium verum Geel walstro S a TNB                         x           
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  Salicaceae Wilgenfamilie                                           

6420 Populus Populier (G) S a               x                       

983 Populus tremula Ratelpopulier S a TNB x           x         x             

6459 Salix Wilg (G) S a                           x           

1116 Salix alba Schietwilg S a TNB x                     x             

1117 Salix aurita Geoorde wilg S a TNB x                                   

1118 Salix caprea Boswilg S a TNB                       x x           

2468 Salix cinerea subsp. cinerea Grauwe wilg S a TNB                   x   x x           

1126 Salix viminalis Katwilg S a TNB                       x             

                                                

  Sapindaceae Zeepboomfamilie                                           

1 Acer campestre Spaanse aak S a TNB x                                   

2 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn S a TNB x                                   

                                                

  Saxifragaceae Steenbreekfamilie                                           

323 Chrysosplenium oppositifolium Paarbladig goudveil S zz TNB                     x     x         

                                                

  Scrophulariaceae Helmkruidfamilie                                           

1170 Scrophularia nodosa Knopig helmkruid S a TNB x     x                             

6549 Verbascum Toorts (G) S a                     x   x             

1340 Verbascum nigrum Zwarte toorts S a TNB     x                               

1343 Verbascum thapsus Koningskaars S a TNB                             x       

                                                

  Solanaceae Nachtschadefamilie                                           

1218 Solanum dulcamara Bitterzoet S a TNB           x x         x   x         

1219 Solanum nigrum subsp. nigrum Zwarte nachtschade S a TNB x                                   

1738 Solanum nigrum subsp. schultesii Beklierde nachtschade S a TNB                             x       
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  Sparganiaceae Egelskopfamilie                                           

1228 Sparganium angustifolium Drijvende egelskop E zz KW                                 x   

1229 Sparganium erectum Grote egelskop E a TNB           x           x             

                                                

  Taxaceae Taxusfamilie                                           

1267 Taxus baccata Taxus (Venijnboom) N a TNB x                                   

                                                

  Typhaceae Lisdoddefamilie                                           

6539 Typha Lisdodde (G) E a     x         x             x         

1318 Typha latifolia Grote lisdodde E a TNB           x       x   x     x x x   

                                                

  Urticaceae Brandnetelfamilie                                           

1321 Urtica dioica Grote brandnetel S a TNB                       x             

                                                

  Vitaceae Wijnstokfamilie                                           

5192 Vitis vinifera Wijnstok (druif) S zz   x                                   
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           Pijlkruid  Klokjesgentiaan   Maïsbrand                 Beenbreek          Polei 

Slangenwortel     Ronde zonnedauw met wolfsklauw   Engelse alant 

Wilde Bertram    Moeraswolfsklauw   Bospaardenstaart   Parnassia 
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2. Vogellijst  
 

Soort \ excursienummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Aalscholver            x   
Blauwe Reiger  x x x    x x   x  x 
Boerenzwaluw x x x x  x  x x  x x  x 
Boomklever   x    x   x x    
Boomkruiper  x  x x  x    x    
Boomvalk              x 
Bruine kiekendief    x           
Buizerd x  x x x x x x x x x x  x 
Ekster  x          x   
Fazant    x       x    
Fitis   x            
Fuut        x       
Glanskop       x        
Goudhaantje       x   x     
Graspieper         x     x 
Grauwe Gans   x x     x   x   
Grauwe Klauwier         x      
Grauwe vliegenvanger           x       
Groene Specht x x  x  x   x  x   x 
Groenling              x 
Grote Bonte Specht  x x x x x  x x  x   x 
Houtduif  x  x x x x x   x x   
Huismus        x       
Huiszwaluw      x x        
IJsvogel        x       
Kauw           x    
Kievit    x           
Kleine Bonte Specht        x       
Kneu     x         x 
Knobbelzwaan            x   
Kokmeeuw  x             
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Koolmees   x   x x x x x x   x 
Kruisbek         x      
Kuifeend              x 
Matkop      x         
Meerkoet        x    x   
Merel     x    x  x    
Pimpelmees   x           x 
Raaf     x          
Ringmus         x      
Roodborst   x            
Spreeuw         x      
Staartmees    x     x     x 
Tapuit    x          x 
Tjiftjaf  x  x        x   
Torenvalk     x  x     x      
Turkse Tortel    x           
Vink   x        x   x 
Visarend         x      
Vlaamse Gaai x   x  x x x x  x   x 
Waterhoen  x    x  x    x   
Wilde Eend   x x  x  x    x   
Winterkoning   x x           
Witgatje         x      
Witte Kwikstaart  x x      x     x 
Zwarte Kraai  x x    x x x x x x  x 
Zwarte Mees   x            
Zwarte Specht         x  x    
Zwartkop      x         
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3. Kevers en overige insecten & spinnen 
Door Jaap Winkelman  

 

Augustus is het seizoen voor aardvlooien. Door hun geringe grootte (2-3 mm, als springende sesamzaadjes) zijn zij lastig op naam te brengen en alleen met 

een binoculair. Van deze groep bladkevers komen 128 soorten voor in Nederland.  

Al mijn vondsten heb ik op waarneming.nl gezet, iets wat volgens mij de standaard bij de KNNV zou moeten worden, zie 

https://waarneming.nl/user/view/91672?q=&from=2018-08-24&to=2018-09-01&rows=80 

 

Leuke vondsten van bladkevers deed ik op het natuurkampeerterrein Erve de Meester. 

Op het grasland van het trekkersveld, waar de Convo stond, waren zaailingen verspreid. Het waren duidelijk populieren, maar de bladeren waren heel anders 

dan volwassen Ratelpopulieren die in de coulissen van het terrein staan. Dit is echter een bekend verschijnsel. Op deze zaailingen werd de niet algemene 

Grote wilgenaardvlo (Crepidodera aurea) aangetroffen. Op de volwassen Ratelpopulieren zaten diverse bladkevers, waaronder Zeugophora frontalis (een 

Gedoornd populierenhaantje). Deze soort staat nog niet op de officiële Nederlandse lijst. De larven van deze kevers mineren ín de bladeren, waardoor het 

blad zwart wordt.  

 

In de berm langs de brede grindweg dwars door het heideveld ten noorden van Bruinehaar (Landgoed Huize Almelo) vond ik op een toorts een aardvlo die 

bijzonder lijkt. Deze behoort tot een lastige soortengroep en moet nog gecontroleerd worden.  

 

 = goedgekeurd op Waarneming.nl 

 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam   Vindplaats(en) 

COLEOPTERA - Kevers 

BUPRESTIDAE - Prachtkevers 

Trachys minutus   Wilgenprachtkevertje     Engbertsdijksvenen-Zuid, Junner Koeland, Springendal Het Onland 

 

COCCINELLIDAE - Lieveheersbeestjes 

Exochomus quadripustulatus  Viervleklieveheersbeestje   Springendal Het Onland 

 

MEGALOPODIDAE - Halstandhaantjes 

Zeugophora frontalis         Bruinehaar Erve de Meester 

 

file:///E:/User%20DATA/Eigenaar/Documents/8.%20KNNV%20kamp%20Bruinehaar%202018/Verslag%20Bruinehaar%202018/waarneming.nl
https://waarneming.nl/user/view/91672?q=&from=2018-08-24&to=2018-09-01&rows=80
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CHRYSOMELIDAE - Bladkevers 

Bruchidius villosus    Bremzaadkever     Bruinehaar De Koele 

Oulema duftschmidi/melanopus  Grashaantje      Bruinehaar Erve de Meester, Bruinehaar De Koele, Engbertsdijksvenen Noord 

Gastrophysa viridula    Groen zuringhaantje     Bruinehaar Erve de Meester 

Phaedon cochleariae   Waterkershaantje     Markgraven 

Phratora vitellinae    Bronsgriendhaantje     Bruinehaar Heideveld, Engbertsdijksvenen Noord 

Pyrrhalta viburni    Sneeuwbalhaantje     Bruinehaar Erve de Meester 

Lochmaea caprea    Geel wilgenhaantje     Bruinehaar Erve de Meester, Engbertsdijksvenen Noord, Engbertsdijksvenen-Zuid 

Agelastica alni     Elzenhaantje      Bruinehaar, Langeveen Vasserdijk 

 

ALTICINAE - Aardvlooien 

Phyllotreta undulata    Kleine gestreepte koolaardvlo    Markgraven 

Longitarsus aeruginosus   Leverkruidaardvlo     Engbertsdijksvenen-Zuid; Junner Koeland 

Longitarsus pratensis         Bruinehaar De Koele 

Longitarsus tabiatus (cf.)  Toortsaardvlo     Bruinehaar Heideveld 

Longitarsus melanocephalus        Markgraven 

Longitarsus jacobaea    Jaboskruidaardvlo    Junner Koeland 

Longitasrus rubiginosus   Windeaardvlo      Engbertsdijksvenen-Zuid 

Altica oleracea         Langeveen Vasserdijk 

Crepidodera aurea   Grote wilgenaarvlo    Bruinehaar Erve de Meester 

Crepidodera fulvicornis   Eenkleurige wilgenaardvlo   Bruinehaar Erve de Meester, Bruinehaar Heideveld, Engbertsdijksvenen-Noord,  

Junner Koeland, Markgraven 

Crepidodera aurata   Gewone wilgenaardvlo    Engbertsdijksvenen-Zuid, Junner Koeland 

Crepidodera plutus        Junner Koeland, Markgraven 

Chaetocnema concinna  Bietenaardvlo     Markgraven 

 

BRENTIDAE - Spitsmuisjes  (determinatie Jeanne Kuijper-Nannenga) 

Ceratapion onopordi-   Wegdistelspitsmuis    Markgraven 

Exapion fuscirostre        Bruinehaar Heideveld, Springendal Het Onland 

 

CURCULIONIDAE - Snuitkevers  (determinatie Jeanne Kuijper-Nannenga) 

Strophosoma melanogrammum  Bronzen snuitkever     Engbertsdijksvenen-Zuid 
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Strophosoma capitatum   Grauwbruine dennensnuitkever  Springendal Het Onland 

Sitona gressorius   Grote lupinekever    Bruinehaar Heideveld 

Sitona regensteinensis   Kleine brembladrandkever   Bruinehaar Heideveld 

Rhinoncus inconspectus       Langeveen Grensweg 

Orchestes jota  Engbertsdijksvenen-Zuid, 

Springendal Het Onland 

Tachyerges stigma       Engbertsdijksvenen-Zuid 

Tachyerges salicis  Wilgenvlosnuitkever   Engbertsdijksvenen Noord 

Rhamphus pulicarius        Engbertsdijksvenen-Zuid 

 

Diverse insekten/ spinnen 

Araneus quadratus   Viervlekwielwebspin     Springendal Het Onland   

Argiope bruennichi   Wespenspin     Engbertsdijksvenen-Noord  

Stethophyma grossum   Moerassprinkhaan    Vriezenveen Engbertsdijksvenen 

-Zuid  

Conocephalus dorsalis   Gewoon spitskopje    Engbertsdijksvenen-Zuid   

Lasius flavus     Gele weidemier    Junner Koeland  

Caliroa cerasi    Kersenbladwesp    Bruinehaar Erve de Meester  

Eristalis tenax    Blinde bij     Bruinehaar Heideveld  

Leptoglossus occidentalis  Bladpootrandwants    Bruinehaar Heideveld  

Elasmucha grisea  Gewone kielwants    Bruinehaar De Koele   
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4. Dagvlinders, libellen, rupsen en diverse overige waarnemingen  
Door Henk Boss  

DAGVLINDERS  
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 
Atalanta  Vanessa Atalanta 
Bont Zandoogje Pararge aegeria 
Boomblauwtje  Celastrina argiolus 
Bruine vuurvlinder Lycaena tityrus 
Bruin zandoogje Maniola jurtina 
Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni      Resedawitje 
 
Dagpauwoog  Aglais io     Oranje Luzernevlinder 
Oranje Luzernevlinder  Colias hyale        
    
Groot Koolwitje Pieris brassicae      
 
Heivlinder  Hypparchia semele 
Hooibeestje  Coenonympha pamphilus    
Icarusblauwtje m/vr Polyommatus icarus 
Kl. Geaderd witje Pieris napi 
Kl. Koolwitje  Pieris rapae 
Kl. Vuurvlinder  Lycaena phlaeas         Bruine vuurvlinder    Heivlinder 
Landkaartje 2e gen. Araschnia levana      
Oranje zandoogje Pyronia tithonus  
Resedawitje  Pontia daplidici     
 
 
 
 
          

 
                                                                                                                                        Bont zandoogje        Icarus blauwtje 
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Libellen      
        
Lantaarntje  Ischnura elegans  
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa 
Paardenbijter m/vr Aeshna mixta    
Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum  
Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum  
Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum 
  Bloedrode heidelibel     Tengere pantserjuffer 
Zwarte heidelibel Libellula danae  
Bandheidelibel  Sympetrum pedemontanum 
Watersnuffel  Enallagma cyathigerum     
Blauwe scheenbeenjuffer Platycnemis pennipes 
Kleine roodoogjuffer Erythromma viriduulum   
Houtpantserjuffer m/vr Chalcolestes vindis 
Bruine glazenmaker Aeshna grandis       
Tengere pantserjuffer Lestes virens 
Grote Keizerlibel Anax imperator 
Viervlek  Libellula quadrimaculata 
 

NACHTVLINDERS  
Zuringspanner  Lytrhia cruentaria 
Variabele grasmot Crambidae 
Weegbreemot  Pyrausta 
Luipaardlichtmot Nomophilia noctuella        Zwartbandspanner    Zwarte c-uil 
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Lieveling  Timandra comae 
Zwarte c-uil  Xestia c-nigrum  
Bruine  daguil  Euclidia gliphica 
Muntvlindertje  Pyrausta aurata 
Gewone bandspanner Epirrhoe  alternata 
Zwartbandspanner 
  

RUPSEN  
Veelvraat  Macrothylacia rubi 
Merianborstel  Calliteara pudibunda 
Wapendrager  Phalera bucephala 
Eikenprocessie  Thaumetopoea processionea 
Elzenuil   Acronicta alni 

Rups van Wapendrager Rups van Elzenuil         Rups van Psi-uil           Rups van   
                                                                                                                                                      Meriansborstel 

  
 
 

DIVERSEN        
Schrijvertjes  Gyrinus natator  
Schaatsenrijders Gerris Lacustris 
Wespspin  Argiope bruennichii 
Viervlekwielwebspin Araneus  quadratus 
Rietkruisspin  Larinioidus cornutus 
Grote groene sabelsprinkhaan m Tettigonia viridissima 
Sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata 
Bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus 
Moerassprinkhaan Stethophymha grossum 
Hoornaar +nest  Vespa crabro 
Aardhommel  Bombus terrestris 
Steenhommel  Bombus lapidarius         Moerassprinkhaan   Wespspin 
Moshommel  Bombus muscorum 
Paardenmestkever Geotrupus mutator 
Pyjamawants  Graphosoma lineatum 
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5. Nachtvlinders 
Door Peter Rooij 

 Nachtvlinder waarnemingen op Camping Erve De Meester van 25 t/m 31 augustus  (Peter Rooij, E.I.S. 243) 

        

 Vangmethode: A = Laken met HPL 125 watt 2 avonden RD = 244.206-498.274 

  B = Heathtrap met LepiLed & Synergetic TL 20 watt 6 nachten RD = 244.196-498.269 

  C = Robinson Trap met HPL 125 watt 6 nachten RD = 244.195-498.194 

        

 Nomenclatuur voor de macro's vlgns 'Nachtvlinders' (Veldgids met alle in Nederland en België voorkomende soorten),  

 2015, Kosmos Uitgevers (ISBN 978 90 2155 9223) en voor de micro's vlgns 'Microlepidoptera' (www.microlepidoptera.nl)  

        

 Macro's  Aantal per soort per locatie A B C  

 Hepialidae (wortelboorders)      

 Triodia sylvina oranje wortelboorder  1 1  

 Drepanidae (eenstaartjes)      

 Falcaria lacertinaria bleke eenstaart 1    

 Watsonella binaria gele eenstaart 3 7 10  

 Drepana falcataria berkeneenstaart 1  3  

 Geometridae (spanners)      

 Cyclophora albipunctata berkenoogspanner  3 3  

 Timandra comae lieveling   1  

 Scopula immutata bosspanner  1   

 Xanthorhoe ferrugata vierbandspanner  1 1  

 Camptogramma bilineata gestreepte goudspanner   1  

 Eupithecia centaureata zwartvlekdwergspanner   2  
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 Macaria notata Klaverblaadje      1 

 

 Macaria alternata donker klaverblaadje 1 2 9  

 Chiasmia clathrata klaverspanner   1  

 Opisthograptis luteolata Hagedoornvlinder    1  

 

 Ennomos alniaria geelschouderspanner  1 6  

 Selenia tetralunaria halvemaanvlinder   3  

 Campaea margaritata appeltak 1 2 1  

 Cabera pusaria witte grijsbandspanner   2  

 Notodontidae (tandvlinders)      

 Notodonta dromedarius dromedaris   2  

 Notodonta ziczac kameeltje 1    

 Pterostoma palpina snuitvlinder   2  

 Drymonia querna witlijntandvlinder   1  

 Clostera pigra donkere wapendrager  1   

 Clostera curtula bruine wapendrager   1  

 Arctiidae (beervlinders)      

 Phragmatobia fuliginosa kleine beer 2 6 4  

 Noctuidae (uilen)      

 Agrotis exclamationis gewone worteluil   4  
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 Agrotis ipsilon grote worteluil  3 4  

 Ochropleura plecta haarbos  2 2  

 Noctua pronuba Huismoeder   9 128 116 

 

 Noctua comes volgeling 1 1 1  

 Noctua janthina breedbandhuismoeder   1  

 Noctua janthe open-breedbandhuismoeder 2 2 5  

 Noctua interjecta kleine huismoeder   1  

 Diarsia mendica variabele breedvleugeluil  3   

 Xestia c-nigrum zwarte-c-uil 6 23 70  

 Xestia sexstrigata zesstreepuil  1   

 Xestia xanthographa vierkantvlekuil 4 26 34  

 Anarta trifolii spurrie-uil  1 2  

 Laconobia oleracea groente-uil   2  

 Tholera cespitis donkere grasuil  3   

 Mythimna albipuncta witstipgrasuil  1 2  

 Mythimna l-album witte-l-uil   2  

 Acronicta megacephala schilddrager  1 1  

 Acronicta rumicis zuringuil 1 3 3  

 Amphipyra pyramidea piramidevlinder   1  

 Xanthia icteritia gewone gouduil  3 2  

 Phlogophora meticulosa agaatvlinder 1  3  

 Apamea crenata variabele grasuil  2   

 Oligia furuncula zandhalmuiltje   1  

 Mesapamea secalis halmrupsvlinder   1  

 Luperina testacea gewone grasuil 2 21 33  
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 Hydraecia micacea aardappelstengelboorder   3  

 Hoplodrina ambigua zuidelijke stofuil  21 30  

 Diachrysa chrysitis koperuil   1  

 Autographa gamma gamma-uil 1 1 2  

 Rivyla sericealis str-uiltje 1 1 4  

 Hypena proboscidalis bruine snuituil   3  

        

 micro's       

 Caloptilia alchimiella goudvleksteltmot 1    

 Yponomeuta evonymella vogelkersstippelmot 3    

 Cameraria ohridella paardenkastanjemineermot 1    

 Plutella xylostella koolmotje 1  1  

 Ypsolopha parenthesella witvlekspitskopmot   1  

 Carcina quercana vuurmot 1  4  

 Emmelina monodactyla windevedermot   1  

 Archips podana grote appelbladroller  2♂ 6♂  

 Pandemis heparana leverkleurige bladroller   2  

 Pandemis cerasana kersenbladroller 1  1  

 Celypha lacunana brandnetelbladroller   2  

 Epinotia nisella variabele oogbladroller 1    

 Chilo phragmitella rietmot   2  

 Agriphila straminella blauwooggrasmot 1    

 Agriphila tristella variabele grasmot 14 42 > 130  

 Pediasia contaminella oranjebruine grasmot   2  

 Evergestis extimalis aangebrande grasmot  2 2  

 Pyrausta despicata weegbreemot 1  3  

 Nomophila noctuella luipaardlichtmot   4  

 Cydalima perspectalis buxusmot   1  

        

 Bijvangsten       
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 Vespa crabro hoornaar   1  

 Geotrupes mutator Paardenmestkever    2   

 

        
 pjr :  2018 - viii - 26_31 Bruinehaar      
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6. Zoogdieren, reptielen, amfibieën en paddenstoelen 
Door Rick van Kesteren 

Zoogdieren 
 
Mol    Talpa europaea  
Dwergvleermuis  Pipistrellus pipistrellus 
Haas    Lepus europaeus             Grote bosmuis   
Konijn    Oryctolagus cuniculus 
Eekhoorn   Sciurus vulgaris 
Rosse woelmuis  Myodes glareolus  
Bosmuis   Apodemus sylvaticus 
Grote bosmuis     Apodemus flavicollis            
Bruine rat   Rattus norvegicus 
Boommarter   Martes martes 
Ree    Capreolus capreolus  
Vos    Vulpes vulpes 
Wild zwijn   Sus scrofa      
Edelhert   Cervus elaphus 

        Levendbarende hagedis 

Reptielen 
 
Levendbarende hagedis Lacerta vivipara 
Adder     Vipera berus 

 

Amfibieën 
 
Kleine watersalamander Triturus vulgaris 
Gewone pad   Bufo bufo                      Adder 
Hei kikker   Rana arvalis 
Poelkikker   Rana lessonae 
Bruine Kikker   Rana temporaria 
Groene kikker   Rana pelophylax 
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Paddenstoelen 
 
Geweizwam   Xyleria hypoxylon. 
Dennenmoorder  Hetrerobasidion annosum. 
Berkenzwam   Piptoporus betulinus.  
Platte tonderzwam  Ganoderma lipsiense. 
Echte tonderzwam  Fomes fomentarius.  
Reuzenzwam   Meripilus giganteus. 
Gewoon eekhoorntjesbrood Boletus edulis.  
Roodporiehoutzwam   Daedaleopsis confragosa 
Franjeporiezwam  Polyporus tuberaster   Roodporiehoutzwam    Franjeporiezwam  
Gewone berkenboleet  Leccinum scabrum. 
Russula spec   Russula spec 
Gewone oesterzwam  Pleurotus ostreatus 
Bleke oesterzwam  Pleurotus pulmonarius 
Gewoon vuurzwammetje Hygrocybe miniata 
Parelamaniet   Amanita rubescens 
Slanke amaniet   Amanita fulva 
Gewone beurszwam  Volvariella gloiocephala 
Gewone hertenzwam  Pluteus cervinus 
Gewone weidechampignon Agaricus campestris 
Gewone zwavelkop  Psilocybe fascicularis 
Zwavelzwam    Laetiporus sulphureus 
Vuurzwam   Fuscoporia ferrea 

         Zwavelzwam    Bleke oesterzwam 


