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Het kampeerhuisje  
 

Van de voorzitter 
 
Op zaterdag 3 juli 2021 togen 16 natuurvrienden, van wie velen niet voor de eerste keer, naar 
Camping Erve de Meester in Bruinehaar voor 7 dagen natuurbeleving in dit gebied.  Hermjan en Anna 
hadden hun camping deze week alleen voor deze KNNV-kampeervakantie geopend.   
Bij aankomst was het mooi weer en dat bleef het ook tijdens de excursies. Hermjan verraste ons  met 
een geweldig keuzeprogramma. We konden dagelijks kiezen uit  3 excursies, die vaak geleid werden 
door zeer deskundige gidsen uit de omgeving.  
De eerste avond gaf Hermjan een verhelderende lezing over het ontstaan van dit 
stuwwallenlandschap met zijn prachtige natuurgebieden zoals Springendal en het dal van de 
Mosbeek. 
Andere avonden waren er sprekers die lezingen hielden over fossielen, de slechtvalk en  het 
natuurgebied De Lemelerberg. Een week met een druk programma, maar dat weerhield de 
vogelliefhebbers er niet van ’s avonds tegen zonsondergang ook nog de nachtzwaluwen op te 
zoeken. We hoorden ze aankomen en konden hun vlucht mooi volgen.  
Voor plantenliefhebbers was er veel waar te nemen: in onbemeste en niet in cultuur gebrachte 
weitjes was een grote diversiteit aan planten ontstaan. Ook vogels, insecten en paddenstoelen 
werden gespot en volop gefotografeerd. 
 
Veel van wat we gezien hebben heeft Elly Meindert in dit prachtige verslag verwerkt.  
Deelnemers, gidsen en bestuur: met ons allen hebben we er een geweldige kampeervakantie van 
gemaakt  met mooie excursies.  Graag wil ik iedereen bedanken voor zijn bijdrage hieraan. 
Met een Chinese maaltijd in het zonnetje op deze mooie natuurcamping werd dit kamp op 
vrijdagavond afgesloten.   
Ik hoop dat dit verslag een fijne herinnering zal zijn aan een week natuurbeleving in dit deel van 
Twente. 
Harry van Haarlem (voorzitter kamp Bruinehaar) 
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Van de excursie-regelaar HermJan Roep 

Met Maria Lauran is afgesproken, dat het KNNV-kamp van 2018 in Bruinehaar herhaald zou worden. 
In plaats van eind augustus moest het een keer in het voorjaar zijn. 
Maria is inmiddels overleden, maar de afspraak is gebleven. Het was dus goed, dat onze voorzitter 
Harry van Haarlem bij de opening van onze kampeervakantie Maria heeft herdacht. 
 
In de eerste week van juni 2021 zou het kamp plaats vinden, maar door de coronamaatregelen leek 
het Anna en mij beter om het een maand te verzetten, dus werd het 3 t/m 10 juli, iets minder 
voorjaar dus. Wij hebben dit jaar voor een “sabbatical year” gekozen dus voor ons geen probleem, 
ons Natuurkampeerterrein  was toch dicht. 
 
De eerste dagen gingen de groepjes wandelend of met de fiets zelf op pad. Maar op de latere dagen 
had ik gidsen gevraagd en vergunningen aangevraagd, omdat je anders niet van de paden af mag en 
daar staan juist de mooiste planten. Dit waren dus Natura 2000 gebieden, zoals het Springendal, het 
Dal van de Mosbeek en het dal van de Hazebekke, die alle drie op de stuwwal van Ootmarsum liggen. 
Maar ook de Lemelerberg van de Salladse heuvelrug, het Junner koeland aan de Vecht ,de 
Faijersheide in een ruilverkavelingsgebied en het veen en dekzand van Landgoed  Beerze. De beide 
excursies in het Engbertsdijksveen of Engbertsdijksvenen zijn wel goed vanaf de paden te bezoeken. 
 
Omdat we de bovenverdieping van ons kampeerhuisje verduisterd hebben konden we ook nog vier 
lezingen inplannen. 
 

’s Avonds excursiebespreking  



3 
 

Programma KNNV-kampeervakantie Bruine Haar “Erve de Meester” juli 2021. 
Samengesteld door Hermjan Roep 
 

Zaterdag 3 juli Ontvangst en opening kamp  

  

Zondag 4 juli  
1 Excursie Koele, heide en bos. Landgoed van de Graaf wandelen vanuit EdM 8 km 

2 Excursie Nieuwe wandeling van de Graaf.  Landgoed van de Graaf  vanuit EdM 6 km 

3 Excursie Markgrave en Schultenwolde. Met fiets/auto naar Tubbergen 5 km 

’s avonds lezing  Ons landschap door Hermjan Roep 
 

Maandag 5 juli 

4  Excursie Springendal  olv. Bram (Staatsbosbeheer),met auto/fiets naar Vasse   

5  Excursie Engbertsdijksveen-Noord  met fiets naar Kloosterhaar 

6  Excursie Dal van de Mosbeek 

’s avonds lezing De Slechtvalk door Henk Buiteman 
 

Dinsdag 6 juli 

7 Excursie Wandeling bij Eerde (van Natuurmonumenten)  10 km 

8 Excursie Slagenlandschap rond en in Vriezenveen + Faijersheide   

9 Excursie Engbertsdijksveen-Zuid ingang bij Pollen 4 km 

’s avonds lezing Vuursteenfossielen door Mart Krook 
 

Woensdag 7 juli 

10 Excursie Landgoed Beerze  olv. Bram (Staatsbosbeheer) 

11 Excursie Dal van de Hazelbekke  olv. Fons (van Natuurmonumenten) startpunt Vasse     
12 Excursie  
 

Donderdag 8 juli 

13 Excursie Dal van de Mosbeek olv. Maria (van Landschap Overijssel) startpunt Mander 

14 Excursie Langs de Itterbeek 

15 Excursie Junner koeland olv. Ruud (van Staatsbosbeheer) startpunt Stegeren 

’s avonds lezing De Lemelerberg door Bram Jongsma 
 

Vrijdag 14 augustus 

16 Excursie Lemelerberg  olv. Bram (van Landschap Overijssel) startpunt Lemele                      
17 Excursie Wandelen Vasse 

18 Excursie Koele, bos en hei 2e keer  

19 Excursie Markgrave en Schultenwolde 2e keer 
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1. De Koele/heide en bos. 
 
Datum: zondag 4 juli 2021  
Aantal deelnemers: 8 
Excursieleiders: Rinus 
Vervoer: lopend vanaf camping 
De groep bestaande uit 8 personen werd uitgeleide gedaan door 
Hermjan, die ons graag even de haag van Asclepias bij het 
parkeerterrein wilde laten zien. Tevens vonden we daar stijve- en   
gewone klaverzuring. De laatste moesten we ook even proeven (lekker).                      Asclepias 

In het bekende KNNV-tempo ging het verder richting Bruinehaar. Onderweg veel plantjes 
geïdentificeerd m.b.v. Obsidentify. De route voerde langs akkers en velden met heide en door gras 
overwoekerde stukken hei. Opvallend was het ontbreken van (roof)vogels. 
Inmiddels waren een aantal mensen afgesplitst van de groep. 

Aangekomen bij De Koele zagen we libellen, kikkers en een 
weidebeekjuffer. Langs de oever vonden we o.a. zonnedauw. We 
besloten, gezien het tempo, de route in te korten en een pad langs 
een heideveld te volgen. In de overgang van hei naar bos waren 
meer (zang)vogels te zien dan in de open stukken. We hebben geen 
paddenstoelen kunnen ontdekken. Inmiddels begon het te regenen 
en namen we de kortste route naar de camping waar we om 14:00 
uur arriveerden. 

Weidebeekjuffer 
 

2. De nieuwe wandeling van de Graaf van Almelo  

Datum: zondag 4 juli 2021  
Aantal deelnemers: 4 
Excursieleiders: Wies 
Vervoer: lopend vanaf Erve de Meester 
 
Op deze klamme ochtend met z’n drieën op pad. Bij de uitgang van de     weidekringzwam 

camping meenden we een verkeersslachtoffer te zien. Het bleek een “doodgereden pakje shag te 

zijn”. Al snel bood de berm veel leuke planten, het tempo daalde drastisch. Dat bleef niet 

onopgemerkt. Ria uit de excursie naar de Koele, zelfde aanloop) stapte over. De kennis over 

korstmossen nam daarna met 100% toe. Om 11 uur op een bankje tegenover een ingezaaide 

bloemenzee koffie gedronken. Ik vroeg me af of de boer advies heeft gekregen van de 

vlinderstichting. Dan verder door het mooie open coulisselandschap afgewisseld door bos. De 

wandeling is vervolgens met oranje paaltjes gemarkeerd. Openstelling levert 

de graaf geldelijke voordeel. Het bosbeheer houdt in “alles laten liggen”. We 

lunchen op de Engbertsdijk in de schaduw, het is broeierig warm. Nu lange 

rechte wegen met uitzicht over de Engbertsdijkvenen. Veenrestanten steken 

op enkele plekken boven het landschap uit. Op het pad door de bosrand 

doorstaan we een bui van 10 minuten. Verder over rechte graspaden met 

maaisel, muggen, maar ook vlinders!. We steken de N 343 over en komen in 

een totaal ander landschap. Voormalige heide prachtig rood kleurend van de 

bochtige smele met hier en daar wat struikhei. Dan blijken we te moe om nog 

plooirokje                            belangstelling te hebben voor “De Koele”. We lopen er snel langs door naar de 

camping. We zijn 16.00 uur terug net op tijd voor de bui. Het was een mooie wandeling met voor 

plantenliefhebbers genoeg te zien voor zeker 2 excursies.          Edith  



5 
 

3. Markgrave en Schultenwolde 

Datum: zondag 4 juli 2021  
Aantal deelnemers: 4 
Excursieleiders:  
Vervoer: auto of fiets  
Rondwandeling van 10 km. Start bij de school in Tubbergen 
Daar kun je met de auto of met de fiets (10km) naar toe. 
Een mooiere fietsroute langs de knooppunten is ca 12 km.   
N.B. Op de fiets kom je langs de zuiveringsinstallatie net                                                             
buiten Tubbergen. Daar kun je ook je fiets achter laten en          Grote Egelskop 
aan de wandeling beginnen.  
Op de terugweg kan de route dan worden ingekort door rechtstreeks naar de fietsen terug te gaan 
en niet via de school in Tubbergen. Daardoor kun je de wandeling met 2,5 km inkorten. 

Heen fietsten we op ons gemak via de Pollen en Geesteren naar Tubbergen. We 

vonden de school gemakkelijk. 

Vanaf de zuiveringsinstallatie voerde de route via een wandelpad langs de 
Markgrave. Een waar lustoord op een mooie zomerse dag voor vlinders en 
insecten. We namen de tijd en genoten volop.  
Halverwege, toen we bij het begin van de Vikkersweg           

Bont dikkopje                     aankwamen, merkten we dat we in tussen aardig warm 
waren gelopen en moe werden. We besloten dan ook de terugweg door te 
lopen en niet meer zo te slenteren en overal te kijken.  
 
Terug in Tubbergen hoorden we onweer in de verte. Flink doorfietsend waren 
we net voor de bui weer terug op de camping. Later hoorden we dat in Hengelo 
veel wateroverlast was geweest.                                                                                          
 
Volkert 

Gewone oeverlibel vr.                                                    Gewone oeverlibel m.                                                 Wespspin 

 

Vroege glazenmaker                 Weidebeekjuffer                                                            Sint Jansvlinder                                  Gehakkelde aurelia 
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’s Avonds Lezing : het Landschap door Hermjan Roep 

Al voor de ijstijden was alleen Oost-Nederland droog, de kustlijn liep toen van Cadzand via oost-

Twente naar Groningen. Precies zo zou het nu in ons land zijn als men de dijken weg zou halen. In de 

omgeving van Ootmarsum is er toen in het Tertiair zeeklei afgezet, hier is in het Springendal de 

Blauwe weg naar genoemd. In de voorlaatste ijstijd, het Saalien, zakten van uit het noorden de 

gletsjertongen in vooral de rivierdalen ons land binnen. Zij stuwden aan de zijkanten de rivierzanden 

op tot hoge stuwwallen van wel 200 meter en aan de zuidkant met hoge eind morenes. Door deze 

laatsten werden de grote rivieren geblokkeerd om naar het noorden te stromen, zodat ze van oost 

naar west afbogen. 

Engeland had toen een vaste verbinding met de rest van Europa. In de volgende ijstijd, het 

Weichselien, lag het ijs op de hoogte van Denemarken en heerste hier een poolklimaat. Van de hoge 

stuwwallen werd het zand afgeblazen en dat viel neer op vochtige plekken, die we nu dekzanden 

noemen. Engeland was met de droge Noordzee nog steeds met het vaste land verbonden en de 

grote prehistorische dieren konden daar dus lopen. Toen het ijs ging smelten en de zeespiegel weer 

ging stijgen, bleef er op de plaats van de Doggersbank een eiland over waar deze dieren naar toe zijn 

gevlucht, maar toen het water verder ging stijgen zijn ze verdronken, zodat vissers daar nu nog  

regelmatig botten van uitgestorven dieren in de netten krijgen. Als zo’n 14.000 jaar geleden het 

subboreaal overgaat in het subatlanticum, wordt het steeds natter en gaat de veenvorming opgang 

komen, zodat zo’n 2600 jaar geleden het westen van Nederland voornamelijk uit hoogveenmoeras 

bestond. In de middeleeuwen was dat verdronken hoogveen, maar het hoogveen in het oosten 

begon men af te graven. Hier bij ons op de hoge gronden door de monniken in Sibculo, waardoor de 

kampen en essen zijn ontstaan en door de West-Friezen in Vriezenveen, waardoor het 

slagenlandschap is ontstaan. De monniken maakten de hoge delen vrij van de turf en verhuurden dan 

de gronden aan boeren, die de ontstane heidevelden gingen ontginnen, lieten er overdag de schapen 

lopen of gingen afplaggen voor de potstal in de schaapskooi, waar de dieren de nacht door brachten. 

Zo kregen ze de mest voor hun akkers, die daardoor steeds opgehoogd werden. Na de uitvinding van 

de kunstmest zijn de 

heidevelden 

verwaarloosd, zodat de 

zaailingen van de 

omringende bomen er 

bos van maakten. Nu in 

deze tijd willen we de 

heide weer terug, zijn 

het Natura 2000 

gebieden geworden en 

wordt er flink gekapt. 

Dit zien we in het Dal 

van de Mosbeek, het 

Springendal , landgoed 

Beerze en het landgoed 

van de Graaf van 

Almelo. Overgebleven 

hoogveen zullen we in 

het Engbertsdijksveen 

tegenkomen.   
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4. Het Springendal   
 
Datum: maandag 5 juli 2021  
Aantal deelnemers: 4  
Excursieleiders:  
Vervoer: auto of fiets  
 
Om half tien stond Bram, onze gids van Staatsbosbeheer 
voor ons klaar. We waren dit keer met z’n tienen. 
 

Met drie auto’s naar een parkeerplaats in het 
Springendal. 
Het werd een schitterende wandeling van ca 7 km. 
Schitterend, omdat de gids toestemming had om overal 
te komen en daar maakte hij graag gebruik van en liet 
ons de mooiste plekjes zien. 
 
Het Spingendal ligt op het hoogste punt van de wal. De 
beken gaan aan de ene kant naar de Dinkel, aan de 
andere kant naar de Regge. 
 

Het gebied was erg nat met de bijbehorende vegetatie. Het terrein wordt door Staatsbosbeheer 
zorgvuldig onderhouden en natuurlijk beheerd.  
 
Tijdens de wandeling lag het accent vooral op de planten, omdat het grotendeels bewolkt was. 
Bram verdiende een grote pluim voor zijn enthousiasme en kennis en de soepele manier waarop hij 
de excursie leidde. 

Gewoon haarmos                                 Zandhagedis                                   Eikenpage                                                     Jeneverbes  

 
Tot slot wist hij ook nog een leuk tentje, Hoeve Springendal, waar natuurlijk koffie en lekkere 
appeltaart kon worden besteld. 

 
Om 4 uur waren we terug bij de camping. 
 
Volkert 
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5. Het noordelijk deel van de Engbertdijksvenen. 

Datum: maandag 5 juli 2021  
Aantal deelnemers: 6  
Excursieleiders: Rinus 
Vervoer: auto of fiets  
 
Met z’n zessen vertrokken we om half 10 vanaf de 
camping naar het noorden; 5 mensen op de fiets en een 
met de auto. We troffen elkaar op de parkeerplaats dicht 
bij Kloosterhaar en gingen op stap. Al gauw werden we 
aan het begin van de excursie op 2 manieren verrast. We 
hoorden een ver dragend trompetterend geluid en 
Martha wees ons op 2 overvliegende …..….inderdaad, kraanvogels. Indrukwekkend en zeer 
inspirerend, vooral toen een wandelaar ons tegemoet kwam en dat bleek de 2e verrassing, want deze 
man was én vogelliefhebber én vogelkenner. Dit natuurgebied bezocht de man, genaamd Gerrit, heel 
regelmatig. Hij vertelde over het paartje kraanvogels dat al ruim 5 jaren probeert een legsel groot te 
brengen, maar tot nu toe zonder resultaat. Ook legde hij uit dat er fors gewerkt wordt in dit gebied 
om het water vast te houden. Dat betekende dat een heel stuk grond langs het pad waarover we 
liepen vrij is gemaakt van bomen; een berk kan in z’n eentje 200 liter water per dag verdampen, 
vertelde HermJan ons de avond voor we op excursie gingen. Om verdroging tegen te gaan is kap 
nodig en verhoging en isolatie van dijken en zandpaden om teveel waterverlies te voorkomen. 
Vandaar al dat grondwerk rondom dit deel van de Engbertdijksvenen. Langs het pad waarover we 

liepen werd met name door Annelies en Edith intensief 
gedetermineerd, maar de anderen liepen wat sneller 
door en bereikten de schuilhut die enigszins verhoogd 
in het landschap lag. Daar dronken we koffie. 
Gezamenlijk gingen we verder. Behalve de ontmoeting 
met de kraanvogels genoten we onderweg van het 
geluid van o.a. de geelgors en de boompieper. Elders in 
het verslag van dit KNNV-kamp vindt u ongetwijfeld een 
lijst van alle vondsten van planten en dieren in dit 
prachtige natuurgebied. We waren en zijn onder de 
indruk van dit wonderschone stukje  

Vermiljoenhoutzwam                                                                          Nederland en hopen dat het nog lang in zo 
ongeschonden mogelijke staat te bewonderen zal zijn. En wie weet, broedt er t.z.t. een paartje 
kraanvogels in het gebied dat door deze 6 KNNV-ers op maandag 5 juli 2021 werd bezocht. Een deel 
van de excursiegangers trof elkaar na afloop nog bij 
het museumpje in Sibculo, waarin het verleden van 
het Cisterciënzerklooster zichtbaar is gemaakt met 
vondsten uit dat verleden. Vrijwilligers uit de 
omgeving onderhouden dit erfgoed met grote 
toewijding, ontdekten we, toen we er een kopje 
koffie dronken. Noaberschap beperkt zich niet tot 
hulp aan elkaar in de tegenwoordige tijd maar ook 
tot zorg voor wie en wat voorafging. 
  
Bert  
 

6. Excursie Het Dal van de Mosbeek ging niet door. 
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’s Avonds lezing  De Slechtvalk       door Henk Buiteman 

 
Eind jaren 70-tig vliegt er rond de grote schoorsteen van de 
Gelderse IJsselcentrale een Slechtvalk, de snelste en voor 
Nederland een zeldzame vogel. 
Aangezien er in die tijd ook al zorgen zijn over de milieu- 
vervuilende kolencentrales, komt het idee naar voren om met die 
vogel iets te doen. Henk wordt gevraagd om een plan te 
bedenken voor een nestplaats. Met een team maken ze een 
metalen kooi, die voor een te openen luik in de schoorsteen gezet 
kan worden. Nu is deze schoorsteen dubbelwandig waardoor je 
tussen de buiten- en binnenwand omhoog kan klimmen. 
Een grote bak van wel een halve meter wordt in elkaar gelast en vervolgens met een kraan op hoogte 
gebracht. De rest omhooggaat met touwen en mankracht tot hij uiteindelijk precies voor het luik vast 
gemaakt kan worden. Een emmer grind wordt op de bodem uitgespreid, want daar houden deze 
vogels van. Dat moment is een goede gelegenheid voor de werkgroep om er ééntje op te nemen. 
 Al snel heeft een vrouwtje deze plek gevonden en na paring op het uitlooprooster komt al snel het 
eerste ei. De werkgroep heeft provisorisch een camera op een statief aangebracht, zodat alle 
activiteiten zijn te volgen. Geïnspireerd door het succes biedt Phillips een prima camera aan. Zo één 
die nu nog bij nestkastonderzoek wordt gebruikt. We krijgen prachtige beelden te zien van de eieren 
in het grind, maar ook van de jonge vogels. De ouders brengen prooien aan wat voornamelijk 
verwilderde duiven zijn. Gulzig slokken de jongen grote brokken naar binnen en ze groeien als kool. 
Het kleinere mannetje brengt wel prooi, maar als het vrouwtje er is durft de bangerik niet naar 
binnen. Ook zien we hoe de jongen geringd, gemeten en gewogen worden, hiervoor moet wel eerst 
de opening aan de voorkant afgesloten worden, om te voorkomen dat ze naar buiten vluchten en 
uiteindelijk in de diepte op de staat dood vallen. Het gaat gelukkig zonder problemen.  De vlieg- 
oefeningen op het uitloop rooster zijn vermakelijk. Maar als een ander vrouwtje komt kijken of deze 
nestgelegenheid voor haar geschikt is dan is het met de vrouw-des-huizes gevechten geblazen.  
Op dit moment zijn er in ons land meerdere nestgelegen aangebracht en dus is de Slechtvalk al niet 
meer zeldzaam. Maar pas wel op voor dieven, want de dieren zijn veel waard als vogel voor de 
valkenjacht. 
 
 

7. Wandeling bij Kasteel Eerde 
 
Datum: dinsdag 6 juli 2021  
Aantal deelnemers: 5  
Excursieleider: Anna Simmelink 
Vervoer: auto  
 
Vanaf onze camping is het met de auto 30 minuten rijden 
naar de parkeerplaats bij het kasteel. Wij zijn er om 10.20 
uur. 
Het kasteel is opvallend symmetrisch gebouwd en aangelegd met bijgebouwen en tuinen. 
“Militaristisch” zou je kunnen zeggen. Het was vroeger van de familie Van Pallandt, maar nu in bezit 
van Natuurmonumenten. Dat geldt ook voor de mooie monumentale boerderijen waar we langs 
wandelen. We bekijken eerst de tuinen (plusminus Engelse landschapsstijl, speels, barok) met in een 
van de tuinen een vijver in de vorm van een komma om het symmetrische te onderbreken. Een deel 
van het parkbos is begin 2016 gekapt en opnieuw ingeplant met eiken. De eik is een veel 
voorkomende boom in deze omgeving en we bewonderen onderweg veel  grote majestueuze 
exemplaren.  
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We lopen langs het riviertje de Regge naar restaurant “De Nieuwe Brug”, helaas gesloten, maar daar 
zien we aan de overkant een cafetaria met terras: een stop met koffie en appeltaart.  
Langs akkers en boswegen lopen we verder. Prachtig zijn de bloeiende boekweitvelden. Tegen half 
twee strijken we neer op een bank voor de lunch. Hier zien we een bruine kiekendief.   
Terug richting auto nemen we nog een onder-water-staand pad, dat bij sommige schoenen iets over 
de rand komt. 
Tegen 15.00 uur zijn we terug; we hadden we bijna 12 km. gewandeld in een heel mooi en 
afwisselend gebied.  
 
Harry van Haarlem 
 
 

8. Slagenlandschap en Faijersheide 
 
Datum: dinsdag 6 juli 2021  
Aantal deelnemers:  
Excursieleider: Hermjan Roep 
Vervoer: fiets of auto  
 
Om half tien vertrekken we, één auto met Ria en HermJan en een      zo smal is je land, wel heel lang 
groepje fietsers. Op de Gravenlandweg gaan we linksaf en we verzamelen ons bij het Geesterse 
stroomkanaal, waar de fietsers dit kanaal volgen en de auto moet omrijden via de Paterswal.  
Hier lopen we verder langs het kanaal en zien links de smalle stroken van het overgebleven 
slagenlandschap. Sommige stukken zijn totaal verwaarloosd, maar van anderen zijn keurige weitjes 
gemaakt. 

Fietsend aan de andere kant 
van het Veenschap zien we nog 
twee weitjes met een dubbele 
afrastering, zodat de koeien 
niet onder de draad bij de 
buren kunnen grazen. Daarna 
rijden we door de saaie 
ruilverkaveling van 1958 naar 

het dorp. Dit dorp Vriezenveen is lang gerekt met een Westeinde, een Midden en een Oosteinde. 
Ook hier komen we restanten van de smalle kavels tegen en wel zo smal dat er per kavel maar één 
huis aan de weg kan staan en dan ook nog scheef op de dorpsweg. De huizen van de andere 
familieleden liggen achter elkaar op de smalle kavelstrook, ze noemen dat hier een Brink. Als we 
omlopen en aan de achterkant van het dorp teruglopen komen we aan de rechterkant de 

ruilverkaveling tegen en aan de linkerkant weer 
de smalle slagen tegen het dorp aan. 
 
Al verder fietsend ligt in het 
ruilverkavelingsgedeelte richting Almelo het 
uitgespaarde natuurgebied de Faijersheide. Hier 
besluiten we koffie te drinken, maar met de 
verse drijfmest van een ijverige boer in de 
neusgaten gaan we toch maar eerst het gebied 
in, waar een bankje staat. 
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Op het overzichtsbord bij de ingang geven ze behalve de plattegrond ook afbeeldingen van 
bijzondere planten weer, zoals het Vetblad, de Klokjesgentiaan en de Welriekende nachtorchis. 
Voor dit gebied van Staats Bos 
Beheer hebben we een vergunning 
aangevraagd, zodat we ook buiten 
de paden mogen. En dat is maar 
goed ook, want de drie genoemde 
soorten zijn van de looppaden niet 
te zien. Heel voorzichtig lopen we 
naar een kaal hellinkje en jawel 
hoor, daar staan “de drie” en ook        vetblad                                         Klokjesgentiaan                      Welriekende nachtorchis 

nog de Rode Lijst soorten Heidekartelblad en Kleine zonnedauw. Verder wandelend en ook weer van 
de paden af staan tussen de Dopheide en het Pijpenstrootje honderden Klokjesgentianen. Op de 
uitkijkheuvel staat een kunstwerk, bestaande uit de rupswielen van een dragline met in het midden 
een ijzeren cirkel met een jonge eik als symbool voor het nieuwe. 
Ook op de heuvel staan veel plantensoorten, zodat we uiteindelijk deze dag op ongeveer 128 soorten 
uitkomen. 
 
HermJan 
 

 

Sprinkhaan                                                                                                                                                                              Koevinkje 

 
 

 
9. Engbertsveen- zuid     
 
Dinsdag 6 juli  
Aantal deelnemers: 2 
Excursieleider Annelies  
Excursieduur 5 uur  
Waardering 7 
 
Met auto klein stukje rijden naar het terrein, lopend door het 
terrein. Het was een leuke wandeling. 
Niet bijzonder rijk aan planten, wel veel vogels en insecten.  
De start van de wandeling was bij de parkeerplaats waar we ook door de plaatselijke KNNV welkom 
werden geheten, met een groot informatie bord. 
Met deze groepsgrootte, 2 personen, was het soms wat moeilijk om de deelnemers bij elkaar te 

houden      . Maar dat is goed gelukt en we zijn ook allemaal weer heelhuids het gebied uit gekomen.  
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De wandeling ‘geel’ gevolgd. Deze begint iets ten noorden van de parkeerplaats. We lopen door jong 
berkenbos op veengrond, met veel mos op de bodem. Leuk is dat het dode hout mooi blijft liggen. 
We zien dan ook wat houtzwammen waaronder de Echte tonderzwam. Langs de paden (‘kades’, 

opgehoogd met zand) staan oudere eiken – mét her en der nesten 
processierupsen. De route vervolgt pal naar het westen, door open 
landschap. We hebben er behoorlijk last van de straffe wind uit het 
zuiden. De route gaat over een zandpad met ’n veendijkje ernaast; 
later horen we dat deze recent zijn aangelegd. We lunchen bij een 
roepende Wielewaal.  
Terug weer door bos. Bij de vogelhut kijken we mooi uit over open 
water en zien enkele eendensoorten.  

Echte tonderzwam  

We zijn niet over de weg naar het veenmuseum gelopen, maar tussen de bosrand 
en het kanaal (een oude veenvaart) over het fietspad. Volop bramen en daar veel 
gezocht naar boomkikkertjes – tevergeefs.  
Om 15 uur waren we terug op de camping.   
                                                                                                                                                        Rood struikhaantje 

 Annelies  
 
 
 

’s Avonds lezing: Vuursteen fossielen door Mart Krook 

 

In 1976 verhuisde Mart naar Zuidwolde in Drenthe. Daar zag hij, dat bij het oogsten van de 
aardappels op de rooimachine de stenen, die daar tussen zaten, op een hoop werden gegooid. In het 
gebied rond Zuidwolde ligt keileem uit het Saalien, de voorlaatste ijstijd dicht aan de oppervlakte. 
Mart heeft naast zijn baan uren en uren in het gebied naar vuursteen gezocht, zowel in die 
steenhopen, als op het gerooide aardappelland . 
Hij kan zich nog goed herinneren, dat hij zijn eerste fossiel zag, het was een versteend stuk hout waar 
de jaarringen goed te zien waren. 
In de geologische periode van 100 tot 66 miljoen jaar geleden, het Laat Krijt, hebben de kalkskeletjes 
van afgestorven ééncelligen een dik pak kalk in de zee afgezet. 
Vanuit die krijt-zee, een ondiepe zee, die een groot deel van Europa besloeg zijn miljoenen jaren later 
met de gletsjers vanuit Scandinavië materialen meegevoerd naar het oosten van ons land. In die 
krijtlagen, die we bijv. nog op Rügen kunnen zien, komt vuursteen als knollen of banken voor. 
In de verschoven brokstukken loste het kalk op en het vuursteen bleef over. Vuursteen is met recht 
kiezel hart, want het is gevormd met SiO2. 
De vuursteenfossielen zijn geen afdrukken van buiten af, zoals normaal in kalksteen, maar het zijn de 
afdrukken van binnen uit. Mooi is dat laatste te zien bij een vuursteenfossiel van een zee-egel, je ziet 
dus geen stekels, maar vlakjes waarmee zijn harde huid is samengesteld.  
Natuurlijk komen de Belemnieten ter sprake, hiervan vind je meestal de harde stekelpunt van deze 
tienarmige Inktvis. Achter deze punt zit een dunner gedeelte dat phragmocoon heet, deze laatste is 
als fossiel dus veel zeldzamer. Van alle dier groepen kun je fossielen verwachten, zoals sponzen, 
koralen, zee-egels, zeesterren,  brachiopoden, tweekleppigen, maar ook vissen zoals haaien en 
beenvissen. Een bijzondere vondst is de steen met de afdrukken van de zeester, Metoplaster, je ziet 
hier ook een hoek van de 14 elementen. 
Als het licht aangaat laat Mart nog een aantal fossielen met groot genoegen van hand tot hand gaan. 
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10. Landgoed Beerze o.l.v. Bram Jongsma (SBB) 
 
Datum: woensdag 7 juli  
Aantal deelnemers: 8 
Excursieleider: Jan  
Excursieduur ¾ dag 
Een mooie afwisselende tocht. 
Na wat oponthoud onderweg en een toeristische route 
kwamen we met 8 personen wat later bij onze vertrouwde natuurgids Bram aan.  
Bram vertelde op enthousiaste wijze over het ontstaan van het gebied de Beerze. Zo’n 5000 jaar 
geleden vestigden de eerste bewoners zich hier. Om de zandverstuivingen in te perken, stak men 
steeds stokken in de grond en zo ontwikkelde zich een kamduin. In de verte zagen we nog wat open 
plekken zodat het zand vandaag de dag opnieuw in beweging kan komen.  

In een vrij hoog tempo liepen we naar de veenputten. 
Boeren gebruikten deze putten om turf te steken. Elke 
boer had zijn eigen eenmansputje; er moeten destijds 
ongeveer 100 putten geweest zijn.  
De putten zijn inmiddels gedicht, maar tijdens het lopen 
moesten we wel oppassen. Wegzakken kon zomaar 
gebeuren. Tussen het veenmos stond volop beenbreek te bloeien en klein 
blaasjeskruid. Een bloedrode heidelibel liet zich mooi zien. Veenmos kan wel 
20x zijn eigen gewicht aan vocht vast houden vertelde Bram.  

gele beenbreek                   We liepen naar een nieuw gebiedje, voorheen een boerenakker. De grond was 
hier verschraald. Rustig gingen we dwars door het gebied heen met jonge jeneverbessen, lekker van 
de paden af waar je normaal niet mag komen. Bram vertelde over een leeg hok dat daar stond waar 

soms een hond voor straf inzat als die niet was 
aangelijnd. De eigenaar mocht de hond dan later 
ophalen, maar dit verhaal geloofden we niet. Even 
verderop, inmiddels was het al 13.00 uur, genoten we 
zittend in het gras van de lunch. We hoorden de geelgors 
en de spotvogel en boven het water vloog een grote 
keizerlibel. Bij een ander voormalig perceel van een boer groeiden ook jonge 
jeneverbessen en dat was best bijzonder. Er bloeiden een paar 
klokjesgentianen. Het was het begin van een mooi heidelandschap. 

Jonge jeneverbessen 

Bram wilde aan het eind van de 6 km lange wandeling nog iets vertellen over 
een huis met verschillende bewoners, zoals baron Bentink met zijn vrouw. Hij 

liet speciaal een aftakking van de spoorlijn aanleggen 
naar zijn huis om bouwmaterialen te bezorgen. Van het 
voormalige stationnetje was nog een klein restant over.       Eenarig wollegras 
Ook de post werd per trein gebracht. De koninklijke familie was regelmatig in 
deze buurt te vinden. Mocht je toevallig koningin Juliana tegenkomen, dan 
moest je naar beneden kijken en een eventuele hoed 
afnemen. Wij zijn niemand tegengekomen.  
Na al die prachtige verhalen bedankten we Bram voor zijn 
deskundige leiding. Ook Jan Westhuis bedankt voor het bij 
elkaar houden van de groep.                

 sprinkhaan                                                                                                                                                                                            afdruk van een das              

                                                        Dick     
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Trechterspin                                               Kleine plevier                                       Bloedrode heidelibel                                 Kleine zonnedauw 

 

11. Dal van de Hazelbekke o.l.v. Fons Geers van Natuurmonumenten 

Datum woensdag 7 juli  
Aantal deelnemers: 3 
Route: Met de auto(± 20 km). Via de kern van Vasse weer het dorp uit (Vasserweg). Tweede weg 
links en meteen weer links ( Slenkteweg). Aan het eind is de boerderij van Fons en Maria.  
 
Enthousiaste verhalen over dit gebied en haar bewoners deden al de ronde. Ook Hermjan wilde er 
graag heen, dus ging hij ons brengen, vooroprijdend. 
Bij aankomst zijn we meteen onder de indruk van deze charmante plek. Onder een grote kapschuur 
zittend genoten we van koffie met koek. Fons en Maria zijn heel gastvrij en vertellen ons graag alles 
over hun bestaan en het landschap. In de kapschuur is een uilenkast, die herbergt een nest met 6 
jonge kerkuilen. 1 ouder is gezien. Fons haalt 1 jong uit de kast om ons te laten zien. Wat een 
hoogtepunt! De jongen krijgen van hem regelmatig een muis.  Dan de laarzen aan en het veld in. We 
worden van alle ins en outs van het gebied op de hoogte gebracht. Door de corona ligt het 
onderhoud achter op schema met gevolg dat weitjes met orchideeën overwoekerd zijn. Toch blijft er 
nog veel moois te zien. O.a. een weitje met veel vlinders op de kale jonkers. Langs één van de 3 
stroompjes van de Hazelbekke (beek begeleid door hazelaars). Lager gelegen komen de 3 stroompjes 
bij elkaar en ontstaat een beek waarop wel 3 watermolens konden werken. Het hele jaar door 
leveren de bronnen water.  
Om 13.00 uur lunch in de kapschuur. Dan leidt Fons ons door mooie weitjes naar een ander 
brongebied van de Hazelbekke. Het is er modderig en we moeten klauteren over boomstronken tot 
bij de groeiplaats van alpenheksenkruid z.z.z. 
En ja het staat er nog zoals Eddy Weeda het ooit ontdekt heeft. Als we willen kunnen we nog een uur 
door, maar daar zien we toch maar vanaf. Bij de kapschuur worden we nogmaals vergast op koffie 
met kozakken, een heerlijk gebak.  
Fons en Maria hartelijk bedankt voor deze prachtige dag. 
16.30 uur terug op de camping.                                
 
Edith  



15 
 

12. Engbertsveen-zuid 
 
Datum woensdag 7 juli 
Aantal deelnemers: 3 
 
 
In het Engbertsdijksveen-Z loopt, vanaf de ingang 
parkeerplaats De Pollen, een mooi wandelpad aangeduid met 
gele paaltjes. 
De route meandert eerst door een bos, waar we een slijmzwam ontdekken, met een opvallend rood 
“sap”, op een omgevallen berkenstam. Later zal blijken dat het, volgens Ria, gaat om een slijmzwam 
van de soort Fuligo septica met de Nederlandse naam “bruin kalkkussen”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bruin kalkkussen                                                                                                               Slangenwortel 

 
Na een paar kilometer komen we in een open gedeelte met diverse veenplassen. Daar werpen we 
het planktonnet uit.  
Als we terug zijn op de camping bekijken we de watermonsters door de microscoop. Naast de 
gebruikelijke raderdiertjes en andere ééncelligen zien we diverse schaalamoeben van het geslacht 
Arcella, typisch voor veengebieden. De schaal bestaat uit chitine-achtig materiaal. In het zure milieu 
van het veen is kalk namelijk niet voorhanden. 
 

Watermonsters van Engbertsdijksveen-Z 

   
Arcella sp. Arcella sp. Arcella sp. 

 
Referenties: 
Streble, Krauter. Das Leben im Wassertropfen. 12. Auflage 
Marion Geib. Myxomyceten. https.//mgp-kirkrl.de/Buch.html 
                                                                                                                                         Rinus 
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’s Avonds zijn we nog naar de nachtzwaluw geweest. 

 
13. Dal van de Mosbeek o.l.v. Maria 

 
Datum: donderdag 8 juli  
Aantal deelnemers: 9 
Excursieleider:  
Excursieduur 5 uur 
Met auto naar het terrein, lopend door het terrein 
onder begeleiding van Maria  
Route van kamp naar excursiegebied:   
Keurig op tijd vertrokken , 9 personen in 3 auto’s. Jan 
voorop, hij wist de weg en heeft bovendien 3 
tomtoms in zijn auto. Mooi in Vasse aangekomen, 
daar waarschijnlijk de 3e afslag van de rotonde 
genomen in plaats van de 2e, zodat we via een 
zandweg naar Molen Bels reden. Op die zandweg, 
met veel kuilen, constateerde Dick dat de tomtoms op 
‘fiets’ stonden!  
Jan, Dick en Ria zagen daar wél een vliegend Vliegend 
hert.  
Bij de molen wachtte Maria ons op. Ze vertelde eerst 
over het ontstaan van de stuwwal met de tertiaire klei 
waardoor het grondwater omhoog wordt gestuwd en 
op de stuwwal als beekjes tevoorschijn komt. Ook 
bijzonder is, dat de ene kant van de stuwwal afwatert 
naar de Regge, de andere kant naar de Dinkel.  

We gingen eerst naar het hoogste punt. Zagen meteen al een 
Weerschijnvlinder - heel kort, want behalve dat hij erg beweeglijk was, 
was ie ook ineens verdwenen waarschijnlijk in de maag van een 
passerende vogel.  
Terwijl we stevig doorliepen zagen we een Kleine ijsvogelvlinder, stapten 
we over waterloopjes, zagen bloemrijke natte weilandjes en een bron in 
een bos. Om ca half éen bereikten we dat hoogste punt. Het is 
gemarkeerd met een bijzonder huis: de buitenkant is geheel van glas. De 

Grote weerschijnvlinder                  huiseigenaar gaf een toelichting. De tuin eromheen is een groot grasveld, 
met verschillende soorten paddenstoelen. Op een oude eik vonden we een Oesterzwam. Het was 
dus een zieke eik en ook de sapstroom was aangetast. Daar kwamen vlinders op af en ook hoornaars 
(ik denk de Europese hoornaar). 
Vlak daarnaast ligt een van de parels van het gebied: een nat graslandje vol met orchideeën en ander 
moois. In ganzenpas mochten we er doorheen lopen.  
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Weer naar beneden liep een stuk relaxter dan omhoog. Maria wees ons nog op een watertje waar 
vroeger het vlas te rooten werd gelegd. Daarnaast 
een afwisselend terreintje, van zowel laag en venig 
(moerasplanten) als hoog en droog (heide).  
 
Om 3 uur waren we terug bij de molen. Onder het 
genot van koffie en iets lekkers, sprak Bert namens 
ons allen dank uit aan Maria – die al dit moois aan ons 
had laten zien.  
O ja, die molen is een bovenslags watermolen, 
gebouwd voor het maken van papier. Later werd hij 
omgebouwd voor het malen van cichorei en graan.  
Het was een mooie dag, veel spannende planten en 
veel ander leuks. Eigenlijk iets te lang om álles goed te kunnen zien. Gelukkig heeft Maria alle 
bijzondere planten aangewezen, de rest moesten we toch zelf doen. Voor mij een hoge waardering, 
een 9 en een aanrader om er nogmaals heen te gaan!  
 
Annelies  

 
14. Itterbeek  
Datum donderdag 8 juli 
Aantal deelnemers 2 
Excursieleider Rinus 
 
We vertrokken per fiets richting Bruinehaar en volgde de 
knooppunten via Langeveen en de Ossendijk. Waar de 
Ossendijk de Itterbeek kruist even afgestapt en de flora en 
fauna bekeken langs de beek. Niet veel bijzonders gezien. 
Wel het planktonnet uitgeworpen in de beek en een 
monster verzameld. Vervolgens verder gefietst. Rechtsaf op 
de Broekweg, Vinckenweg en Zielakkersweg naar knooppunt 06 en verder langs het kanaal. Een 
mooie en schaduwrijke route. Langs het Engbertdijksveen-Z komen we aan bij het Veenmuseum. 
Koffie hebben we dan wel verdient. Eén van de vrijwilligers van het museum vertelt over het harde 
leven in de veenstreek. In feite kwam dat neer op een vorm van slavernij. De arbeiders (en hun 
vrouwen en kinderen) werkten 8 maanden in het veen. De overige 4 maanden “leefden” ze op de pof 

(kerfstok). Ze waren verplicht hun nering bij de 
veenbaas te kopen inclusief de sterke drank die voor 
veel problemen zorgde. 
Na het vervenen van een stuk veen werd het 

aangrenzende veen afgegraven enzovoort. Dit had tot 

gevolg dat dorpen als Friezenveen “opschoven” 

Uiteindelijk is Vriezenveens bestemming een 

zandhoogte waar het nu nog gelegen is. Met een treintje 

kan je een begeleide excursie maken, waarbij je 

plaggenhutten, boerderijen en gereedschappen kunt 

bekijken. Al met al is het zeer de moeite waard om een 

bezoek aan dit museum te brengen. 

Bij thuiskomst het watermonster van Itterbeek bekeken onder de microscoop. Hier trof ik ook een 

sieralg aan. Closterium sp., zie foto sfeerverslag van De Koele.                     Rinus 
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15. Junner Koeland  o.l.v. Ruud 

Datum donderdag 8 juli  
Excursieleider Volkert 
Aantal deelnemers 5 
Met auto naar startpunt 
 
De route naar het Junner Koeland was niet 
eenvoudig, maar gelukkig reden Herm Jan en 
Anna voorop. Wij volgden met 5 deelnemers. 
 
Via de Pollen → Paterswal →Westerhaar → N36 
→ Witte Paal → Stegeren. 
Langs de ‘Bootsman’ de 1e zandweg links, tot de verharde weg, daar L en R op de T-splitsing. Na ca 
200 m Parkeren bij de observatiehut achter het klaphekje. 
 
De gids, Ruud Jonker, stond al op ons te wachten met twee boswachters van Staatsbosbeheer. Ruud 
had vroeger in dit gebied gewerkt zorgde voor de excursie. Wat een enthousiasme, kennis en humor. 
Leuk was dat we de gids van SBB nog kenden van toen ze met haar ouders met ons mee was in 2010 
naar Camurac in de Pyreneeën. 
 
Maar goed, weer een fantastisch gebied. Na een korte aanlooproute, waar ook al het nodige te zien 
was, kwamen we bij het toegangshek van de Junner Koeland. Even was het spannend of de koeien, of 

beter gezegd de stier, het wel goed zou vinden dat we het gebied zouden betreden. Vaak liggen de 
koeien met z’n allen bij het hek, maar dat viel dit keer mee. 
Heerlijk struinen door het gebied. Met prachtige planten en mooi inzichtelijk de effecten van onder- 
en over begrazing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Parelamaniet  
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Ruud had niet alleen veel kennis van het gebied, maar ook goede contacten met de weergoden. 
Halverwege zag het er behoorlijk dreigend uit. En op zo’n open terrein is onweer natuurlijk geen 
pretje. Maar Ruud regelde het zo, dat we bij het begin van de bui weer terug bij de auto’s waren om 
tijdens de bui naar de andere kant van het gebied te rijden. Daar was het binnen een minuut of vijf 
weer droog en konden we de andere helft van het gebied gaan verkennen. 
 
Volkert  
                                                                                    

      

orchidee                                 rupsendoder                   st.jansvlinder                             bont zandoogje                          kleine vuurvlinder                    

 

’s Avonds lezing De Lemelerberg door Bram 

Jongsma  

Na een plaatje van de hoogtekaart van de 
Lemelerberg en een uitleg over de drie delen 
waaruit de deze bestaat, werd de 
ontstaansgeschiedenis verteld. Eerst een verhaal 
over de reus uit Duitsland die met een zak zand op 
zijn rug de toenmalige Zuiderzee moest dempen.  
 
Hierna het verhaal over de immense gletsjers  die 
in de voorlaatste ijstijd de stuwwallen opgedrukt 
hebben en het ontstaan van nu nog steeds 
zichtbare erosiesmeltwaterdalen. 
Toen de wereld weer wat groener werd is de 
omgeving ogenblikkelijk weer bewoond. Het 
plaatje met afbeeldingen van een groepje 
Neanderthalers werkte op de lachspieren: het 
eerste KNNV-kamp werd er gezegd! 
 
Ik vertelde hoe de mens het landschap in bezit nam, de landbouw zijn intrede deed en de mens zich 
ging vestigen, de natuur naar zijn hand ging zetten en dit tot op de dag van vandaag nog steeds doet. 
Op de Lemelerberg heeft men recent veel sporen gevonden van “Celtic Fields” . 
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Via deze kleine akkertjes kwamen we uiteindelijk uit bij de essen, van nature hooggelegen elementen 
in het landschap, gemeenschappelijk eigendom van de boeren, waarop graan verbouwd werd. Het 
woord is is afgeleid van het Germaanse Atisk, wat betekend: land waarvan gegeten wordt. 
 
Het potstalsysteem werd uitgelegd en er werd benadrukt dat men hiervoor grote heidevelden nodig 
had. Om één hectare akker te bemesten had men ongeveer 10 a 15 hectare heide nodig. 
De komst van de kunstmest rond de vorige eeuwwisseling bracht hier verandering in. 
 

Park 1813 is gemaakt als herinnering aan het 100-jarig bestaan van 
het koninkrijk der Nederlanden. 
De grote stenen leeuw moet ons hieraan herinneren. 
  
 Na dit verhaal werd erin gegaan op verschillende vroegere 
activiteiten rond de berg, te weten het Eekkloppen en 
Houtskoolbranden. 
De sprong naar het heden werd gemaakt met een korte uiteenzetting 
van het stikstofprobleem in Nederland en in engere zin op de 
Lemelerberg: de vergrassing van de heide, het dichtgroeien van de 
zandige plekken met grijs kronkelsteeltje, de insectenarmoede enz.  
Hierna volgde een verhaal over modern heide beheer, aanleg van 

stijlwandjes en de problematiek van de voortplanting van de jeneverbes die veelvuldig op de berg 
voorkomt. 
Tot besluit werden er wat plaatjes van bijzondere planten, vogels en een paar paddenstoelen 
vertoond. 
Het was mij een plezier dit voor jullie te mogen vertellen en vertonen. 
Bram Jongsma.  
 
 

16. De Lemelerberg o.l.v. Bram Jongsma 
 
Datum: vrijdag 9 juli 
Een mooie landschappelijke excursie op de laatste 
kampdag. 
 
Met 10 personen ontmoetten we Bram bij de 
Lemelerberg. Hij zal ons rondleiden in dit mooie 
landschap. We startten bij het restaurant, het gebied 
park 1813 en lopen naar het standbeeld met de hoge 
leeuw. Dit park is hier gekomen dankzij het 100-jarig 
bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. We hebben prachtig uitzicht over het Sterrebos. 
Vroeger was hier allemaal heide. Het potstalsysteem is gestopt en er is bos, vooral naaldbomen zijn 
aangeplant. Tegenwoordig wordt er elk jaar 10% bos gekapt om de heide weer terug te krijgen. We 

liepen over zandpaden met stenen, langs prachtige 
jeneverbesstruiken en de laagte in langs een erosiedal, waar ooit 
smeltwater na de ijstijd heeft gestaan. Dit ravijn groeit van 
lieverlee weer dicht en wordt door vrijwilligers opengehouden.  
Tijdens de wandeling zongen boompiepers en hoorden we 
raven. 
Bram raapte van het zandpad nog een toetssteen op, waar je 
echt goud mee kon testen. 

Speerdistels 
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Er zijn 3 bronnen op de Lemelerberg, maar het water daarvan 
zakt na een paar meter weer weg. Er is dus geen beekvorming. 
Door een keileemlaag blijft er wel op bepaalde plekken wat water 
staan en daar groeien witte snavelbies, kleine zonnedauw en 
veenpluis. Bij de dikke steen, die destijds met de gletsjer was 

meegekomen, dronken we onze 
koffie. We hadden weer genoeg 
energie opgedaan om naar het 
hoogste punt de Archemerberg te 
lopen, wel in eigen tempo natuurlijk.     bijna verdroogd ven    
De beloning was een prachtig uitzicht! Het was intussen half 1 en dit 
was een mooie plek voor de lunch. Tijdens het eten zagen we 
verschillende zandhagedissen wegschieten. Eentje liet zich goed 

bewonderen op het zandpad. Na het eten liepen we naar beneden. Er werd nog opgemerkt door 
Bram dat door begrazing van schapen maar een deel van het berkenopschot verdween. Er zit 
namelijk een licht giftige stof in en de schapen stoppen dan met grazen. 

Op de terugweg 
hadden we nog 1 
beklimming te goed, 
eentje van de 4e 
categorie. Op deze 
panoramahoogte 
genoten we weer 

van het uitzicht. Vlak voordat we bij het 
restaurant terugkeerden, stond er langs het 
pad een stenen beeld van een mens met een 
gewei op het hoofd, een sage van Hirsch. De 
fabel “De reeën van de Lemelerberg” is 
aangeboden aan de bewoners van Lemele. 
 
Het was half 3. We bedankten Bram voor de mooie rondleiding en zijn interessante verhalen. Hij was 

opnieuw blij met de fles wijn en ons gezelschap. Einde van de laatste excursie.           Dick 
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17. excursie naar Vasse is niet doorgegaan 
 

18. Wandeling naar de Koele en de heide vanuit “Erve de Meester” 
 
Datum: 09-07-20121 
Aantal deelnemers: 2 
Excursieleider: Annelies 
 
In goed overleg meteen al besloten ons te 
beperken tot DE KOELE met als doel eens goed 
naar de planten te kijken. 
DE KOELE is een meertje ontstaan door 
zandwinning en is ook een recreatieplas. Het staat 
ook bekend om de soortenrijkdom. Flora’s mee 
dus. Rustig lopend gingen we over de meest directe 
weg. Zoals Annelies placht te zeggen “Het was niet      Bruinehaar “beach” 
moeilijk de groep bij elkaar te houden”. Het is heerlijk weer. Bij de Koele meteen gaan kijken wat er 
aan planten staat, maar ook naar alles wat voorbijkwam vliegen en springen. Na een uur 
neergestreken op de picknickbank met uitzicht, geadviseerd door Hermjan. Fijn plekje. De 
meegebrachte plantjes samen gedetermineerd onder oh’s en ah’s. Wat leuk, wat mooi! Meteen 
maar de lunch. 
En toen was het uit met de rust. Een hond van het merk Beagle kwam luid blaffend rondrennen en 
zwemmen. Uitdagend, maar ook bangig. Geen baas te bekennen. Hij werd even stil toen Annelies 
een stok gooide, dat was misschien wel de bedoeling. Pas als we uit het zicht zijn verstomd het 
geblaf. We gaan nog 1 uur door met langs de oever plantjes kijken. Om 13.00 uur gestopt, voldaan.  
In ± 20 minuten terug gewandeld. 
 
Edith  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wespspin met een gevangen libel                                                                                   Ronde zonnedauw en Moeraswolfsklauw 
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19. Naar de Koele 
 
Op vrijdag 9 juli ben ik (Rinus) nog een keer naar De Koele geweest om een watermonster te 

verzamelen met het planktonnet. Na thuiskomst is dat onderzocht met de microscoop. Met als 

resultaat vier soorten sieralgen, een watervlo en een schaalamoebe: 

    
Euastrum sp. Pleurotaenium sp. Micrasterias sp. Closterium sp. 

 

 

  
Alonella sp. Schaalamoebe Nebela sp. 

 

De gevonden sieralgsoorten zijn een indicatie van de goede kwaliteit van het water van De Koele. De 

eerste drie komen voor in licht zuur water. Dat zou betekenen dat het water van De Koele een pH 

heeft <7. Vanwege de hoogveenomgeving is dat geen verassing. De pH is overigens niet gemeten. 

Referentie: Streble, Krauter. Das Leben im Wassertropfen. 12. Auflage 

Rinus 
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 Het weer 
    

Zaterdag 3 juli Warm, zonnig. 

 

Zondag 4 juli ’s Nachts veel regen, de ochtend begint droog maar ’s middags is het 
broeierig warm. Van 4 tot 6 uur flink regen met onweer, daarna af en 
toe een lichte bui. 
 

Maandag 5 juli De nacht was droog (althans, ik ben niet wakker geworden van regen)  
- tot half 8: vrij plotseling kwam er een flinke bui. Om 9 uur gelukkig 
wel weer droog. ’s Ochtends af en toe een paar druppels. Winderig. In 
de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. 
 

Dinsdag 6 juli Droog, zonnig en een stevige wind. ’s Avonds een bui (waardoor we 

de kring binnen doen) en later nog weer een bui. 

 

Woensdag 7 juli De ochtend start zwaar bewolkt, maar het klaart snel op. Vanaf circa 
half 11 is het vooral zonnig, met af en toe een paar druppels regen. 
 

Donderdag 8 juli Stralend zonnig en lekker, nagenoeg windstil. Vanaf circa half 5 

bewolkt met af en toe wat gedrup en onweer in de verte. 

 

Vrijdag 9 juli De hele dag droog en zonnig. Ook ’s avonds prachtig mooi weer bij 

onze gezamenlijke slotmaaltijd. 

 

Zaterdag 10 juli  ’s Ochtends mooi droog en zonnig, goed weer om in te pakken en de 
tent droog mee te kunnen nemen. 
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De laatste avond sloten we het kamp af met heerlijk chinees door Hermjan en Jan gehaald. 
Het smaakte voortreffelijk en zo kwam ons gezellige en leerzame kamp weer ten einde. 
 

Achterste rij: HermJan, Rinus, Henny, Erma, Volkert, Edith, Annelies, Harry, Wies, Dick, Jan 
Voorste rij: Ina, Martha, Ria, Elly, Marja, Anna, Bert 

 

                                                                                              TOT ZIENS 
 
 
De foto’s in dit verslag zijn van Annelies, Dick, Jan, Rinus, Volkert en Elly 
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Vogellijst 
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Excursie nr 4-
jul 

4-
jul 

4-
jul 

5-jul 5-
jul 

6-
jul 

6-jul 6-
jul 

7-
jul 

8-
jul 

8-jul 9-jul 9-
jul 

  

dodaars       1       1             2 

fuut                 1           1 

aalscholver                     1       1 

blauwe reiger       1         1       1 1 4 

ooievaar           1   1     1       3 

lepelaar                 1           1 

grauwe gans         1     1 1   1     1 5 

krakeend       1       1             2 

wilde eend   1   1   1   1   1         5 

kuifeend               1             1 

wespendief                 1           1 

rode wouw                     1       1 

bruine kiekendief       1   1 1 1             4 

sperwer                     1   1   2 

buizerd 1 1   1   1 1 1   1   1 1 1 10 

torenvalk   1 1   1     1           1 5 

kwartel       1                     1 

fazant     1 1                     2 

waterhoen 1   1                       2 

meerkoet       1       1             2 

kraanvogel         1                 1 2 

scholekster     1       1             1 3 

kleine plevier         1       1           2 

bontbekplevier                 1           1 

kievit             1               1 

houtsnip                           1 1 

regenwulp                           1 1 

witgatje                 1           1 

kokmeeuw         1                   1 

holenduif 1     1                     2 

houtduif 1 1 1 1   1 1 1 1 1   1 1   11 

turkse tortel           1                 1 

koekoek   1                         1 

nachtzwaluw                           1 1 

gierzwaluw 1       1     1           1 4 

groene specht 1     1   1       1   1 1 1 7 

grote bonte specht 1 1   1   1   1 1 1   1 1   9 

boomleeuwerik 1       1       1   1       4 

veldleeuwerik 1                     1   1 3 

oeverzwaluw               1     1       2 

boerenzwaluw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       1 11 

boompieper 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1     11 

gele kwikstaart             1 1             2 

witte kwikstaart   1   1   1   1 1           5 

winterkoning 1     1 1 1 1 1 1 1   1   1 10 

heggemus 1     1 1     1 1 1       1 7 

roodborst 1 1   1   1   1 1 1   1     8 

roodborsttapuit 1       1     1 1   1 1     6 

merel 1 1   1 1 1 1 1   1   1   1 10 

zanglijster 1     1 1 1   1 1 1       1 8 

grote lijster 1       1                 1 3 

rietzanger     1                       1 

kleine karekiet                     1       1 

spotvogel                 1           1 

braamsluiper                     1       1 

grasmus 1 1   1 1     1 1 1 1 1   1 10 

tuinfluiter 1 1   1 1     1 1 1 1 1   1 10 

zwartkop 1 1   1 1 1   1 1 1 1 1   1 11 

tjiftjaf 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 13 
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fitis 1     1                     2 

goudhaantje 1                     1     2 

grauwe 

vliegenvanger 

              1             1 

bonte vliegenvanger                     1       1 

staartmees 1                           1 

glanskop                     1 1     2 

matkop       1                     1 

zwarte mees 1     1         1           3 

pimpelmees 1     1       1   1         4 

koolmees 1   1 1       1 1 1   1   1 8 

boomklever 1     1   1     1 1   1     6 

boomkruiper 1 1   1         1 1 1 1     7 

wielewaal               1             1 

grauwe klauwier                 1   1       2 

gaai 1         1       1   1   1 5 

kauw     1       1             1 3 

zwarte kraai 1     1         1 1       1 5 

raaf                           1 1 

spreeuw 1           1             1 3 

huismus 1   1 1   1       1   1     6 

vink 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 13 

groenling 1     1                     2 

putter 1     1       1   1       1 5 

kneu       1       1             2 

goudvink                   1         1 

appelvink                   1         1 

geelgors 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1   1 12 

rietgors               1 1           2 

telling 38 18 13 39 21 21 15 37 32 28 21 23 7 31 
 

 

 

 

 

 

 

Zenegroen                                                                                                                                       Vermiljoenhoutzwam 

 

Moederkoren                                        Stijve ogentroost                                    Slak                                                          Gamma-uil 
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Vlinderlijst  

Excursie 3 4 7 8 10 13 15 16 

kleine vuurvlinder v 
     

v v 

zwartsprietdikkopje v 
       

klein koolwitje v v 
 

v 
  

v v 

bruin zandoogje v v 
   

v v 
 

groot dikkopje v 
  

v 
    

atalanta v 
  

v v v v v 

gehakkelde aurelia v 
   

v v v v 

gewoon hooibeestje v 
  

v v 
 

v 
 

bont zandoogje v 
  

v 
  

v 
 

distelvlinder v v 
     

v 

st jansvlinder v v 
      

landkaartje v 
     

v 
 

citroenvlinder v 
  

v v v v v 

boomblauwtje v 
       

gammauil 
 

v 
 

v 
  

v v 

eikenpage 
 

v 
  

v 
   

klein geaderd witje 
   

v 
  

v 
 

geelsprietdikkopje 
   

v v 
 

v 
 

koevinkje 
   

v v 
 

v 
 

dagpauwoog 
     

v v 
 

st jacobsvlinder 
      

v 
 

Kleine vos 
     

v v 
 

Grote weerschijnvlinder 
      

v 
 

kleine ijsvogelvlinder 
      

v 
 

heidespanner 
       

v 

heideblauwtje 
    

v 
   

         

Lieveling     v    

Weegbreemot        v 

Zuringspanner     v  v  

         

 

Libellenlijst 

Excursie 3 4 7 8 10 13 15 16 

Lantaarntje v        

Azuurwaterjuffer    v     

Weidebeekjuffer v    v  v  

Vroege glazenmaker v      v  

Platbuik v     v v v 

Grote keizerlibel v      v v 

Gewone oeverlibel v      v  

Blauwe scheenbeekjuffer v    v  v  

Viervlek       v  

Bruine korenbout    v   v  

Bloedrode heidelibel     v   v 

Steenrode heidelibel     v  v  

Vuurlibel     v    

Vuurjuffer     v    

Gewone houtpantserjuffer     v    
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Plantenlijst 

 Excursie    1  2  3  4  5  7  8a  8b  9 10   11  12  13  14  15 

Nederlandse naam Wetenschappelijke 

naam 

               

Aalbes Ribes rubrum                     x         

Aarvederkruid Myriophyllum spicatum                             x 

Adderwortel Persicaria amphibia     x                         

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum       x x       x   x         

Akkerdistel Cirsium arvense x x   x x             x       

Akkerkool Lapsana communis           x x         x       

Akkermunt Mentha arvensis   x                           

Akkervergeetmenietj

e 

Myosotis arvense       x                       

Akkerviooltje Viola arvensis x x   x                       

Akkerwinde Convolvulus arvensis   x                           

Alpenheksenkruid Circaea alpina                               

Amerikaanse eik Quercus rubra   x   x           x         x 

Amerikaanse 

vogelkers 

Prunus serotina   x   x x         x x   x   x 

Avondkoekoeksbloe

m 

Silene latifolia subsp. 

alba 

x x           x               

Basterdklaver Trifolium hybridum   x x       x                 

Basterdwederik sp. Epilobium sp.       x                       

Beemdgras sp. Poa sp.   x                           

Beenbreek Narthecium ossifragum                   x   x       

Beklierde 

duizendknoop 

Persicaria lapathifolia       x                       

Beuk Fagus sylvatica       x           x   x       

Bezemkruiskruid Senecio inaequidens             x     x           

Biezenknoppen Juncus conglomeratus                         x     

Biggenkruid sp. Hypochaeris  sp. x       x   x   x   x         

Bijvoet Artemisia vulgaris x x   x x   x     x           

Bilzekruid Hyoscyamus niger       x                       

Bitterzoet Solanum dulcamara   x                     x     

Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus           x     x             

Blauwe knoop Succisa pratensis               x         x     

Blauwe zegge Carex panicea               x               

Bleekgele 

droogbloem 

Gnaphalium luteoalbum       x                       

Bleke basterdwederik Epilobium roseum                   x           

Bochtige smele Avenella flexuosa   x   x x         x   x   x x 

Boekweit Fagopyrum esculentum x         x                   

Boerenwormkruid Tanacetum vulgare x x x x x   x         x x     

Bolderik Agrostemma githago     x                         

Bosaardbei Fragaria vesca                             x 

Bosandoorn Stachys sylvatica           x           x       

Bosbes Scirpus sylvaticus       x   x       x     x x   

Boskruiskruid Senecio sylvaticus                   x         x 

Bospaardenstaart Equisetum sylvaticum       x                       

Boswilg Salix caprea   x   x           x     x     

Braam spec. Rubus spec. x x   x           x     x   x 

Brave hendrik Chenopodium bonus-

henricus 

x                             

Brede stekelvaren Dryopteris dilatata   x   x x x     x x   x     x 

Brede wespenorchis Epipactis helleborine       x 60

x 

                    

Brem Cytisus scoparius   x x x   x                 x 

Brunel sp. Prunella sp.                   x x x       

Buntgras Corynephorus canescens                   x     x x   

Canadees hertshooi Hypericum canadense x                           x 

Canadese fijnstraal Conyza canadensis x     x     x     x       x   

Dagkoekoeksbloem Silene dioica   x x x                 x     

Dalkruid Maianthemum bifolium           x       x           

Dolle kervel Chaerophyllum temulum                       x       

Donkere vetmuur Sagina apetala   x                           

Dophei Erica   x   x x x   x x x   x x x x 

Dotterbloem Caltha palustris s.l.                     x         

Douglasspar Pseudotsuga menziesii           x       x           

Dubbelloof Blechnum spicant                     x x       

Duizendblad Achillea millefolium x x x   x   x     x     x   x 

Dwergviltkruid Filago minima   x             x x   x x   x 

Echte kamille Matricaria chamomilla   x   x   x x     x           

Echte 

koekoeksbloem 

Silene flos-cuculi       x             x   x     

Echte valeriaan Valeriana officinalis       x                 x     

Eenarig wollegras Eriophorum vaginatum                   x           

Eenjarige hardbloem Scleranthus annuus   x                           
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Eenjarige hardbloem Scleranthus annuus 

subsp. annuus 

                        x     

Eensteilige meidoorn Crataegus monogyna   x                     x     

Egelantier Rosa rubiginosa                       x   x   

Egelboterbloem Ranunculus flammula           x       x     x     

Els sp. Alnus sp.                       x       

Engels raaigras Lolium perenne   x         x     x     x     

Engelwortel sp. Angelica sp.                     x x       

Fijne ooievaarsbek Geranium columbinum   x               x   x       

Fijnspar Picea abies       x   x       x           

Fioringras Agrostis stolonifera             x                 

Fluitenkruid Anthriscus sylvestris   x       x x     x           

Gebogen schildmos Hypotrachyna revoluta       x                       

Geel walstro Galium verum                         x     

Geelgroene zegge Carex oederi subsp. 

oedocarpa 

                      x       

Gekroesde melkdistel Sonchus asper   x         x                 

Gelderse roos Viburnum opulus               x               

Gele dovenetel Lamium galeobdolon 

subsp. galeobdolon 

          x         x         

Gele ganzenbloem Glebionis segetum       x                       

Gele kamille Anthemis tinctoria               x               

Gele lis Iris pseudacorus       x                 x     

Gele plomp Nuphar lutea     x     x     x       x     

Gestreepte witbol Holcus lanatus                   x           

Gevlekte dovenetel Lamium maculatum   x                           

Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata                       x       

Gevorkt heidestaartje Cladonia furcata       x                       

Gewone berenklauw Heracleum sphondylium   x                     x     

Gewone brunel Prunella vulgaris                         x     

Gewone dophei Erica tetralix                         x     

Gewone ereprijs Veronica chamaedrys       x                       

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus   x               x         x 

Gewone hennepnetel Galeopsis tetrahit   x   x           x           

Gewone hoornbloem Cerastium fontanum ssp. 

Vulgare 

        x       x             

Gewone ossentong Anchusa officinalis               x               

Gewone raket Sisymbrium officinale   x         x         x       

Gewone reigersbek Erodium cicutarium 

subsp. cicutarium 

                        x     

Gewone rolklaver s.s. Lotus corniculatus         x         x     x     

Gewone 

salomonszegel 

Polygonatum 

multiflorum 

          x       x x         

Gewone spurrie Spergula arvensis   x             x x           

Gewone 

vleugeltjesbloem 

Polygala vulgaris                         x     

Gewone vlier Sambucus nigra   x   x       x       x x     

Gewone waterbies Eleocharis palustris                   x           

Gewone waternavel Hydrocotyle vulgaris                         x     

Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata                         x   x 

Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum                         x     

Gewoon sterrenkroos Callitriche platycarpa                   x           

Gewoon struisgras Agrostis capillaris                         x     

Gewoon timoteegras Phleum pratense               x   x   x       

Gladde witbol Holcus mollis             x     x           

Grasklokje Campanula rotundifolia       x           x     x x   

Grasmuur Stellaria graminea       x     x   x     x x     

Greppelrus Juncus bufonius   x   x       x x x x x       

Grijskruid Berteroa incana   x                           

Grof hoornblad Ceratophyllum 

demersum 

          x                   

Groot heksenkruid Circaea lutetiana       x                       

Groot springzaad Impatiens noli-tangere x     x                 x     

Grote brandnetel Urtica dioica   x   x           x x   x     

Grote egelskop Sparganium erectum     x                         

Grote kattenstaart Lythrum salicaria                         x     

Grote klit Arctium lappa             x           x     

Grote lisdodde Typha latifolia         x       x           x 

Grote muur Stellaria holostea             x                 

Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius       x x     x x     x       

Grote teunisbloem Oenothera glazioviana   x                           

Grote tijm Thymus pulegioides                         x     

Grote watereppe Sium latifolium                       x       

Grote waterweegbree Alisma plantago-

aquatica 

    x                         

Grote wederik Lysimachia vulgaris       x x       x     x x     

Grote weegbree Plantago major subsp. 

major 

  x   x           x     x     

Grote windhalm Apera spica-venti       x                       
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Grote wolfsklauw Lycopodium clavatum                       x       

Grove den Pinus sylvestris   x   x   x       x     x   x 

Haagwinde Convolvulus sepium             x   x x     x     

Haarmos Oligotrichum 

hercynicum 

                          x   

Hanenpoot Echinochloa crus-galli           x                   

Harig knopkruid Galinsoga quardriradiata                   x   x       

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum   x x       x           x     

Hartgespan Leonurus cardiaca                       x       

Haver Avena sp.           x                   

Havikskruid sp. Hieracium sp.       x     x     x           

Hazelaar Corylus avellana   x               x x   x     

Hazenpootje Trifolium arvense x x x   x         x     x x   

Hazenzegge Carex ovalis               x               

Heermoes Equisetum arvense       x x                     

Heggenwikke Vicia sepium   x                           

Heidekartelblad Pedicularis sylvatica               x       x       

Heidespurrie Spergula morisonii                   x           

Heksenkruid sp. Circaea sp.                     x         

Helmkruid sp. Scrophularia sp.     x                         

Hemelsleutel Sedum telephium             x                 

Hengel Melampyrum pratense     x x               x       

Hennepnetel sp. Galeopsis sp.           x         x         

Herderstasje Capsella bursa-pastoris   x   x     x     x           

Holpijp Equisetum fluviatile                       x       

Hondsdraf Glechoma hederacea   x         x     x   x x     

Hondsroos Rosa canina                         x     

Hop Humulus lupulus x x       x                   

Hopklaver Medicago lupulina             x                 

Hulst Ilex aquifolium   x   x x         x     x   x 

Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris subsp. 

vulgaris 

x   x x     x     x     x x   

Japanse 

duizendknoop 

Fallopia japonica   x                           

Jeneverbes Juniperus communis       x   x       x     x x   

Kaasjeskruid sp. Malva sp. x   x         x               

Kale jonker Cirsium palustre   x           x     x x x     

Kamgras Cynosurus cristatus                         x     

Kantige 

basterdwederik 

Epilobium tetragonum                   x           

Kardinaalsmuts sp. Euonymus sp.               x             x 

Kattenstaart Lythrum   x x     x   x         x     

Kers sp. Prunus sp.   x                 x         

Klaproos Papaver hybridum     x                         

Kleefkruid Galium aparine   x   x     x         x       

Klein blaasjeskruid Utricularia minor                   x           

Klein kruiskruid Senecio vulgaris x x                           

Klein streepzaad Crepis capillaris   x         x     x       x   

Klein tasjeskruid Teesdalia nudicaulis   x         x               x 

Klein timoteegras Phleum pratense   x               x   x       

Kleine bevernel Pimpinella saxifraga                         x     

Kleine hartdbloem Scleranthus annuus ssp. 

Polycarpos 

                            x 

Kleine klaver Trifolium dubium   x   x                 x     

Kleine ooievaarsbek Geranium pusillum   x                           

Kleine tijm Thymus serpyllum                         x     

Kleine watereppe Berula erecta       x                 x     

Kleine zonnedauw Drosera intermedia               x   x   x   x   

Klimop Hedera helix                             x 

Klit sp. Arctium sp.       x                       

Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe               x               

Knolrus Juncus bulbosus                   x           

Knoopkruid Centaurea jacea     x                   x     

Knopig helmkruid Scrophularia nodosa       x               x       

Knopkruid sp. Galinsoga sp.   x   x                       

Komkommerkruid Borago officinalis x   x                         

Koninginnekruid Eupatorium cannabinum     x x             x x x     

Koningskaars Verbascum thapsus               x               

Koningsvaren Osmunda regalis           x   x     x x       

Korenbloem Centaurea cyanus     x x                       

Kraaihei Empetrum nigrum         x         x       x   

Krentenboompje sp. Amelanchier sp.   x             x x         x 

Kropaar Dactylis glomerata x x         x     x           

Kruipend zenegroen Ajuga reptans       x                       

Kruldistel Carduus crispus   x   x                       

Krulzuring Rumex crispus             x         x x     

Kweek Elytrigia repens   x         x                 

Lange ereprijs Veronica longifolia                         x     
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Lange zonnedauw Drosera anglica         x                     

Lelietje-van-dalen Convallaria majalis x         x       x           

Liesgras Glyceria maxima             x                 

Liggend hertshooi Hypericum humifusum       x                       

Liggend walstro Galium saxatile                         x x   

Lijsterbes  Sorbus   x   x x         x   x x   x 

Lisdodde spec. Typha spec.           x x           x     

Look-zonder-look Alliaria petiolata                       x       

Madeliefje Bellis perennis   x                     x     

Maïs Zea mays           x                   

Mannagras Glyceria fluitans             x                 

Mannetjes ereprijs Veronica officinalis       x                 x     

Margriet sp. Leucanthemum sp.     x x                       

Melde sp. Atriplex sp.   x                           

Melganzenvoet Chenopodium album                   x           

Melkeppe Peucedanum palustre             x                 

Middelste 

teunisbloem 

Oenothera biennis             x                 

Moerasbasterdwederi

k 

Epilobium palustre   x x                         

Moerasdroogbloem Gnaphalium uliginosum                   x           

Moerasrolklaver Lotus pedunculatus   x   x     x   x x   x x     

Moerasspirea Filipendula ulmaria           x x         x x     

Moerasvergeet-mij-

nietje 

Myosotis scorpioides 

subsp. scorpioides 

              x               

Moeraswalstro Galium palustre x   x             x     x     

Moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata x                     x     x 

Moeslook Allium oleraceum   x                           

Muizenoor Hieracium pilosella   x     x         x     x   x 

Munt sp. Mentha sp.   x                           

Muskus kaasjeskruid Malva moschata x x     x                     

Muurpeper Sedum acre   x               x           

Muursla Mycelis muralis       x   x     x             

Nachtkoekoeksbloem Silene nutans     x                         

Nagelkruid geel Geum urbanum       x                       

Ooievaarsbek spec. Geranium spec.                         x     

Oranje havikskruid Hieracium aurantiacum             x                 

Ossentong sp. Anchusa sp. x                             

Paarbladig goudveil Chrysosplenium 

oppositifolium 

      x                       

Paardenbloem Taraxacum officinale   x         x                 

Penningkruid Lysimachia nummularia                         x     

Perzikkruid Persicaria maculosa x x   x           x           

Peterselievlier Sambucus nigra var. 

laciniata 

          x                   

Pijlkruid Sagittaria sagittifolia                         x     

Pijpenstrootje Molinea caerulea   x     x     x x x       x x 

Pinksterbloem Cardamine pratensis       x                       

Pitrus Juncus effusus   x   x x x   x   x     x   x 

Prachtklokje Campanula persicifolia           x                   

Puntwederik Lysimachia punctata x       x             x       

Raket sp. Sisymbrium sp.           x                   

Rankende 

helmbloem 

Ceratocapnos claviculata x x   x x x   x x x       x   

Ratelpopulier Populus tremula   x   x             x         

Reukeloze kamille Tripleurospermum 

maritimum 

            x     x           

Reukgras sp. Anthoxanthum sp.                   x           

Ridderzuring Rumex obtusifolius   x   x     x     x           

Riet Phragmites australis         x                   x 

Rietgras Phalaris arundinacea   x           x               

Rietorchis Dactylorhiza 

praetermissa 

      x x             x       

Rimpelroos Rosa rugosa   x                           

Ringelwikke Vicia hirsuta       x                       

Robertskruid Geranium robertianum   x   x                       

Robinia Robinia pseudoacacia       x                       

Rode bosbes Vaccinium vitis-idaea                   x           

Rode klaver Trifolium pratense       x     x         x x     

Rode schijnspurrie Spergularia rubra x x     x         x       x   

Rododendron sp. Rhododendron sp.                   x           

Rogge Secale cereale           x                   

Rolklaver sp. Lotus sp.     x             x x         

Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia x               x     x     x 

Roomse kamille Anthemis nobilis                       x       

Roos spec. Rosa spec.                         x     

Ruige anjer Dianthus armeria               x               

Ruige zegge Carex hirta                         x     
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Ruw beemdgras Poa trivialis               x               

Ruw walstro Galium uliginosum               x       x x     

Ruwe berk Betula pendula   x   x x         x     x   x 

Ruwe smele Deschampsia cespitosa               x               

Salomonszegel Polygonatum 

multiflorum 

    x                         

Schapenzuring Rumex acetosella x x   x x     x   x     x   x 

Schermhavikskruid Hieracium umbellatum             x                 

Scherpe boterbloem Ranunculus acris       x x           x         

Schijnspurrie sp. Spergularia sp.       x     x                 

Schildereprijs Veronica scutellata                   x           

Sedum acre Sedum acre     x                         

Sint Janskruid Hypericum perforatum x x     x     x   x       x   

Slangenkruid Echium vulgare               x               

Slangenwortel Calla palustris         x       x             

Sleedoorn Prunus spinosa   x                     x     

Slofhak Anthoxanthum aristatum   x   x             x         

Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana   x         x   x x           

Smalle weegbree Plantago lanceolata x x   x     x     x     x   x 

Smallle wikke Vicia sativa subsp. nigra       x                       

Smeerwortel sp. Symphytum sp.     x                         

Spaanse aak Acer campestre                             x 

Spaanse ruiter Cirsium dissectum                       x       

Speerdistel Cirsium vulgare   x   x x   x     x   x   x   

Sporkehout Rhamnus frangula   x   x       x x x     x     

Stalkaars Verbascum densiflorum     x                     x   

Steenanjer Dianthus deltoides                         x     

Stekelbrem Genista anglica               x       x       

Stijve klaverzuring Oxalis stricta                   x           

Stijve ogentroost Euphrasia stricta       x x                     

Stinkende gouwe Chelidonium majus x x         x                 

Straatgras Poa annua   x         x     x           

Streepzaad sp. Crepis sp. x                             

Struikhei Calluna vulgaris   x     x x     x x x x x x x 

Struisgras spec. Agrostis spec.                         x     

Tamme kastanje Castanea sativa       x           x         x 

Tandjesgras Danthonia decumbens                         x     

Teunisbloem sp. Oenothera sp.     x   x             x       

Tijmereprijs Veronica serpyllifolia                   x           

Tormentil Potentilla erecta       x       x x x   x x   x 

Trekrus Juncus squarrosus                         x x   

Valeriaan Valeriana officinalis     x     x                   

Valse salie Teucrium scorodonia           x                   

Varkensgras sp. Polygonum sp. x x   x     x     x           

Veenmos sp. Sphagnum sp.         x         x x x       

Veenpluis Eriophorum 

angustifolium 

        x       x x       x   

Veenwortel Persicaria amphibia                         x     

Veldbies sp. Luzula sp.               x               

Veldereprijs Veronica arvensis   x                           

Veldrus Juncus acutiflorus       x           x   x x     

Veldzuring Rumex acetosa                   x           

Vertakte 

leeuwentand 

Leontodon autumnalis         x     x x   x x       

Vetblad Pinguicula vulgaris               x       x       

Vingerhoedskruid Digitalis purpurea x x   x     x   x x           

Vlasbekje Linaria vulgaris   x x                   x     

Voederwikke Vicia sativa s.l.   x         x                 

Vogelkers Prunus padus           x                   

Vogelmuur Stellaria media   x                     x     

Vogelpootje sp. Ornithopus sp.   x   x         x x   x       

Vogelwikke Vicia cracca x     x x             x       

Voorjaarsganzerik Potentilla 

tabernaemontani 

                        x     

Voorjaarszegge Carex caryophyllea                         x     

Vuilboom sp. Rhamnus sp.         x             x       

Walnoot Juglans regia                     x         

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata       x                     x 

Waterlelie sp. Nymphaea sp. x     x   x                 x 

Watermunt Mentha aquatica     x                         

Waternavel Hydrocotyle x     x   x   x   x   x x   x 

Waterpeper Persicaria hydropiper                 x x   x       

Waterpest Elodea canadensis           x                   

Waterzuring Rumex hydrolapathum                   x     x     

Wederik sp. Lysimachia sp.     x       x     x           

Welriekende 

nachtorchis 

Platanthera bifolia               x               

Wilde bertram Achillea ptarmica                         x     
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Wilde cichorei Cichorium intybus     x                         

Wilde gagel Myrica gale               x x       x     

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum x x x x x x   x     x x x   x 

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia                         x     

Wilde marjolein Origanum vulgare x             x               

Wilgenroosje Chamerion 

angustifolium 

        x x       x           

Witbol sp. Holcus sp. x         x                   

Witte klaver Trifolium repens   x   x     x     x   x x     

Witte klaverzuring Oxalis acetosella       x                       

Witte snalvelbies Rhynchospora alba                 x     x   x   

Witte veldbies Luzula luzuloides       x                       

Wolfspoot Lycopus europaeus x     x       x   x         x 

Zachte berk Betula pubescens         x         x   x     x 

Zachte dravik Bromus hordeaceus   x         x     x       x   

Zachte ooievaarsbek Geranium molle x x                           

Zandblauwtje Jasione montana x x               x         x 

Zandhaver Leymus arenarius         x                     

Zandhoornbloem Cerastium 

semidecandrum 

  x                       x   

Zandraket Arabidopsis thaliana   x                           

Zandzegge Carex arenaria                         x     

Zeegroene muur Stellaria palustris                         x     

Zeepkruid Saponaria officinalis   x                           

Zenegroen sp. Ajuga sp.                       x       

Zevenblad Aegopodium podagraria                   x   x       

Zevenster Trientalis europaea       x   x                   

Zijdeplant Asklepias syriaca                               

Zilverhaver Aira caryophyllea x                             

Zoete kers Prunus avium                       x       

Zomereik Quercus robur   x   x x         x   x x     

Zompvergeet-mij-

nietje 

Myosotis laxa subsp. 

cespitosa 

                  x   x       

Zwaluwtong Fallopia convolvulus   x               x   x       

Zwart tandzaad Bidens frondosa                             x 

Zwarte appelbes 

(Aronia) 

Aronia xprunifolia                             x 

Zwarte bes Ribes nigrum                     x         

Zwarte els Alnus glutinosa       x             x   x   x 

Zwarte toorts Verbascum nigrum x x   x                       

 

 

Paddenstoelenlijst 
 
4-7, Wandeling van de Graaf van Almelo (exc. 2) 
Grasleemhoed   Agrocybe pediades  
Halmverstikker   Epichloë typhina s.l. 
Meeldauw op eik 
Oranje druppelzwam  Dacrymyces stillatus 
Plooirokje    Parasola plicata s.l. 
Weidekringzwam   Marasmius oreades 
 
5-7, Engbertdijksveen noord (exc. 2)                                   
Bleke franjehoed   Psathyrella candoleana 
Grasleemhoed   Agrocybe pediades  
Meeldauw op eik 
Scherpe schelpjeszwam  Panellus stipticus                         Gele korstzwam                        
Vroege houtzwam  Polyporus ciliatus 
Weidekringzwam   Marasmius oreades 
  
5-7, Springendal (exc. 1) 
Gele korstzwam  Stereum hirsutum 
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Gele trilzwam   Tremella mesenterica  
Gewone boomwrat  Lycogala epidendrum                            
Grote stinkzwam  Phallus impudicus 
Heksenboter   Fuligo septica 
Mosklokje s.l.   Galerina s.l. 
Oranje druppelzwam  Dacrymyces stillatus 
Vermiljoenhoutzwam  Pycnoporus cinnabarinus 
Weidekringzwam  Marasmius oreades 
Winterhoutzwam  Polyporus brumalis 
Zwarte trilzwam  Exidia plana 
                                                                                                                  Gewoon elfenbankje 

6-7, Engbertsveen zuid (exc. 3) 
Echte tonderzwam  Fomes fomentarius 
Gele korstzwam  Stereum hirsutum 
Gewoon elfenbankje  Trametes versicolor 
Grijze buisjeszwam  Bjerkandera adusta 
Kleine aardappelbovist  Scleroderma areolatum 
 
8-7, Dal van de Mosbeek (exc. 1) 
Kussenvormige houtzwam Hapalopilus rutilans 
Roodbruine slanke amaniet Amanita fulva 
Vuurzwammetje  Hygrocybe spec. 
 
9-7, De Koele (exc. 3)                                                                                       Grote stinkzwam 
Bleke franjehoed   Psathyrella candoleana 
Gallen op blad van een Els waarschijnlijk een schimmel, uit het geslacht Taphrina 
Gallen op blad Am.vogelkers Taphrina farlowii 
Meeldauw op eik 
 
10-7 Camping Erve de Meester 
Scherpe russula   Russula amoenolens 
 
Verder nog: Berkenzwam          = Piptoporus betulinus,       Moederkoren = Claviceps purpurea s.l. 
                      Vroege houtzwam = Polyporus ciliatus,            Zandpadvezelkop = Inocybe lacera      

 

Overige waarnemingen 

Excursie 3 4 7 8 10 13 15 16 

kevers         

Basterdzandloopkever v    v    

Gevlekte smalboktor   v      

Smalboktor        v 

Mestkever        v 

         

Overige insekten         

Moerassprinkhaan    v     

Spitskopje    v     

Sabelsprinkhaan  v   v  v  

Weidemier  v       

Gele weidemier     v    

Steenhommel     v  v  

Krekel        v 

Goudwesp        v 

gezwemmer    v     

 


