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Inleiding

Het kamp was op de paardenwei van Boerderij Kortschot in het buitengebied van 
Winterswijk. Boerin Betty had voor ons de paarden uit de wei gehaald en het terrein 
gemaaid. Op verzoek van de voorzitter werd er een extra stuk gemaaid. Zo was er precies 
genoeg plek voor onze 12 tenten, 2 kampeerauto's en de Eriba-caravan. 
Onze wei grensde aan het golfterrein, met een jaloersmakende grasmat. Later in de week 
ontdekten we dat we welkom waren in de kantine van de golfclub.
Aan de rand van onze wei stond een elektriciteitspaal, maar die bleek niet voldoende voor 
de behoefte. Daarom zijn er door de voorzitter en Betty de nodige werkzaamheden 
geïmproviseerd waardoor iedereen comfortabel zijn apparaten op kon laden en we de 
nachtvlinderval van stroom konden voorzien. Er was zelfs een deelnemer met een 
espressoapparaat in de tent. Toch waren de meeste kampeerders met een basic uitzet 
gekomen, de echte bikkels! 
Er was geen convo en geen choc, want corona, maar het weer was ons zeer gunstig 
gezind en we konden elke avond om 19.30 uur in de kring de dag doornemen en de 
excursies van de volgende dag. Die waren zeer goed voorbereid door de twee 
excursieregelaars, waarvoor nogmaals hulde!
Elke avond werden we getrakteerd op het geroep van steenuilen en een paar keer hebben 
we een steenuil in de schemering zien wegvliegen. Ook hebben we met de scoop in een 
heldere nacht 4 (van de 79) maanden van Jupiter waargenomen, net als Galileï.
In de schuur zat een nest boerenzwaluwen. De jongen waren net uitgevlogen en deden 
vliegoefeningen boven ons terrein en sliepen in de doucheruimte. 
Twee nachten hebben we een nachtvlinderval gezet waar de volgende ochtend de nodige 
nachtvlinders in bleken te zitten.
Tijdens het kamp zijn er niet zo veel vogels waargenomen. We hebben vooral veel 
hagedissen, kikkers, sprinkhanen, paddenstoelen, planten en nachtvlinders gevonden. 
Met alle op de natuur gerichte ogen en oren hebben we veel voor mij nieuwe soorten 
gevonden. Vooral de mycologen lieten regelmatig nieuwe soorten zien. Helaas bleken 
deze vaak zonder microscopisch onderzoek niet op soortnaam te brengen, maar sommige 
karakteristieke paddenstoelen konden wel van een fraaie naam voorzien worden.
Enkele deelnemers hadden een account op Waarneming.nl en konden soorten 
identificeren door foto's met hun telefoon te maken. Voor mij was deze techniek nieuw en 
ik ben het later ook gaan proberen. 
Er zijn veel foto's gemaakt tijdens het kamp. Een compilatie daarvan is terug te vinden in 
dit foto-album: https://photos.app.goo.gl/cuJ6xkQ9nKL9QqWM7 
Ik vond het een heerlijk kamp en dank iedereen nogmaals voor zijn/haar inzet en bijdrage.
Karin
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Het weer in deze week

We hadden natuurlijk allemaal gehoopt op een fraaie nazomer, deze week. Maar het pakte 
anders uit. Die warme nazomer kwam wel, maar pas in de week ná ons kamp. Of wij 
waren een week te vroeg óf het weer was een week te laat :-) Wie zal het zeggen? 
Een schrale troost: in de twee dagen voorafgaand aan het kamp was het vooral ’s avonds 
erg koud en al vroeg te koud om voor of zelfs in de tent te zitten. Er zat niets anders op 
dan om 9 uur al in je slaapzak te kruipen en te gaan slapen. Geen probleem overigens, 
om half 10 is het toch al donker.

Zaterdag 28 augustus. Zwaar bewolkt tot wisselend bewolkt. Buien en wind. Circa 17°. 
Lastig om in dat weer je tent op te zetten. Vooral tarps laten zich moeilijk hanteren. 

Zondag  29 augustus. Regen, ’s nachts en ’s ochtends. We stellen het vertrek van de 
excursies uit tot 11 uur, want dan zou het droog worden volgens buienradar. Dat klopt ook 
wel, ongeveer. Eerst nog motregen en gaandeweg toch wel droog. Met af en toe een bui. 

Maandag 30 augustus. De ochtend begint zwaar bewolkt maar droog. Even na 8 uur 
breekt zelfs de zon door! Verder wisselend bewolkt en droog, maar om 17 uur toch weer 
een buitje. ’s Middags staat de thermometer in mijn auto op 23°. Inderdaad is het warm en 
velen lopen in korte broek. Nog steeds die noordenwind. 

Dinsdag 31 augustus. De nacht en de ochtend zwaar bewolkt en vochtig. Echt een 
herfstochtend. Later wordt de bewolking dunner, tot licht bewolkt en zonnig. Circa 20°. De 
wind is iets gedraaid, van N naar NW en is nu stevig. 

Woensdag 1 september. Hele dag zwaar bewolkt. Droog. Nagenoeg windstil. Circa 20°. 
Die avond is het de eerste avond dat we om 9 uur nog behaaglijk buiten kunnen zijn, in 
plaats van rillend in de slaapzak. 

Donderdag 2 september. Een herfstige ochtend, een beetje mistig. Nog voor 8 uur breekt 
de zon al door en blijft ook de hele dag schijnen, al is er af en toe een wolkje. Om 8 uur ’s 
avonds verdwijnt de zon achter bomen en om 21 uur is het al donker.

Vrijdag 3 september. De zon is eerder op dan ik. De mist trekt snel op. De hele dag is het 
onbewolkt, zonnig en warm. Windstil of ’s avonds met een enkel zuchtje. Echt lekker weer 
om door het Vragenderveen te lopen :-) 
Bij eerdere onbewolkte avonden was er kort na zonsondergang een planeet zichtbaar. Zo 
ook vanavond. Met een aantal mensen vragen we ons af welke het is, Mars, Jupiter, 
Saturnus? Erik heeft een app op z’n mobieltje die ons leert dat het Jupiter is. Hij pakt zijn 
vogeltelescoop erbij. Dan zien we duidelijk het bolletje van de planeet en ook nog 3 manen 
er bij: 1 links en 3 rechts van Jupiter, keurig in een lijn. Jupiter blijkt wel 79 manen te 
hebben (daar zou ik toch tureluurs van worden, als de aarde er zoveel had). 
Ook Saturnus zou redelijk dichtbij Jupiter zichtbaar moeten zijn. Saturnus is de planeet 
met de ring (en 82 manen) – maar een ring zien we niet. Dus is het vast Jupiter die we 
zien. 
Inmiddels is het aardedonker en liggen de meeste deelnemers in hun slaapzak. Dat gaan 
de sterrenkijkers dan ook maar doen. 

Zaterdag 4 september. Mistig, heiig. De zon komt pas rond 11 uur door de wolken heen. 
Toch lukt het me om de tent nagenoeg droog in te pakken. 
Annelies 
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Zaterdag 28 augustus

Aankomstdag

In de loop van de dag kwamen de deelnemers binnendruppelen. De voorzitter was al 
eerder aanwezig en had het terrein goed voorbereid. Hij ontving alle deelnemers en 
zorgde dat iedereen een goed plekje vond. 
De accommodaties voor de komende week werden opgebouwd en aan het eind van de 
dag was bijna iedereen gesetteld. De laatst aangekomen deelnemer kon nog net voor het 
invallen van de duisternis de slaapplek in gereedheid brengen en één deelnemer had 
ergens anders onderdak.
's Avonds hebben we in de kring de excursies voor de volgende dag doorgenomen (zie 
foto's). De excursieregelaars hadden een grote rol papier meegenomen om het 
programma duidelijk te kunnen presenteren. Er was een programma voor fietsers, voor 
wandelaars en voor de “kruipers”.
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Zondag 29 augustus

Te voet vanaf de camping door landgoed Gossink en Döttenkrö (7km)

Excursie 1
excursieleider: Edith Klaassen
Aantal deelnemers 11
Planten en Paddenstoelen
Waardering:8

We wachtten tot de regen ophield en vertrokken pas rond 11 uur., toen het droog werd. 
Toch bleef er steeds weer wat drizzel vallen.
Eerst liepen we langs de Willinksbeek. Deze is mooi en nog echt meanderend (d.w.z. met 
actieve erosie en sedimentatie processen en beperkte verleggingen van de beekloop). Er 
zijn steiloevers, en zandbanken en er ligt veel dood hout in. Ik ving wat vlokreeftjes. 
Hoogtepunt was ook de (uitgebloeide sleutelbloem die er stonden . Jammer dat het nog 
maar een paar exemplaren op 1 plekje waren. Ook met latere tochten bleek dat er 
weliswaar nog veel moois te zien is, maar dat nog natuurlijke stukjes beek en veen met 
bijbehorende leuke soorten wel erg kleine, kwetsbare  snippers aan het worden zijn. 
De groep splitste zich even in “snel” en langzaam”, maar verenigde zich snel weer. 
Diverse paddenstoelen kregen een naam en gingen op de foto. Er waren veel spechten; 
bonte en groene.
Na het bos rond de beek liepen we door coulissen landschap met prachtige boerderijen.; 
idyllische doorkijkjes. 
Na even op een overdekt terras bij de wijngaard (een aanrader) te hebben gezeten, 
vervolgden we de route. Weer veel paddenstoelen en veel foto’s. Het valt mij op dat vrijwel 
iedereen daarvoor alleen nog maar de telefoon gebruikt en geen fototoestel meer 
meeneemt. Dat doe ik zelf wel; toch meer mogelijkheden voor m.n. macro- en tele-
opnames en betere resolutie.

Tenslotte liepen we weer langs de Willinksbeek. Die heeft zelf nog wel voldoende afvoer 
en stroming voor echte beekdieren, maar zijlopen staan droog. Na een mooie laatste 
slinger door Gossink kwamen we weer op de Vredense weg en waren we weer terug. 

Al met al en mooie, afwisselende wandeling met af en toe een waterig zonnetje.
Marjolein

Wandeling Kotten (5 km)

Excursie 2
Aantal deelnemers 4
Excursieleider Ingrid Martin
Duur ½ dag
Vervoer fiets, daarna lopen
Onderwerpen planten, vogels

Route van kamp naar excursiegebied:
Op de fiets ongeveer 15 km. naar fietsknooppunt 39 en dan nog ietsje verder naar de 
kruising met de Borkense Baan. Van daaruit ongeveer 5 km. Gewandeld via de 
Kuipersweg, Sieverdinkweg, Kienveenweg.  Via een iets andere route terug gefietst. 
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Sfeerverslag:
Het was regenachtig, miezerig weer. Onderweg zagen we 6 reeën sierlijk wegspringen 
vanuit het akkerland naar de bosrand. Landschappelijk was het een mooie fietstocht door 
het coulisselandschap met de kenmerkende boerenerven. De wandeling verliep 
merendeel over brede zandpaden met weilanden en akkerlanden met rondom stukjes bos. 
Er waren wat kleine bospercelen waar we wat meer vogels konden waarnemen zoals de 
vliegenvanger. In het veld veel buizerds. Wat betreft de vegetatie veel dezelfde planten 
door de fosfaatrijke bodem. 
Ingrid

Fietsen Winterswijk en omgeving  (46 km) [niet doorgegaan]
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Maandag 30 augustus

Fietsen Zuidwest Winterswijk (40 km)

Excursie 4

Iets na half 10 rijden we naar het centrum van Winterswijk, waar de laatste resten van de 
festiviteiten worden opgeruimd.
We fietsen door naar het  buitengebied en stoppen bij een mooi gebied waar een olie-
molen staat en een fraai geïllustreerd vakantiehuisje.
We rijden verder door het gebied van Bekendelle waar we in gesprek komen met een 
lokale bewoner. Hij vertelt veel over de historie van de Scholten-boeren. En over de 
donkerrode topgevels die je bij veel boerderijen in deze streek ziet. 
We fietsen afwisselend door bosgebied en langs grote vlakten grasland. We pauzeren bij 
een Rustpunt met grote tuin, terras en vijver.
Op onze fietstocht komen we vervolgens door Aalten. Hier valt cultuur historisch gezien te 
vermelden dat er teen Onderduikmuseum te bezoeken is, een mooie oude St. Helenakerk 
en een synagoge.
Vervolgens passeren we Bredevoort. Deze plaats is bekend van zijn internationaal 
vermaarde boekenmarkt.
Dan wordt er nog gefietst langs het Korenburger Veen en weer richting camping.
De observaties vind je terug in de andere verslagen.
Kittie

Wandelen Meddose Veen (4,5 km)

Excursie 6
Excursieleider Yolanda

De heenweg per fiets ging eerst via de westkant van Winterswijk richting
Groenlo. Al snel volgden we een toeristische knooppuntenroute langs vele 
bomenlanen naar de Arrisveldweg. Daar is een parkeerplaats voor auto’ s, die pas in 
tweede instantie door de automobilisten gevonden werd. 
Het  begin van de wandeling liep langs een gemengd bos vol met vogels. 
Maar al snel moesten we verder naar het veen. Geen tijd te verspillen, want dat was zeer 
bijzonder, maar dat wisten we nog niet. Eerst liepen we langs een bungalowpark en 
vervolgens over een fietspad dat op de voormalige spoordijk naar Groenlo was aangelegd. 
Linksaf de Burinkweg
in en daar kwamen we in een dichtbegroeid, waterrijk gebied met veel leuke 
paddenstoelen. Vroeger was het veen een open gebied zonder bomen. Nu laat men het 
nat zodat niet alle bomen overleven en het veenmos beter kan groeien.
Waarschijnlijk door het natte voorjaar waren er op diverse plekken jonge amfibieën te zien, 
b.v tientallen heikikkertjes. Ook op botanisch gebied was er veel te beleven, zoveel dat we 
geen tijd hadden om naar de vogels te kijken. Maar, geen nood, het gebied is vrij 
toegankelijk als je op het pad blijft en een bezoek in een ander jaargetijde en misschien ‘ s 
morgens vroeg is zeker aan te bevelen. 
Tieke

Wandeling rond Korenburgerveen  (14 km) [niet doorgegaan]

8



Dinsdag 31 augustus

Fietsen Zwillbrockven en Leemputten (37 km)

Excursie 7
4 deelnemers
Excursieleider Elly Meindert
Gekeken is naar Planten, vogels, insecten
Waardering niet ingevuld, maar wat mij betreft een 8

Route naar het excursiepunt:
Via Hilgelo richting Zwillbrocker ven; fietsknooppunten 09, 08, 07, 03, 23. Dat laatste 
stukje misten we en toen reden we via 99 en 54, 56 (een drukke weg waarlangs wel een 
restaurant met terras). Vanaf daar reden we rond het Venn.  En daarna wandelden we 
rond de leemputten. Via 56 naar 21, 48, 23 04,08, 09, 10 weer terug. 

’s Morgens was het grauw, maar het knapte in de loop van de morgen op. Om ca 13 uur 
was er zon.
We fietsten rond het Zwillbrockervenn. We hebben een tijd gekeen vanaf de verschillende 
uitkijktorens. Op verschillende van die uitzicht-locaties was het wel erg druk. In verband 
met Corona wachten tot er anderen uitgingen en dan toch nog met teveel in die toren 
staan. 
Vanaf de eerste uitzichttoren (nw-zijde) was er in de ochtend te veel tegenlicht en we 
besloten daar ’s middags nog een keer heen te gaan.
Bij de volgende uitzichtpunten was het licht beter. Daar waren de flamingo’s ook beter te 
zien en te fotograferen.
Het zijn wel ontsnapte invaders, met inmiddels hun nakomelingen.

Tussen de middag zaten we op het terras bij café Haak en Hoek (waarvandaan je ook de 
Leemputten route ingaat). Consternatie… Bij het bestellen binnen bleek dat ze niet op het 
terras bedienen. Ik werd verordonneerd binnen te blijven wachten tot de bestelling klaar 
was en ik die mee zou kunnen nemen. Inmiddels was ook Elly binnen en ze gaven háár 
het drinken mee. Moest ik nou op het eten blijven wachten? Nee hoor, dat zou wél buiten 
worden bezorgd…Ik was erg benieuwd of we krijgen wat besteld was…. Dat bleek 
gelukkig wel het geval.

‘s Middags wandelden we eerst rond de leemputten. Daar was weinig te zien.
Terug bij de eerste uitzichttoren van die morgen was daar het licht nu wel goed. We 
konden nu de watersnippen en steltlopertjes goed bekijken en met behulp van Eriks 
telescoop en deskundigheid op naam brengen. Maar ach, die twee kleine vrouwtjes in het 
gezelschap… Dat statief stond natuurlijk veel te hoog. Dus omlaag dat ding. Maar later 
dus ook weer omhoog…omlaag, omhoog….
Toen was er het super-krukje van Elly dat op alle hoogtes ingesteld kan worden en 
iedereen dus op goede telescoophoogte gezet kon worden.

Tevreden stapten we weer op de fiets. Met en vlot tempo reden we in de zon terug naar de 
camping.
Marjolein
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Wandelen Borkensebaan en Wooldse veen (10 km)

Excursie 8
Aantal deelnemers 5
Excursieleiding Annelies
Heledag-excursie, vervoer auto en fiets

De parkeerplaats bij het Wooldse veen was makkelijk te vinden, maar wél helemaal vol 
(max. 6 auto’s). Iets verderop, in een zijweg, stonden ook al auto’s en daar heb ik de mijne 
maar bij gezet. Twee deelnemers gingen op de fiets, op hen wachtten we dus. Ze waren 
een keer verkeerd gereden en er dus een uur over gedaan. We liepen hen tegemoet; we 
ontmoetten elkaar ergens op die lange, beetje saaie Kuipersweg, op weg naar de 
Borkense baan. 
De Borkense baan is goed herkenbaar en met een bord ook duidelijk aangegeven. Op de 
oude spoordijk liggen nog de bielzen en de rail. Links van de dijk een onverharde weg met 
veel tractorverkeer (ze lijken wel bezig met een ‘landinrichtingsproject’). Rechts van de dijk 
een voetpad. De Baan is kaarsrecht en loopt ongeveer NW – ZO. Er is lage begroeiing en 
ligt dus mooi in de zon (die inmiddels is gaan schijnen). We zien veel witjes, een leuk 
gezicht. Als we even gaan zitten op de rails voor de koffiepauze, schieten er wat 
hagedissen weg. Waarschijnlijk de levendbarende, maar het komt niet in ons op, om de 
foto’s even door ObsId te laten bekijken. 
Her en der zijn er, links en rechts van de spoordijk, mooie vennetjes, omzoomd door kleine 
stukje struikheidevegetatie. Bij enkele van de vennetjes zien we ook groepen orchideeën. 
De uitgebloeide stengels steken duidelijk boven de vegetatie uit. 
Het pad langs de Baan is maar goed 500 meter, dan buigt het naar rechts af en vervolgt 
door een bos. Terwijl we twijfelen of we dát pad wel moeten volgen (er zijn geen 
oriëntatiepunten in het veld en op de kaart) horen we Raven (ik ken het geluid goed van 
Scandinavië en de Veluwe) en even later zien we er drie overvliegen. De wigvormige 
staart is goed te zien. 
Welk pad we even verderop moeten volgen is tamelijk onduidelijk. Bij fietsknooppunt 37 
(ligt in Duitsland) gaan we scherp naar rechts. Het zou de Agnes allee zijn, maar geen 
bordje. Wel is het een duidelijke en heel mooie allee: een smal fietspad met oude Beuken 
aan weerszijden. In de bermen veel mycorrhizapaddenstoelen, zoals russula’s, 
vezelkoppen en aardappelbovisten. Op een stam poseert een dikke hagedis. Een 
drachtige levendbarende? 
We lopen alsmaar zoekend naar de route, langs Burlo, langs een heiligenbeeld (Sint 
Nepomuk, de beschermheilige van de bruggen), en komen toch steeds waar we willen 
zijn. 
Om 14.30 uur hebben we 5 kilometer gelopen (de route is 10 kilometer) en besluiten een 
kortere route te nemen naar de auto/fietsen: slechts 2 kilometer. We missen dan wel het 
hele stuk Wooldse veen, maar zijn dan wel iets voor 4 uur terug op de camping. 
Het stuk Borkense baan is heel erg de moeite waard. Ook het bos waar het pad gaat en 
de Agnes allee. De Kuipersweg (2 kilometer) en het stuk langs Burlo zijn weinig 
interessant. Tien kilometer is een te lange tocht. De route is goed te splitsen in 2 routes. 
Wat betreft de Borkensbaan is het wel handig om daar te parkeren en dan heen en weer 
te lopen (wat later in de week ook gedaan is). 
Annelies
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Borkense baan vanaf Meester Meinenweg (kruipen)

Excursie 9
Aantal personen: 7

Het natuurgebied Borkense Baan bestaat uit de voormalige spoorlijn, tussen Winterswijk 
en Borken in Duitsland, die in 1880 is aangelegd. De spoorlijn is tot 1970 gebruikt. Sinds 
1989 is de Borkense Baan eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten en de 
stichting Het Geldersch Landschap & Kastelen. Beide organisaties kregen elk de helft van 
de spoorlijn. Bij het Geldersch Landschap & Kastelen heeft men op diverse locaties de 
rails laten liggen. Natuurmonumenten heeft op haar gedeelte de meeste dwarsliggers 
verwijderd. Aldus Wikipedia. 
Wij verwachtten, op het uit zand en grind bestaande talud, bijzondere planten, reptielen 
zoals de zandhagedis en vlinders aan te treffen. Waarschijnlijk hebben wij, gezien het 
ontbreken van rails, het deel van Natuurmonumenten bezocht, hoewel het informatiebord 
anders vermeld.
We gaan met z’n zevenen op weg op de fiets. Na enig zoekwerk komen we aan bij één 
van de ingangen, aan de Meester Meinenweg, van het natuurgebied. We stallen de fietsen 
en gaan op weg. We banen ons een weg door het hoog opgegroeide gras met diverse 
kruiden en bramenstruiken. Al gauw vinden we een aantal wantsen en sprinkhanen. In het 
deel dat wij hier bezoeken zien we weinig plekken, zoals veel stenen in de zon, die 
geschikt zijn voor reptielen. We zagen wel een paar vlinders. Na een paar honderd meter 
stuitten we op ondoordringbaar struikgewas. We besluiten om na een korte koffiepauze 
terug te gaan naar de fietsen om verderop een andere ingang te zoeken. 
Onderweg komen we, om de lunch te nuttigen, een mooi plekje met bankjes tegen, 
gelegen onder een aantal eikenbomen. Ook nu nog is het risico aanwezig om besmet te 
raken met de haarresten van de eikenprocessierups:  men zij gewaarschuwd!
Weer op weg bezochten we een leuk vennetje met zandwespen, libellen en kikkers en 
troffen een tweetal zwarte rupsen van de dagpauwoog aan op een brandnetel. 
De volgende ingang van de Borkense Baan lag tegenover een  camping en is vooral in 
gebruik als hondenuitlaatplaats. Hier vonden we enkele insecten. Helaas geen reptielen 
ook dit keer. Onderhand werd het tijd om weer terug te gaan naar onze camping. We 
fietsten via een afwisselende route, waarbij we ook deelnemers aan de Winterswijkse 
Fietsvierdaagse tegenkwamen, weer terug naar Winterswijk en de camping. Het bezochte 
gebied van Natuurmonumenten viel tegen. Ik ben benieuwd naar de verschillen met de 
gebieden van het Geldersch Landschap & Kastelen. Zoals uit de andere verslagen zal 
blijken zijn die aanmerkelijk.
Rinus
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Woensdag 1 september

Wandelen Landgoed Mentink (5km)

Excursie 11

Vanaf camping Kortschot langs de noordkant van Winterswijk richting
Groenlo rijden. Na een klein stukje van deze autoweg met fietspad kan je
linksaf de Meekertweg  nemen. 
De wandelroute start op deze weg. In ieder geval moet je voor de spoorwegovergang 
teruglopen en dan (rechts nu) de Arrisveldweg nemen. Er zijn duidelijke gele pijlen. 
Landgoed Mentink is het eigendom van een textielbaron die het in het begin van de 20e 
eeuw gekocht heeft en het verder heeft ontgonnen.
Het verschil tussen oude en 20e eeuwse ontginningen is goed te zien aan de rechte 
bomenlanen op de nieuwe. 
Langs de weg stonden een paar leuke plantjes, waaronder vlas. De wandeling duurt 2 uur 
op KNNV tempo. 
Tieke

Kort fietsen Ratumse grensbossen (17 km)

Excursie 10
Aantal personen: 5

We fietsten naar het oosten richting Ratum. Bij een kruising met de Ratumse beek stapten 
we af om een stukje langs de beek te lopen in een bomenrijke omgeving. Diverse 
schaatsenrijdertjes vertoonden hun kunsten op het wateroppervlak. Als ze even stil hielden 
werden ze meegenomen door de zwakke stroming van de beek.
Veel bomen hadden hun levensduur bereikt. Ze zaten vol gaten en hun bast was ook niet 
meer wat het vroeger in hun glorietijd geweest was. Bij een volgende storm moet je hier 
niet zijn als wandelaar. In zo’n omgeving kan je paddenstoelen verwachten en die zagen 
we dan ook. 
We fietsten verder en stapten af bij een pad het bos in van Scholtengoed Hesselink. Ook 
hier weer zagen we paddenstoelen. De volgende stop was een Rust-even in de buurt van 
knooppunt 11.
Na de koffie door naar de Muggenhoek. Gelukkig weinig last van deze steekbeesten. Dit 
was wel de topper van de dag. Veel kruiden, insecten en prachtig massaal bloeiende 
blauwe knoop, bezocht door vele insecten.
Diverse nesten gezien van de wespspin. We konden onze nieuwsgierigheid niet 
bedwingen en peuterden één van de nesten open om de oranje gekleurde spinnenkaviaar 
te bewonderen. Indrukwekkend hoe dit ingepakt is in ijzersterk spinsel. Daarna sloten we 
het nest zo goed mogelijk en plaatsten het terug.
Het gebied was bezaaid met uitgebloeide orchissen. Dat moet in het voorjaar een waar 
feest zijn. Tot onze verrassing troffen we een heideveldje aan met bloeiende heidesoorten. 
Ook zonnedauw liet zich bewonderen.
Je zou bijna de tijd vergeten en hier blijven rondstruinen. Helaas moesten we weer 
vertrekken om op tijd terug te zijn voor de excursie naar de steengroeve.
Rinus 
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Wandelen Plankenpad Wooldse veen (3 km)

Late excursie Nieuwe Steengroeve met gids

13

Nest van Wespspin (met oranje spinnenkaviaar)

Zandhagedis

Let op Gevaar!Plankenpad Wooldse veen



Donderdag 2 september

Wandelen Bek en Delle en buurtschap Woold (8 km)

Excursieleiding: Marjolein
vervoer fiets

Marjolein heeft de route keurig en in detail uitgestippeld! Dus fietsen we een heel mooie 
route: een rustig smal fietspad, de Badweg, langs een watermolen tot aan de watermolen 
Berenschot. Iets verderop parkeren we de fietsen, op een voor grootschalig toerisme 
ingericht parkeerterrein. 
Aan Bek en Delle heb ik goede herinneringen. Tot mijn heel grote vreugde staat er water in 
de beek, de Slinge. Het stroomt zelfs ook en een plek zien we zelfs ‘forellen’ (dat zijn het 
niet, maar ja, in zo’n mooie beek horen toch forellen te zwemmen!). 
Het terrein heeft erg te lijden gehad. Door grote aantallen bezoekers de afgelopen 
anderhalf jaar was besloten om het natte gedeelte ‘terug te geven aan de natuur’, af te 
sluiten dus. Ook voor ons, helaas. 
En het heeft erg te lijden onder de stikstof: links van het pad staat het vol met brandnetels, 
rechts van het pad met braam. Verder is de plantengroei niet zo bijzonder.
We maken er toch een mooie wandeling, langs de beek en met regelmatig zicht op de 
beek. Er laten zich een paar mezen horen en we discussiëren of het nu de Matkopmees of 
de Glanskopmees is. Regelmatig horen we ook Raven. Ik noteer 14 paddenstoelsoorten. 
Het bosje is, nu het natte deel is afgesloten, niet heel erg groot. We zijn er doorheen lang 
voordat het tijd is om huiswaarts te gaan. De meesten gaan nog door naar een ander 
terrein (ik meen de Borkense baan?), Karin en ik besluiten om terug te gaan. We drinken 
eerst maar ‘ns koffie bij de eerste watermolen die we op de heenweg tegenkwamen. 
Boven de beek, bij de plek waar het water zich over de stuw stort, zien we veel 
spinnenwebben. Het is de Brugspin, een soort kruisspin die zijn web maakt onder 
bruggen, maar ook bij lantaarnpalen. Het bijzondere is ook, dat de webben aan elkaar 
vastzitten, ze delen vaak de draden waarmee ze aan de muren vastzitten. 
Ietsje verderop een grasveldje met oude bomen (ik denk dat het eiken waren, heb dat niet 
genoteerd) met een paar leuke russula- en boleten-soorten. 
In het mooie weer fietsen we, door Winterswijk, terug naar de camping. 
Annelies

Wandeling De Oude Aarde (9,5 km)

Excursieleider Edith
Onderwerpen geologie,paddenstoelen en flora

Per fiets gingen we naar de steengroeve en parkeerden daar.  Wandelend volgden we de 
door de VVV aangegeven route, maar bij de 2e afslag is er waarschijnlijk wat mis gegaan. 
We vonden geen pijltje meer en wandelden verder steeds over klinkerwegen.
De flora een de kant van de weg was niet heel bijzonder, maar af en toe stond er wat 
leuks. Tijdens de zoektocht naar de verschillende aardlagen
(het lukte niet om die te vinden, mogelijk door de uitbundige begroeiing dit jaar) kwamen 
we wel aardig wat interessante paddenstoelen tegen.
Na 4 uur kijken en lopen waren we weer terug bij de steengroeve.
Tieke

Fietsen Wooldse- en Burloseveen  (35 km) [niet doorgegaan]
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Gelijnde grasuil in lichtval Iepentakvlinder

SerpelingBoven Slinge

Korrelschallebijter

Kastanjeboleet



Vrijdag 3 september

Wandelexcursie Vragenderveen met gids

Excursie 17
Excursieleider was een bestuurslid van de stiching Vragenderveen. Alleen met zo’ n 
afgesproken wandeling mag je dit veen bezoeken.
Per auto gingen we naar het afgesproken punt aan de westkant van het Vragenderveen. 
We werden al opgewacht.
We kregen uitleg over het waterbeheer en de samenstelling van de bodem.
Het veen ligt op een dikke laag keileem, die daar gekomen is door  de een na laatste 
ijstijd. Dit leem vormt een kom. Aan de zuidoostkant is er een damwand geplaatst zodat 
het water in het gebied blijft. Er is nog een boer in de kom van het veen. Als die er mee 
ophoudt kan het waterpeil nog verder verhoogd worden.
 We maakten een wandeling in de vorm van een n vanaf het dijkje. Voorzichtig liepen we 
over het knuppelpad dat op de drijvende veenmassa lag. Je zou er diep in weg kunnen 
zakken al je je voet op een verkeerde plek zou zetten.
Meteen bij het begin van het pad stond aan beide zijden Rijsbes en verder in het veen 
waren ook een paar plekken met lavendelheide en interessante paddenstoelen. 
Terug op het dijkje wandelden we verder naar de uitkijktoren. We kregen
op de terugweg nog een toegiftstukje langs een veld vol blauwe knoop. Het zat daar vol 
met vlinders, ook veel dagactieve nachtvlinders en andere insecten. Je zou er best een 
dag kunnen doorbrengen. Dit stuk aan de andere kant van het dijkje, aan de buitenrand 
van het eigenlijke veen, was wel vrij toegankelijk.
De botanici van de groep liepen nog langs een poel. De anderen bestudeerden de 
eiafzetting van libellen.
Na ruim drieënhalf uur namen we afscheid van onze goedlachse excursieleider.
Tieke

Verschillende korte excursies op eigen initiatief

Middag: Borrel met vlierbessensap

's Middags was er een afscheidsborrel met hapjes en drankjes en het speciale 
Vlierbessensap van Yolanda. 
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Zaterdag 4 september: vertrekdag

Een mooie warme zonnige dag om in te pakken. Enkele deelnemers waren al voor dag en 
dauw ingepakt omdat ze familieplannen hadden. Een deelnemer was de vorige avond 
vertrokken i.v.m. een andere reis. De meesten deden er rustig over om te ontbijten, in te 
pakken en de tent schoon en droog op te ruimen. Het manoeuvreren met caravans en 
campers verliep soepel o.a. vanwege de caravanmover op de Eriba die we bewonderd 
hebben. En we hebben weer het e.e.a. geleerd van elkaar en ideeën en inspiratie 
opgedaan voor een volgend kamp.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36692381

https://www.natuurlijkachterhoek.org/de-gemeenten/winterswijk/winterswijk-landschap/
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Nawoord 

Het moest wel een prachtige week worden! Grada en ik waren een paar dagen 
eerder naar Boerderijcamping Kortschot afgereisd. Niet alleen om de nodige 
voorbereidingen voor het kamp te treffen, maar vooral om Winterswijk en omgeving 
te verkennen. De eerste indruk zag er goed uit! Winterswijk, niet echt het terrein waar 
de excursies naar toe zullen gaan, zag er voor ons verrassend gezellig uit. De vele 
terrasjes en de voorbereidingen op het komende volksfeest met bloemencorso deed 
vermoeden dat er veel volk op de been kan zijn. En onderweg tijdens een fietstocht 
reden we door een prachtige omgeving met de vele Rustpunten, waar je zelf je koffie 
of thee kan inschenken. . Goed, het was frisjes en we zaten vaak alleen op een 
terras.
Bij lezing van de verslagen van de excursies kwam bij mij het beeld weer helder voor 
de geest van de alle deelnemers. Individueel gemotiveerd om de werkweek in te 
gaan, als groep beleefd om tot een succes te laten worden. De interactie tussen 
deelnemers om elkaars specifieke kennis op een ongedwongen wijze te delen, dat 
werkt inspirerend. In een programma waar bewust en onbewust de 
cultuurgeschiedenis van de Achterhoek de revue passeerde.
De zoektocht naar interessante excursiegebieden, uitstekend verzorgd door Erik en 
Edith, en een keuze voorleggen aan de deelnemers, is één ding. Het is altijd een 
verrassing hoe het feitelijk er bij ligt en hoe goed de deelnemers dit steeds oppakken. 
Deze werkweek was mede te danken aan de bereidheid van alle deelnemers om hun 
kennis te delen, foto’s te maken, een of meer soortenlijsten samen te stellen of een 
excursieverslag te maken. Het voorliggend verslag is daar het resultaat daarvan. Met 
dank hiervoor aan Karin, die de eindredactie verzorgde. Besturen van volgende 
kampen in Winterswijk kunnen hier hun voordeel mee doen.
We kunnen terugzien op een plezierig en gemoedelijk verloop van de kampeerweek. 
Prettig afgesloten door Yolanda en Gerda.
John



Soortenlijsten

Paddenstoelen totaal (67)

naam NL naam wetenschappelijk
Afgeplatte stuifzwam Vascellum pratense
Amethistzwam Laccaria amethystina
Berkenboleet sl, incl. Gewone, 
Bruingrijze, Groenwitte, Zwarte, 
Kleine, Bonte berkenboleet

Leccinum scabrum sl, incl. 
cyaneobasileucum, melaneum, 
schistophilum, variicolor

Braakrussula sl, incl. Grootsporige, 
Kleinsporige braakrussula Russula emetica sl, incl. silvestris
Breedplaatstreephoed Megacollybia platyphylla
Dennenvoetzwam Phaeolus schweinitzii
Dooiergele mestzwam Bolbitius titubans
Doolhofzwam Daedalea quercina
Echte tolzwam Coltricia perennis
Echte tonderzwam Fomes fomentarius
Eikenbladzwammetje sl, incl. 
Gewoon, Vroeg, Donker 
eikenbladzwammetje

Gymnopus dryophilus sl, incl. 
aquosus, ocior

Geelwitte russula Russula ochroleuca
Gele aardappelbovist Scleroderma citrinum
Gele berkenrussula Russula claroflava
Gele knolamaniet Amanita citrina
Gele korstzwam Stereum hirsutum
Gewone boomwrat Lycogala epidendrum
Gewone fopzwam Laccaria laccata
Gewone franjezwam Thelephora terrestris
Gewone krulzoom Paxillus involutus
Gewone zwavelkop Hypholoma fasciculare
Gewoon elfenbankje Trametes versicolor
Gewoon elfenschermpje Mycena pura
Groene glibberzwam Leotia lubrica
Grondhertenzwam Pluteus cinereofuscus
Grote parasolzwam Macrolepiota procera
Grote stinkzwam Phallus impudicus
Heksenboter Fuligo septica
Helmmycena Mycena galericulata
Kaneelkleurige melkzwam Lactarius quietus
Kastanjeboleet Imleria badia
Kleine bloedsteelmycena Mycena sanguinolenta
Kleverig koraalzwammetje Calocera viscosa
Kruidige melkzwam Lactarius camphoratus
Loodgrijze bovist Bovista plumbea
Melksteelmycena Mycena galopus
Okergele stropharia Stropharia coronilla
Oranjegeel trechtertje Rickenella fibula
Paardenhaartaailing Gymnopus androsaceus



naam NL naam wetenschappelijk
Papilmycena Mycena vitilis
Parelamaniet Amanita rubescen
Plooirokje sl, incl. Gewoon , 
Rondsporig, Hercules-, Kleinsporig, 
Geelbruin, Groot mest-, 
Mestplooirokje

Parasola plicatilis sl, incl. 
galericuliformis, hercules, 
kuehneri, leiocephala, 
megasperma, schroeteri

Populiermelkzwam Lactarius controversus
Rimpelende melkzwam Lactarius tabidus
Roestvlekkenzwam Rhodocollybia maculata
Rondsporige heidesatijnzwam Entoloma defibulatum
Roodbruine slanke amaniet Amanita fulva
Roze berkenrussula Russula betularum
Schijfsteelmycena Mycena stylobates
Slijmsteelmycena Roridomyces roridus
Spoelvoetcollybia Gymnopus fusipes
Stinkparasolzwam Lepiota cristata
Valse hanenkam Hygrophoropsis aurantiaca
Vergroeide kogelzwam Annulohypoxylon multiforme
Vermiljoenhoutzwam Pycnoporus cinnabarinus
Viltige maggizwam Lactarius helvus
Wit oorzwammetje sl, incl. Bleek, 
Rondsporig, Ruwsporig, 
Grootsporig, Behaard 
oorzwammetje

Crepidotus variabilis sl, incl. 
caspari, cesatii, subverrucisporus,  
versutus, villosus

Witte bultzwam Trametes gibbosa
Witte satijnvezelkop Inocybe geophylla
Wortelende aardappelbovist Scleroderma verrucosum
Zomerhoutzwam Polyporus ciliatus f. ciliatus
Zwartgroene melkzwam Lactarius necator

Paddenstoelen per gebied

naam j m d naam NL naam wetenschappelijk
Mentink 2021 8 30 Geelwitte russula Russula ochroleuca
Mentink 2021 8 30 Melksteelmycena Mycena galopus
Mentink 2021 8 30 Helmmycena Mycena galericulata
Mentink 2021 8 30 Gele aardappelbovist Scleroderma citrinum

Mentink 2021 8 30 Wortelende aardappelbovist Scleroderma verrucosum
Mentink 2021 8 30 Gewone fopzwam Laccaria laccata

Mentink 2021 8 30

Eikenbladzwammetje sl, 
incl. Gewoon, Vroeg, 
Donker 
eikenbladzwammetje

Gymnopus dryophilus sl, 
incl. aquosus, ocior

Mentink 2021 8 30 Stinkparasolzwam Lepiota cristata
Mentink 2021 8 30 Afgeplatte stuifzwam Vascellum pratense



naam j m d naam NL naam wetenschappelijk
Meddosche veen 2021 8 30 Gele aardappelbovist Scleroderma citrinum
Meddosche veen 2021 8 30 Kaneelkleurige melkzwam Lactarius quietus
Meddosche veen 2021 8 30 Rimpelende melkzwam Lactarius tabidus
Meddosche veen 2021 8 30 Helmmycena Mycena galericulata
Meddosche veen 2021 8 30 Melksteelmycena Mycena galopus
Meddosche veen 2021 8 30 Papilmycena Mycena vitilis
Meddosche veen 2021 8 30 Slijmsteelmycena Roridomyces roridus
Meddosche veen 2021 8 30 Oranjegeel trechtertje Rickenella fibula
Meddosche veen 2021 8 30 Roze berkenrussula Russula betularum
Meddosche veen 2021 8 30 Berkenzwam Piptoporus betulinus
Meddosche veen 2021 8 30 Gele berkenrussula Russula claroflava
Meddosche veen 2021 8 30 Roodbruine slanke amaniet Amanita fulva
Meddosche veen 2021 8 30 Parelamaniet Amanita rubescens
Meddosche veen 2021 8 30 Gewone fopzwam Laccaria laccata
Meddosche veen 2021 8 30 Kastanjeboleet Imleria badia

Meddosche veen 2021 8 30

Wit oorzwammetje sl, incl. 
Bleek, Rondsporig, 
Ruwsporig, Grootsporig, 
Behaard oorzwammetje

Crepidotus variabilis sl, incl. 
caspari, cesatii, 
subverrucisporus, versutus, 
villosus

Meddosche veen 2021 8 30 Witte bultzwam Trametes gibbosa
Meddosche veen 2021 8 30 Echte tonderzwam Fomes fomentarius
Meddosche veen 2021 8 30 Gele korstzwam Stereum hirsutum
Meddosche veen 2021 8 30 Vermiljoenhoutzwam Pycnoporus cinnabarinus

Wooldse veen, 
Kuipersweg 2021 8 31 Dennenvoetzwam Phaeolus schweinitzii
Wooldse veen, 
Kuipersweg 2021 8 31 Oranjegeel trechtertje Rickenella fibula
Borkensebaan bij 
Wooldse veen 2021 8 31 Grote parasolzwam Macrolepiota procera
Borkensebaan bij 
Wooldse veen 2021 8 31 Gewone fopzwam Laccaria laccata

Bek en Delle 2021 9 2 Witte satijnvezelkop Inocybe geophylla
Bek en Delle 2021 9 2 Breedplaatstreephoed Megacollybia platyphylla
Bek en Delle 2021 9 2 Gewone zwavelkop Hypholoma fasciculare
Bek en Delle 2021 9 2 Echte tolzwam Coltricia perennis
Bek en Delle 2021 9 2 Doolhofzwam Daedalea quercina
Bek en Delle 2021 9 2 Roestvlekkenzwam Rhodocollybia maculata
Bek en Delle 2021 9 2 Parelamaniet Amanita rubescens
Bek en Delle 2021 9 2 Kaneelkleurige melkzwam Lactarius quietus
Bek en Delle 2021 9 2 Geelwitte russula Russula ochroleuca
Bek en Delle 2021 9 2 Gewone fopzwam Laccaria laccata
Bek en Delle 2021 9 2 Amethistzwam Laccaria amethystina
Bek en Delle 2021 9 2 Zwartgroene melkzwam Lactarius necator
Bek en Delle 2021 9 2 Kastanjeboleet Imleria badia
Bek en Delle 2021 9 2 Gewone franjezwam Thelephora terrestris
Bek en Delle 2021 9 2 Valse hanenkam Hygrophoropsis aurantiaca



naam j m d naam NL naam wetenschappelijk
Bek en Delle 2021 9 2 Gele aardappelbovist Scleroderma citrinum
Bek en Delle 2021 9 2 Oranjegeel trechtertje Rickenella fibula
Bek en Delle 2021 9 2 Kleverig koraalzwammetje Calocera viscosa
Bek en Delle 2021 9 2 Echte tonderzwam Fomes fomentarius
Bek en Delle 2021 9 2 Grote stinkzwam Phallus impudicus
Bek en Delle 2021 9 2 Roodbruine slanke amaniet Amanita fulva
Bek en Delle 2021 9 2 Rimpelende melkzwam Lactarius tabidus
Bek en Delle 2021 9 2 Vermiljoenhoutzwam Pycnoporus cinnabarinus
Bek en Delle 2021 9 2 Gele korstzwam Stereum hirsutum
Bek en Delle 2021 9 2 Gewoon elfenbankje Trametes versicolor
Bek en Delle 2021 9 2 Gewone boomwrat Lycogala epidendrum
Bek en Delle 2021 9 2 Gele knolamaniet Amanita citrina
Bek en Delle 2021 9 2 Witte bultzwam Trametes gibbosa

Ratumse bossen 2021 9 1 Heksenboter Fuligo septica
Ratumse bossen 2021 9 1 Gele aardappelbovist Scleroderma citrinum
Ratumse bossen 2021 9 1 Gewone boomwrat Lycogala epidendrum
Ratumse bossen 2021 9 1 Gewoon elfenschermpje Mycena pura
Ratumse bossen 2021 9 1 Gewone zwavelkop Hypholoma fasciculare
Ratumse bossen 2021 9 1 Spoelvoetcollybia Gymnopus fusipes
Ratumse bossen 2021 9 1 Vergroeide kogelzwam Annulohypoxylon multiforme
Ratumse bossen 2021 9 1 Kleine bloedsteelmycena Mycena sanguinolenta
Ratumse bossen 2021 9 1 Kleverig koraalzwammetje Calocera viscosa
Ratumse bossen 2021 9 1 Dooiergele mestzwam Bolbitius titubans
Ratumse bossen 2021 9 1 Zomerhoutzwam Polyporus ciliatus f. ciliatus
Ratumse bossen 2021 9 1 Gewone boomwrat Lycogala epidendrum
Ratumse bossen 2021 9 1 Spoelvoetcollybia Gymnopus fusipes

Oost-Achterhoek 2021 8 30 Populiermelkzwam Lactarius controversus
Oost-Achterhoek 2021 8 30 Grote parasolzwam Macrolepiota procera
Oost-Achterhoek 2021 8 30 Berkenzwam Piptoporus betulinus
Oost-Achterhoek 2021 8 30 Echte tonderzwam Fomes fomentarius

Lindenarboretum 2021 9 3 Loodgrijze bovist Bovista plumbea

Lindenarboretum 2021 9 3 Wortelende aardappelbovist Scleroderma verrucosum



Excursie 4 6 7 8 9 12 14 15 17

(Dag)vlinders (14)

Klein koolwitje x x x
Groot koolwitje
Klein geaderd witje x x x x x x
Citroenvlinder x x x
Distelvlinder x
Kleine parelmoer x
Atalanta x x x x x x
Dagpauwoog x
Gehakkelde aurelia x x x
Landkaartje x x
Bont zandoogje x x x
Hooibeestje x
Koevinkje x
Kleine vuurvlinder x x x x
Lieveling x x x
Gamma-uil x x x

    Excursie 4 6 7 8 9 12 14 15 17

Libellen (9)

Houtpantserjuffer x
Tengere pantserjuffer
Tangpantserjuffer x
Bloedrode heidelibel x x x
Bruinrode heidelibel x
Steenrode heidelibel x

Paardenbijter x x
Grote Keizerlibel

Bruine winterjuffer x



Vogels (57)

Bergeend
Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Bosruiter
Bonte strandloper
Boomklever
Boomkruiper
Boomvalk
Bruine kiekendief
Buizerd
Cetti’s zanger
Dodaars
Ekster
Fitis
Flamingo
Fuut
Gele kwikstaart
Glanskop
Grauwe gans

Grauwe vliegenvanger
Groene specht
Groenpootruiter
Grote bonte specht 
Houtduif
Huismus
Huiszwaluw
Kauw
Kievit
Knobbelzwaan
Koolmees
Kokmeeuw
Krakeend
Kuifeend
Merel
Nijlgans
Oeverzwaluw
Ooievaar
Putter

Raaf
Roodborst
Roodborsttapuit
Spreeuw
Staartmees
Tapuit
Tjiftjaf
Torenvalk
Tureluur
Vlaamse gaai
Waterhoen
Watersnip
Wilde eend
Winterkoning
Wintertaling
Witgatje
Witte kwikstaart
Zwarte kraai
Zwartkop



Reptielen en amfibieën (7)

Bruine kikker Rana temporaria
Gewone pad Bufo bufo
Groene kikker onbepaald Pelophylax spec.
Heikikker Rana arvalis
Levendbarende hagedis Zootoca vivipara
Rugstreeppad Bufo calamita
Zandhagedis Lacerta agilis

Vissen (1)

Serpeling  Leuciscus leuciscus

Zoogdieren (2)

Ree Capreolus capreolus
Woelmuis onbekend Microtidae spec.

Slakken (13)

Boerenknoopje Discus rotundatus
Bos-loofslak Monachoides incarnatus
Egelwegslak Arion intermedius
Grofgeribde grasslak Candidula intersecta
Heesterslak Arianta arbustorum
Rode wegslak/Spaanse wegslak Arion rufus/vulgaris
Segrijnslak Cornu aspersum
Tijgerslak Limax maximus
Wijngaardslak Helix pomatia
Witgerande tuinslak Cepaea hortensis
Zwarte aardslak Limax cinereoniger
Zwartgerande tuinslak Cepaea nemoralis
Zwervende akkerslak Deroceras invadens

Sprinkhanen en krekels (11)

Boskrekel Nemobius sylvestris
Bramensprinkhaan Pholidoptera griseoaptera
Doornsprinkhaan onbekend Tetrix spec.
Greppelsprinkhaan Roeseliana roeselii
Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima
Krasser Pseudochorthippus parallelus
Kustsprinkhaan Chorthippus albomarginatus



Moerassprinkhaan Stethophyma grossum
Ratelaar Chorthippus biguttulus
Sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata
Zuidelijk spitskopje Conocephalus fuscus

Nachtvlinders (31)

Variabele grasmot Agriphila tristella
Gamma-uil Autographa gamma
Appeltak Campaea margaritaria goedgekeurd
Drietandvlakjesmot Catoptria falsella
Brandnetelbladroller Celypha lacunana 
Kleine groenbandspanner Colostygia pectinataria goedgekeurd
Iepentakvlinder Ennomos autumnaria
Gehakkelde spanner Ennomos erosaria

Glyphotaelius pellucidus goedgekeurd
Zuidelijke stofuil Hoplodrina ambigua
Groente -uil Lacanobia oleracea goedgekeurd
Bruine sikkeluil Laspeyria flexula goedgekeurd

Limnephilus flavicornis Onzeker 85%
Limnephilus marmoratus

Gewone grasuil Luperina testacea
Kooluil Mamestra brassicae

Mystacides longicornis goedgekeurd
Witstipgrasuil Mythimna albipuncta goedgekeurd
Breedbandhuismoeder Noctua fimbriata
Huismoeder Noctua pronuba
Berkenbrandvlerkvlinder Pheosia gnoma goedgekeurd
Kleine beer Phragmatobia fuliginosa goedgekeurd
Stro-uiltje Rivula sericealis goedgekeurd
Bruinbandspanner Scotopteryx chenopodiata Onzeker 78%
Gelijnde grasuil Tholera decimalis
Lieveling Timandra comae goedgekeurd
Gewone eikenvlekmot Tischeria ekebladella
Oranje wortelboorder Triodia sylvina goedgekeurd
Gele eenstaart Watsonalla binaria goedgekeurd
Zwarte c-uil Xestia c-nigrum
Vierkantvlekuil Xestia xanthographa

Overige insecten (47)

Grote schaatsenrijder Aquarius paludum
Tuinhommel Bombus hortorum
Akkerhommel Bombus pascuorum
Korrelschallebijter Carabus problematicus
Beemdkroonschildwants Carpocoris fuscispinus
Grote populierenhaan Chrysomela populi
Donkere goudoogdaas Chrysops sepulcralis



Zevenstippelig lieveheersbeestje Coccinella septempunctata
Zuringrandwants Coreus marginatus
Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes
Bessenschildwants Dolycoris baccarum
Naamloze vlieg Ectophasia crassipennis
Naamloze vlieg Eriothrix rufomaculata
Kleine bijvlieg Eristalis arbustorum 
Hommelbijvlieg Eristalis intricaria
Puntbijvlieg Eristalis nemorum 
Blinde bij Eristalis tenax
Wants spec Eurygaster spec.
Schaatsenrijder onbekend Gerridae indet.
Smalle randwants Gonocerus acuteangulatus
Veelstippig Aziatisch 
lieveheersbeestje Harmonia axyridis f. succinea
Beukenhaargalmug Hartigiola annulipes
Gewone pendelvlieg Helophilus pendulus
Citroenpendelvlieg Helophilus trivittatus
Boomsikkelwants Himacerus apterus
Roodpootwatertor Hydrobius fuscipes
Coloradokever Leptinotarsa decemlineata
Groene vleesvlieg onbekend Lucilia spec.
Beukengalmug Mikiola fagi
Doodskopzweefvlieg Myathropa florea
Roodbruine sikkelwants Nabis rugosus
Plaatjesgalwesp Neuroterus albipes
satijnen knoopjesgalwesp Neuroterus numismalis
Lensgalwesp Neuroterus quercusbaccarum
Bruine graswants Notostira elongata
Stinkende kortschild Ocypus olens

Ophion spec
Groene schildwants Palomena prasina
Weideschorpioenvlieg Panorpa vulgaris
Bijenwolf Philanthus triangulum
Franse veldwesp Polistes dominula
Grauwe schildwants Rhaphigaster nebulosa
Gewone boerenwormkruidgalmug Rhopalomyia tanaceticola
Strontvlieg Scathophaga stercoraria
Grote langlijf Sphaerophoria scripta 
Naamloze vlieg Tachina fera/magnicornis

Tipula paludosa

Spinnen (4)

Brugspin Larinioides sclopetarius
Hangmatspin onbekend Linyphiidae indet.
Kruisspin Araneus diadematus
Wespspin Argiope bruennichi



Overige (1)

Kelderpissebed Oniscus asellus

Berkenbrandvlekvlinder Bruine sikkeluil

Heikikker Zwarte c-uil



Planten (229)

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum
Akkerdistel Cirsium arvense
Akkerkool Lapsana communis
Akkerviooltje Viola arvensis
Akkerwinde Convolvulus arvensis
Amerikaanse eik Quercus rubra
Amerikaanse vogelkers Prunus serotina
Beuk Fagus sylvatica
Bezemkruiskruid Senecio inaequidens
Bijvoet Artemisia vulgaris
Blaasjeskruid Utricularia spec. 
Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus
Blauwe knoop Succisa pratensis
Bleke teunisbloem Oenothera oehlkersii
Boerenwormkruid Tanacetum vulgare
Bosandoorn Stachys sylvatica
Bosgierstgras Milium effusum
Bospaardenstaart Equisetum sylvaticum
Bosrank Clematis vitalba
Bosveldkers Cardamine flexuosa
Braam Rubus fruticosus s.l.
Brede stekelvaren Dryopteris dilatata
Brede wespenorchis Epipactis helleborine subsp. helleborine
Brem Cytisus scoparius
Canadese fijnstraal Erigeron canadensis
Dagkoekoeksbloem Silene dioica
Dalkruid Maianthemum bifolium
Drijvende waterweegbree Luronium natans
Duizendblad Achillea millefolium
Echte valeriaan Valeriana officinalis
Eenarig wollegras Eriophorum vaginatum
Egelboterbloem Ranunculus flammula
Es Fraxinus excelsior
Europese hanenpoot Echinochloa crus-galli
Europse lork (larix) Larix decidua
Fijnspar Picea abies
Fijnstraal Erigeron spec.
Frietzak-bekermos Cladonia humilis
Geel nagelkruid Geum urbanum
Geelrode naaldaar Setaria pumila
Gekroesde melkdistel Sonchus asper
Gelderse roos Viburnum opulus
Gele kamille Anthemis tinctoria
Gele lis Iris pseudacorus
Gestreepte witbol Holcus lanatus



Gevlekte dovenetel Lamium maculatum
Gewone berenklauw Heracleum sphondylium
Gewone dophei Erica tetralix
Gewone eikvaren Polypodium vulgare
Gewone engelwortel Angelica sylvestris
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus
Gewone hennepnetel Galeopsis tetrahit
Gewone lijsterbes Sorbus aucuparia
Gewone pastinaak Pastinaca sativa subsp. sativa
Gewone raket Sisymbrium officinale
Gewone rolklaver Lotus corniculatus var. corniculatus
Gewone smeerwortel Symphytum officinale
Gewone vlier Sambucus nigra
Gewone waternavel Hydrocotyle vulgaris
Gewoon haarmos Polytrichum commune
Gifsla Lactuca virosa
Glad walstro Galium mollugo subsp. erectum
Grasklokje Campanula rotundifolia
Grasmuur Stellaria graminea
Grijs kronkelsteeltje Campylopus introflexus
Groot heksenkruid Circaea lutetiana
Grote brandnetel Urtica dioica
Grote kattenstaart Lythrum salicaria
Grote lisdodde Typha latifolia
Grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica
Grote wederik Lysimachia vulgaris
Grote weegbree Plantago major subsp. major
Grove den Pinus sylvestris
Guldenroede Solidago spec.
Haagbeuk Carpinus betulus
Haagwinde Convovulus sepium
Harig knopkruid Galinsoga quadriradiata
Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum
Hartgespan Leonurus cardiaca
Havikskruid Hieracium spec.
Hazelaar Corylus avellana
Hemelsleutel Hylotelephium telephium
Hengel Melampyrum pratense
Hennepnetel Galeopsis spec.
Herderstasje Capsella bursa-pastoris
Hertshooi Hypericum spec.
Hondsdraf Glechoma hederacea
Hoornbloem Cerastium spec.
Hop Humulus lupulus
Hopklaver Medicago lupulina
Hulst Ilex aquifolium
Iep Ulmus spec.
IJle zegge Carex remota
Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris
Japanse duizendknoop Fallopia japonica
Jeneverbes Juniperus communis



Kale jonker Cirsium palustre
Kantig hertshooi Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum
Kleefkruid Galium aparine
Klein hoefblad Tussilago farfara
Klein kruiskruid Senecio vulgaris
Klein springzaad Impatiens parviflora
Klein streepzaad Crepis capillaris
Kleine duizendknoop Persicaria minor
Kleine maagdenpalm Vinca minor
Kleine zonnedauw Drosera intermedia
Klimop Hedera helix
Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe
Knoopkruid Centaurea jacea
Knopig helmkruid Scrophularia nodosa
Kompassla Lactuca serriola
Koninginnekruid Eupatorium cannabinum
Koningsvaren Osmunda regalis
Korenbloem Centaurea cyanus
Kransmuur Polycarpon tetraphyllum
Kropaar Dactylis glomerata
Kruipende boterbloem Ranunculus repens
Kruipertje Hordeum murinum
Late guldenroede Solidago gigantea
Lavendelhei Andromeda polifolia
Lidrus Equisetum palustre
Lidsteng Hippuris vulgaris
Look-zonder-look Alliaria petiolata
Luzerne Medicago sativa
Mannetjesereprijs Veronica officinalis
Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas
Margriet Leucanthemum vulgare
Meidoorn Crataegus spec.
Melganzevoet Chenopodium album
Mispel Mespilus germanica
Moerasrolklaver Lotus pedunculatus
Moerasspirea Filipendula ulmaria
Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis scorpioides subsp scorpioides
Muur Stellaria spec.
Muursla Mycelis muralis
Okkernoot Juglans regia
Ooievaarsbek Geranium spec.
Oosterse karmozijnbes Phytolacca acinosa
Oranje havikskruid Pilosella aurantiacum
Paardenbloem Taraxacum officinale
Paardenstaart Equisetum spec.
Paarse dovenetel Lamium purpureum
Peen Daucus carota
Penningkruid Lysimachia nummularia
Perzikkruid Persicaria maculosa
Peterselievlier Sambucus nigra 'Laciniata'
Pijpenstrootje Molinia caerulea



Pitrus Juncus effusus
Raapzaad Brassica rapa
Radijs Raphanus sativus
Rankende helmbloem Ceratocapnos claviculata
Ratelpopulier Populus tremula
Reigersbek Erodium spec.
Reukeloze kamille Tripleurospermum maritimum
Reuzenbalsemien Impatiens glandulifera
Reuzenberenklauw Heracleum mantegazzianum
Ridderzuring Rumex obtusifolius
Riet Phragmites australis
Rietorchis Dactylorhiza praetermissa
Rijsbes Vaccinium uliginosum
Robertskruid Geranium robertianum
Robinia Robinia pseudoacacia
Rode bosbes Vaccinium vitis-idaea
Rode heidelucifer Cladonia floerkeana
Rode klaver Trifolium pratense
Rolklaver Lotus spec.
Rood guichelheil Anagallis arvensis subsp. arvensis
Rus Juncus spec.
Ruwe berk Betula pendula
Schaafstro Equisetum hyemale
Schapenzuring Rumex acetosella
Scherpe boterbloem Ranunculus acris
Sint-Janskruid Hypericum perforatum
Sleutelbloem Primula spec
Smal streepzaad Crepis tectorum
Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana
Smalle weegbree Plantago lanceolata
Spaanse aak Acer campestre
Spaanse zuring Rumex scutatus
Speerdistel Cirsium vulgare
Sporkehout Frangula alnus
Stekelbrem Genista anglica
Stinkende gouwe Chelidonium majus
Struikhei Calluna vulgaris
Taxus Taxus baccata
Teunisbloem Oenothera spec.
Toorts Verbascum spec.
Tormentil Potentilla erecta
Tuinjudaspenning Lunaria annua
Valse salie Teucrium scorodonia
Valse voszegge Carex otrubae
Varkensgras Polygonum aviculare
Veenmos Sphagnum spec.
Veenpluis Eriophorum angustifolium
Veerdelig tandzaad Bidens tripartita
Veldrus Juncus acutiflorus
Vingerhoedskruid Digitalis purpurea
Vlas (lijnzaad) Linum usitatissimum



Vlasbekje Linaria vulgaris
Vogelmuur Stellaria media
Wateraardbei Comarum palustre
Watermunt Mentha aquatica
Waterpeper Persicaria hydropiper
Wederik Lysimachia spec.
Wegedoorn (vuilboom) Rhamnus cathartica
Wijfjesvaren Athyrium filix-femina
Wikke Vicia spec.
Wilde bertram Achillea ptarmica
Wilde cichorei Cichorium intybus
Wilde gagel Myrica gale
Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum
Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus 
Wilg Salix spec.
Wilgenroosje Chamaenerion angustifolium
Witte dovenetel Lamium album
Witte klaverzuring Oxalis acetosella
Witte snavelbies Rhynchospora alba
Wolfspoot Lycopus europaeus
Zachte berk? Betula pubescens
Zachte ooievaarsbek Geranium molle
Zandblauwtje Jasione montana
Zeepkruid (dubbele vorm) Saponaria officinalis
Zevenblad Aegopodium podagraria
Zomereik Quercus robur
Zomerfijnstraal Erigeron annuus
Zwaluwtong Fallopia convolvulus
Zwarte els Alnus glutinosa
Zwarte nachtschade Solanum nigrum
Zwarte toorts Verbascum nigrum

Foto's:  Marjolein,Yolanda, Elly, Marlies, John, Gerda, Rinus, Karin

Hommelbijvliegen op Blauwe knop   foto: Yolanda Wespspin met gevangen libel
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