
 

KNNV-kampeervakantie 

Ommerland  25 t/m 29 mei 2022 

Eén huisje, één caravan, één vouwwagen met voortent en acht tenten herbergden 18 volwassenen 

en (doorgaans) 13 kinderen op camping Ommerland. De camping is heel groot, met huisjes, 

glampingtenten, caravans, campers, vouwwagens en ja, ook nog gewone tenten en tentjes. 

De KNNV- leden houden over het algemeen van wat rustige campings zonder al te veel toeters en 

bellen, maar het is soms lastig om plaats te vinden voor een groep. Maar hier was er plaats. 

Ook wij (Marijke Hollander, Lex Burgel en Ib Rijntjes) houden van een beetje primitief kamperen, 

maar de stroomaansluiting bij onze kampeerplaats is natuurlijk handig voor het opladen van 

telefoons, tentlampen en nog het een en ander. 

De camping is nogal “gedigitalïseerd” met ”dongels” in frisse kleuren voor heet water, in- en uitrijden 

op kenteken en broodjes bestellen via een app.  Er is van alles: zwembad binnen en buiten, paintball, 

klimpark en andere avonturen, cafetaria, milieustraat en een “supermarkt” die die naam niet 

verdient. “Winkeltje met beperkte openingstijden” klopt beter.  

Het is een enorm complex. Wij bezetten met de KNNV een half veld in de Ommervallei. Op de andere 

helft staan campers en caravans met totaal 5 honden en 2 katten. Eén van die honden is slecht (of 

helemaal niet) opgevoed en maakt misbaar op alle uren van de dag en de nacht. 

Het weer is zoals we gewend zijn: van alles wat, maar de meeste regen valt ’s nachts. Veel wind en in 

de loop van de week kouder, wat ons noodzaakt om de kringgesprekken (doorgaans tussen 8 en 9 

uur ’s avonds) kort te houden. 

Oegstgeest, juni 2022 

Lex Burgel 

  



Woensdag 

In de loop van de 

middag kwamen 

de meeste 

deelnemers aan 

en werden de 

tenten opgezet, 

terwijl de 

kinderen op het 

middenveld in de 

zandbak, een 

tractorband met 

zand speelden.  

 

 

 
Na het eten was het al weer tijd voor de eerste kring of choc. We noemen de bijeenkomst soms nog 

steeds choc, waarbij de voorzitter had gezorgd voor heel veel lekkere chocolademelk. 

 
We maakten kennis met elkaar. Els en Henk waren er ook weer met Jitske, Roan, Noora en Lisa. Lex 

en Marijke hadden Ib meegenomen en Boukje Jelte. 

Verder waren nog aanwezig: Rinus en Ina, Marianne, Yolanda en Henk, Yvonne, John en Grada en tot 

slot Mia, Jeanne en Jaap, die een huisje hadden gehuurd. 

 

 



Donderdagmorgen 

Het is echt een kinderkamp met leuke kinderen die het goed met elkaar kunnen vinden. Ze doen 
enthousiast mee met de excursies. De eerste daarvan – op Hemelvaartsdag - gaat te voet naar de 
“Sahara”  via een mooi bospad. Een wandeling van  2,5 km naar een golvende zandvlakte waar van 
alles te zien en te doen is. 

 
 
We vertrokken om ongeveer 10 uur en de heenweg was ongeveer 2 km wandelen, waarin we een 
aantal mestkevers zagen en regelmatig stilstonden om andere leuke insecten te bekijken.  
 

 
 
Rond 11 uur waren we bij de Sahara. Dat is niet alleen een zandverstuiving, maar ook een geweldige 

speelplaats. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ouderen gebruikten dat 
als koffie- en 
lunchmoment.  
Interessant was ook de 
poot van de bank, waar een 
groot aantal larven van 
lieveheersbeestjes met 
elkaar aan het spelen 
waren. 

Voor de middag stond er nog een excursie naar de waterbeestjes op het programma. 
Zodoende waren we rond half een weer terug bij de tenten. 
 

Donderdag: Rondje buitenom de camping te voet, ca. 4 km 

Deelnemers: 3 
Excursieleider: John 
 
Route: Start 100 m vóór de campingingang, links de gele pijltjes volgen, het bospad op. 
 
Afwisselende route door loofbos, gemengd bos, naaldbos, akkerland en heide. Mogelijkheid tot 
beklimming uitzichttoren. 
 
Vogels 
Zwartkop, Zanglijster, Merel, Grote bonte pecht, Zwarte kraai, Huismus, Huiszwaluw, Buizerd, Fitis, 
Graspieper, Tuinfluiter. 
 
Planten 



Dalkruid, Salomonszegel, Hemlockspar, Douglasspar, Stekelvaren, Tamme kastanje, Veenwortel,  
Lelietje der dalen, Bochtige smele, Blauwe bosbes, Hondsdraf, larix, Brem, Rankende helmbloem. 
 
Overige 
Brummelspanner, Gewone meikever, Cantharis obscura.  
 

Donderdagmiddag 

Voor dezelfde dag heeft Yolanda 
een fietsexcursie voorbereid 
naar de Steile Oever van de 
Regge. Het was de bedoeling om 
daar kriebelbeestjes te gaan 
kijken, maar vanwege de straffe 
wind is dat slootjevissen 
geworden.   
De kinderen werden met de 
auto naar de P-plaats bij de 
steile oever gebracht.  
Daar bleek dat je de schepnetjes 
ook voor heel andere dingen kon 
gebruiken. 
 
Vandaar volgt een wandeling 

naar de oever van de Regge, waar we aan de slag kunnen. Er vliegen daar heel veel weidebeekjuffers.  
Gewapend met schepnetjes werd enthousiast gezocht naar waterbeestjes. 
De vissertjes halen van alles boven, een dode Amerikaanse rivierkreeft,  kleine visjes en torretjes.   
 



 

 
 
Verder nog veel larven van libellen en twee kleine snoekjes, die bij nader inzien Kleine 
modderkruipers bleken te zijn. 
 

 
 
Dan stopt er een boswachter van Natuurmonumenten die ons vertelt dat we niet buiten de paden 
mogen. Hij is heel vriendelijk en geeft ons de gelegenheid om af te ronden. Dan lopen we weer terug 
naar de fietsen en gaan via verschillende routes terug naar het kamp. 

 

Die avond in de Kring worden de 
ervaringen van de dag gedeeld en net als 
gisteren wordt er chocolademelk 
geserveerd. Weliswaar koud, maar zo 
wordt de traditie toch een beetje in stand 
gehouden. Degenen die dat willen- en dat 
zijn er een paar – kunnen de “choc” zelf 
opwarmen. 

 

 

Toeschouwers bij slootje vissen 

 

 

 



Vrijdag 

Vanmiddag is het pannenkoekenmiddag en daartoe moeten er wat inkopen gedaan worden bij de 
Lidl in Ommen. Vandaag is voor de meesten de Lemelerberg het doel. We gaan daar met auto’s naar 
toe en met het voornemen om met koffie te 
beginnen in het theehuis aldaar. Mis! Het 
theehuis is  - zo meldt het schoolbord –  alleen 
in het weekend open. Dat blijkt overigens niet te 
kloppen want bij terugkeer van de kopgroep 
rond 12.30 is de zaak wel open. De meesten 
gaan echter voor een ijsje, maar dat tentje is 
echt nog dicht. Lex is aan koffie toe en brengt na 
een ruime wachttijd in het zicht van de 
serveerbalie zijn cafeïne enigszins op peil.   
 

De Dikke Steen geldt als één van de 
markantste bezienswaardigheden op de 
Lemelerberg.  Die til je niet even op. 
Vroeger was de Dikke Steen op de 
Lemelerberg het grensteken tussen de 
marken Lemele en Archem. Hij stak met een 
punt boven het oppervlakte uit. Bij het 
uitgraven van de steen bleek dat hij 17 voet 
in de grond zat en 22 voet lang was. De Dikke 
Steen spreekt tot de verbeelding en er 
bestaan dan ook verschillende volksverhalen 
over: "Op zekere dag besloot de stad Ommen 

de steen op te laten halen om deze in Ommen ten toon te stellen. Men was nog maar nauwelijks aan 
het graven, toen men een vervaarlijke stem hoorde zeggen: 'Al zou de wereld ook vergaan, deze 
steen zal blijven staan!' Bang dat de wereld zou vergaan, vertrok men spoorslags zonder steen weer 
naar Ommen." 
Schat 
Een ander verhaal gaat als volgt: "Een aantal wandelaars zou eens een stem gehoord hebben die 
sprak: 'Hoe zoudt gij u verwonderen, als gij mij zaagt van onderen!' Boeren aan weerskanten van de 
berg wilden graag weten wat er onder de steen verborgen lag. Ze hadden stille hoop dat er wellicht 
een schat te vinden was. Op een nacht besloten boeren van Dalmsholte stiekem de steen uit te 
graven om de schat naar boven te halen. Ze wilden boeren uit Lemele die soortgelijke plannen 
hadden vóór zijn. Met man en macht, paarden en touwen, trokken ze naar de berg. Na veel geploeter 
lag de steen op zijn zijde en na enig graafwerk vonden de boeren een klein houten kistje. Vol 
spanning brak men het open. Helaas vonden ze alleen een briefje. Hierop stond in keurig handschrift: 
'Nu lig ik op mijn andere zij.' De boeren uit Lemele waren hen voor geweest."   
 

De mierenleeuwen zijn een stuk kleiner dan de grote 
stenen leeuw aan het begin van de tocht. Je kunt ze 
herkennen aan hun holletjes, waar ze zitten te wachten 
op hun prooi.  
 
Ook de zandhagedissen waren weer prachtig: de 
mannetjes zijn in deze tijd van het jaar groen en de 
vrouwtjes gewoon grijs. 
 
 



 
Tijdens de excursie zien we ook nog een pyjamawants (zie foto’s onder), en niet alleen veel 
zandhagedissen maar ook een levendbarende hagedis en we horen een aantal keren de gekraagde 
roodstaart. Het was een hele mooie en afwisselende wandeling. 
 

            
                                                         

 
Vrijdag: Excursie 27 mei Landgoed Eerde te voet, ca. 5 km 
Deelnemers: 3 
Excursieleider: John 
 
Route: met fiets of auto naar Kasteel Eerde, vanaf de parkeerplaats voor het kasteel naar links eerst 
de rode route volgen, daarna de gele route tot de restaurant De Nieuwe Brug. Wij zijn vervolgens de 
route teruggelopen tot het eerste paaltje met de rode pijl rechtdoor gevolgd tot die voor het kasteel 
uitkomt. 
 
De route aan het begin en het eind geeft een vrijwel volledig beeld van het kasteel aan de 
buitenkant. Het kasteel zelf is niet te bezoeken. Het tussenliggend traject is zeer afwisselend 
door/langs akkerland en door het bos langs de Regge. Regelmatig zitbankjes met prachtig uitzicht op 
het landschap en Regge. 
 
Planten 
Gewoon biggenkruid, Gelderse roos, Vingerhoedskruid, Korenbloem, Salomonszegel, Adelaarsvaren, 
Gaspeldoorn,  
 
Overige 
Viervlek, Oranje zandoogje,  
 

Pannenkoeken bakken en vooral opeten 

De pannenkoeken zijn een groot succes: bij meerdere tenten wordt uitbundig gebakken en velen 

doen de ronde om het allemaal te proeven. Ook zonder pannenkoeken vinden aardbeien en 

frambozen (en dropjes) gretig aftrek. 



 
 
Rinus heeft bij de caravan een tweetal microscopen opgesteld waar een watervlo en een sieralg te 

zien zijn, gevonden in de Regge en soortgelijk als de hier afgebeelde. 

                   

 

Vleermuisexcursie 
Een kleine vleermuisexcursie  in het bos grenzend aan onze campingveld leverde een flink aantal 
vleermuizen, die zowel te zien waren als te horen met behulp van de batdetector van Lex.  
 
 

Zaterdag 

Gisteravond kozen de meesten voor een bezoek aan Landgoed Beerze op een fietsafstand van zo’n 
8,5 km.  Marianne wees ons op een klein vennetje.  Dat leidde al bijna tot het bekende KNNV-
fenomeen “kruipexcursie” : wandeling van 5 km, realisatie 500 m. Er was daar van alles te zien en te 
horen. Er zwom een dodaars , er vlogen raven over, er groeide kleine zonnedauw, in het water zaten 
veel kikkers en een grote geelgerande watertor en Jelte vindt de uitsluiphuid van een keizerlibel. Na 
enige tijd gaan we toch aan de wandel  in zuidelijke richting op de blauwe route. We kruisen de 
spoorbaan en gaan dan door mooi bospad in westelijke richting. We horen best veel vogels 
(waaronder een fluiter) maar zien er weinig. Onderweg vinden we een flinke boomstam om even te 
zitten en te lunchen. Dan buigen we weer naar het noorden tot we tegen de bebouwde kom van 
Beerze aanlopen. Dan in westelijke richting. Hier zit het venijn in de staart, want we lopen over de 



Beerzer Bulten, heuveltje op heuveltje af. Na afloop stoppen we bij een erf waar we koffie 
(zelfbediening) drinken en een ijsje eten. Onderweg komen er nog weer een paar raven overvliegen. 
 

 
John en Ib zoeken de geelgerande watertor  

 
Excursie bij het Bezoekerscentrum Natuurmonumenten: gele route 
 
De excursieregelaar had een tocht langs twee campings en bijbehorende speeltuinen uitgezet. Maar 
dat was wel weer 5 km. Daarom besloten Els en Volkert, dat we bij de molen en het 
Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten de gele route zouden gaan volgen. Ongeveer 3 km, dus 
een stuk korter. Het was erg gezellig met elkaar. We zagen een grote Berenklauw (erg giftig), een 
pauw, een steentje in de vorm van een hartje, Incarnaatklaver, de Kleine pimpernel en we aaiden 
een heel lief paardje met een vliegenmasker en zagen en plukten veel Kleefkruid, om er lijm van te 



maken. Dat hadden Tim en Casper bedacht: als je kleefkruid zou stampen, zou je vanzelf lijm 
overhouden. 
Bovendien kon je met dat Kleefkruid ook heel leuk spelen. 

 
Deze avond is de nazit nog korter dan anders; 
het is koud. We wisselen de ervaringen van de 
dag uit en Els bedankt het kampbestuur 
(Boukje, Yolanda en Lex) namens allen. Ze 
krijgen een lekker potje jam mee. Maar na de 
kring gaan we toch even verder. Boukje en 
Yolanda hebben voor hapjes en drankjes 
gezorgd en er wordt nog gezellig nagepraat. 
De kinderen mochten net zo veel eten en 
drinken als ze wilden. 
 

 

Zondag 

Deze dag staat toch wel in het teken van vertrek, maar er is nog één excursie. Deelnemers Yvonne, 
Lex en Ib gaan om 7 uur op “vroege vogelexcursie”. We lopen vanuit de camping weer het bos in en 

doen uiteindelijk een “retourtje Sahara”. 
De koekoek roept in de verte en ook verder is dit een excursie 
vooral op gehoor, met bekende soorten als fitis, tiftjaf en 
zwartkop. We komen bijna niemand tegen. 
De zwarte specht heeft zich dit lange weekend niet laten zien, 
maar na eerder vermoedens van zijn aanwezigheid, horen we 
hem éen uur voor vertrek toch duidelijk.   
Op de camping was de bonte vliegenvanger bijna voortdurend 
(overdag) te horen en af en toe ook te zien.(zie ook de 
vogellijst van het kamp) 
Na terugkeer wordt links en rechts al afscheid genomen. Eén 

voor een verdwijnen de tenten, de vouwwagen en de caravan.  

 

 

Nu nog even de “heetwaterdongels” 

inleveren om de borg terug te krijgen 

en dan zit het kamp er weer op. 

Ondanks de permissie om tot ’s 

avonds acht uur te mogen blijven is 

iedereen rond één uur vertrokken. 

Het is druk op de wegen. 

 



Bijlage 1    Vogellijst 

 



Knobbelzwaan  Roerdomp  Bontbekplevier  Visdief  Heggenmus V Koolmees V   Bijschrijfsoorten  

Kolgans  Woudaap  Strandplevier  Noordse stern  Roodborst V Zwarte mees V   

Rietgans  Koereiger  Zilverplevier  Reuzenstern  Nachtegaal  Pimpelmees V   

Grauwe gans  Kleine zilverreiger  Goudplevier  Zwarte stern  Gekraagde roodstaart V Kuifmees    

Gr. Canadese gans  Grote zilverreiger  Kievit  Zeekoet  Zwarte roodstaart  Matkop    

Brandgans  Blauwe reiger V Kanoet  Alk  Tapuit  Glanskop    

Rotgans  Purperreiger  Drieteenstrandloper  Holenduif V Paapje  Staartmees    

Bergeend  Ooievaar  Paarse strandloper  Houtduif V Roodborsttapuit  Baardman    

Nijlgans  Lepelaar  Steenloper  Turkse tortel V Zanglijster V Boomklever V   

Wilde eend V Flamingo  Bonte strandloper  Zomertortel  Koperwiek  Boomkruiper V   

Krakeend  Zeearend  Temminck ‘s strandloper  Koekoek V Kramsvogel  Klapekster    

Pijlstaart  Visarend  Kleine strandloper  Oehoe  Merel V Grauwe klauwier    

Slobeend  Rode wouw  Bosruiter  Ransuil  Grote lijster V Ekster V   

Smient  Zwarte wouw  Witgat  Velduil  Tuinfluiter  Gaai V   

Wintertaling  Bruine kiekendief  Oeverloper  Bosuil  Zwartkop V Kauw V   

Zomertaling  Blauwe kiekendief  Tureluur  Kerkuil  Braamsluiper  Roek    

Tafeleend  Grauwe kiekendief  Zwarte ruiter  Steenuil  Grasmus V Bonte kraai    

Krooneend  Buizerd V Groenpootruiter  Nachtzwaluw  Rietzanger  Zwarte kraai V   

Topper  Wespendief  Grutto  Gierzwaluw  Sprinkhaanzanger  Raaf V   

Kuifeend V Sperwer  Rosse grutto  Hop  Snor  Spreeuw V   

Eider  Havik  Wulp  IJsvogel  Cetti’s zanger  Wielewaal    

Zwarte zee-eend  Torenvalk  Regenwulp  Zwarte specht V Kleine karekiet  Huismus V   

Grote zee-eend  Boomvalk  Houtsnip  Groene specht V Bosrietzanger  Ringmus    

Brilduiker  Slechtvalk  Watersnip  Grote bonte specht V Grote karekiet  Vink V   

Middelste zaagbek  Smelleken  Bokje  Veldleeuwerik  Spotvogel  Keep    

Patrijs  Waterral  Kemphaan  Boomleeuwerik V Fitis V Kneu    

Fazant  Porseleinhoen  Kokmeeuw  Oeverzwaluw  Fluiter V Putter    

Roodkeelduiker  Waterhoen  Stormmeeuw  Boerenzwaluw V Bladkoning  Groenling    

Kuifduiker  Meerkoet V Zwartkopmeeuw  Huiszwaluw V Tjiftjaf V Sijs    
Geoorde fuut  Kraanvogel  Zilvermeeuw V Graspieper  Goudhaan  Goudvink V   
Dodaars V Scholekster V Kleine mantelmeeuw  Boompieper V Vuurgoudhaan  Appelvink    
Fuut  Kluut  Dwergmeeuw  Witte kwikstaart V Winterkoning V Rietgors    
Jan van Gent  Steltkluut  Dwergstern  Gele kwikstaart V Grauwe vliegenvanger  Geelgors    
Aalscholver  Kleine plevier  Grote stern  Grote gele 

kwikstaart 
 Bonte vliegenvanger V Grauwe gors    



Bijlage 2    Donderdag 26 mei insecten/waterdiertjes excursiemiddag. 

Locatie: Steile oever Ommen. 
 
Waarnemingen:  
Groene muntgoudhaantje 
Tientallen Weidebeekjuffers mannen 
Breed scheenjuffers man/vrouw 
Schelp zoetwater mossel 
Poelslakjes 
Waterschorpioen 
Larven waterjuffers 
Larven van libellen 
Duikerswants 
Dood Rivierkreeftje  
Zwemwants 
Zwarte kleine naaktslak 
zadelnaaktslak 
Distelschildpad tor 
 
De jongens dachten jonge snoekjes maar zijn vermoed ik 2 Kleine modderkruipers 
En John zag een ringslangetje voor hem wegschieten 
 

Bijlage 3  De plantenlijst van Marijke 

Hierbij een klein lijstje met de voor mij bijzondere plantjes in Ommen 
Bij het vennetje. Niet zeker is of er planten zijn aangeplant of spontaan gekomen…: 
 
Mannetjes ereprijs   Veronica officinalis 
Vertakte leeuwentand   Scorzoneroides autumnalis 
Schapenzuring    Rumex acetosella 
Muizenoor    Pilosella officinarum 
Gewone waternavel   Hydrocotyle vulgaris 
Kleine zonnedauw   Drosera intermedia 
Klein vogelpootje   Klein vogelpootje 
Dopheide    Erica tetralix 
Struikheide     Calluna vulgaris 
Duinviooltje    Viola tricolor subsp. Curtisii 
 
Op andere plekken rondom het kamp in Ommen, vooral in de bossen: 
Rankende helmbloem    Ceratocapnos claviculata 
Dalkruid    Maianthemum bifolium 
Salomonszegel    Polygonatum multiflorum 
Lelietje van Dalen   Convallaria majalis 
Zevenster    Trientalis europaea 
Adelaarsvaren     Pteridium aquilinum 
Zandhaarmos    Polytrichum juniperinum 

 
 


