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Van de voorzitster 
 
De week is prima verlopen, het was heel geanimeerd, op een 
wespensteek na geen bijzonderheden. We hebben nog niet 
eerder een kamp gehad met zulk zonnig en warm weer! Geen 
teken. We waren met 20 gezellige mensen. 
De Boscamping is prachtig gelegen, genoeg ruimte om in de 
schaduw van de bomen te zijn. Voor iedereen was er een 
toegangskaart voor het zwembad. Fijn dat er een zwembad bij 
de camping was gezien de tropische temperaturen… 
Bij de receptie waren  eventueel broodjes te bestellen voor de volgende dag, er was een klein 
restaurant voor een eenvoudige maaltijd zoals: Patat, Pizza, Loempia, ook afhaal was mogelijk. 
De sanitaire voorzieningen waren mooi ruim en keurig, de campingplaatsen waren ruim en bij bijna 
elke plaats was een aansluiting op elektriciteit mogelijk. We konden mooi bij elkaar staan. 
Een nadeel is de nabijheid van de drukke weg, de N33, veel verkeerslawaai. 
We hebben nog niet eerder een excursieregelaar (Fred) gehad die zo thuis was in het gebied en over 
zoveel achtergrondinformatie beschikte over het landschap, de hunebedden, de akkerbouw, de 
ontwikkelingen in de afgelopen 60 jaar, de cultuurhistorie... 
Alle excursiegebieden waren per fiets bereikbaar, dus we hebben de auto niet hoeven gebruiken. 
Naast de excursies door de excursieregelaar was er een excursie met een stenenexpert bij het 
Hunebedmuseum  en een middag met Staatsbosbeheer (Zie hiervoor het verslag dat later 
toegezonden wordt).  
Er was veel kennis bij de deelnemers, vooral wat betreft de planten. Op een mooie avond hebben we 
een vleermuisexcursie gehouden, er waren een paar batdetectors meegenomen door de 
deelnemers. 
 

Naast de belevenissen met de excursies waarvan apart verslag gedaan wordt, werd er van alles 
gemeld. 

- Over de goudvinken, ’s morgens bij het opstaan zat er regelmatig een Goudvink man of 
vrouw hoog in de berken voor onze tenten. Ze maken een heel bescheiden geluidje.  

- Over de jonge zanglijsters, overdag, als de meesten op excursie waren, kwamen de jonge 
zanglijsters op het veld. Eerst werden ze nog gevoerd, maar in de loop van de week konden 
deze jonge zanglijstertjes al zelf voer zoeken. 

- Over de schimmels en roestzwammetjes die in de bosjes achter een tent gevonden werden, 
met loepjes werd alles bekeken en uitleg volgde ook. 

- Over de woelmuizen die zich door een canvas emmertje hadden geknaagd om appeltjes op 
te eten… en vast nog veel meer.  

De laatste avond heeft de kampcommissie voorgesteld samen te eten. Stokbroden, salades en wat 
fruit is ingekocht, voor drankjes hebben de mensen zelf gezorgd. Een mooie afsluiting van een 
gezellig kamp. 
Marijke  
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De Hondsrug en de Drentsche Aa. 
 
Dit zomerkamp was voor mij heel bijzonder. 
Na het voltooien van mijn opleiding en het vervullen van de militaire dienst, heb ik in 1967 mijn 
eerste baan buiten Drenthe gezocht. 
Vijfenvijftig jaar later verblijf ik meer dan een week in het dorp waar ik geboren en getogen ben om 
met andere natuurliefhebbers op excursie te gaan.  
Uiteraard ben ik talloze keren terug geweest op familiebezoek. Ook  
speelde het Roggelelieonderzoek zich in de beginjaren vooral in 
Drenthe af. De roggelelie heette tot 1986 overigens Oranjelelie. Toen 
schreef ik mijn eerste artikel in Natura onder de plaatselijke naam 
Roggelelie. Die naam is bij de herziening van de Nederlandse 
plantennamen de officiële Nederlandse naam geworden. Van de kleur 
naar de ecologie. Door dit onderzoek, dat nog steeds loopt, kwam ik in 
contact met Kees van Son en Jan Dijk. 
Toen ik uit Drenthe vertrok, hadden de landschapsverwoestende 
ruilverkavelingen nog niet plaats gevonden. Gieten was een boeren- en 
arbeidersdorp met een zuivelfabriek en de exportslagerij Udema. De 
voertaal was Drents. Er waren slechts bescheiden winkels.  
Na de ruilverkaveling was de boerenstand gedecimeerd en het 
landschap rechtlijnig en kaal. Veel boerderijen zijn opgekocht door 
“Drenteniers”. Beide fabrieken zijn inmiddels verdwenen. Gieten is een redelijk welvarend 
forensendorp geworden met royale woningen. Vanwege de gunstige ligging aan snelwegen is aan de 
zuidwest kant van het dorp een groot distributiecentrum met veel grote dozen ontstaan. Het dorp 
heeft nu een streekfunctie en er zijn nu veel supermarkten van de landelijke ketens aanwezig. De 
autochtone Drentse bevolking is nu een minderheid in het eigen dorp geworden. De Nederlandse 
taal is dominant geworden. Op straat heb ik tot mijn spijt nauwelijks Drents gehoord. Dat vind ik erg 

jammer. Ik moest er even aan wennen om nu Nederlands te 
moeten spreken.  
Mijn “basic syndrome line” ligt in de jaren 50 en 60 van de 
vorige eeuw. Van het rustige,  kleinschalige rijke boerenland is 
weinig meer over. Drenthe is een drukke toeristische provincie 
geworden. Door de middenstand worden moderne tradities 
ontwikkeld die meer met commercie dan met traditie te maken 
hebben. 
Het Nationale Park De Drentsche Aa is van later datum. Het 
dalsysteem met al zijn diepjes, die van naam veranderen als ze 
langs het volgende dorp stromen is grotendeels aan de 
verkavelingen ontsnapt. Ik heb al gememoreerd dat ik het 
vreemd vind, dat als naam Drentsche Aa gekozen is, omdat Aa 

voor een diep/beek niet Drents maar Gronings is.  
Van recenter datum is het Geopark De Hondsrug. Veel 
geologische kennis van de Hondsrug is van recente oorsprong. 
enno-bregman-mysterie-Hondsrug-ontrafeld.pdf Voor mij was 
alles gewoon en ik wist niet dat het zo uniek was. Mijn interesse 
in zwerfstenen is (helaas) vrij recent. Zo kon ik in Borger de 
gevonden stenen laten determineren door mijn leermeester 
Harry Huisman. De meest fantastische vondst was voor mij de 
paleolithische krabber die gevonden werd. Zoiets zelf vinden 
staat nog steeds op mijn wenslijst. 

file:///F:/KNNVkamperen%202022/Drentsche%20Aa/Geologie/enno-bregman-mysterie-Hondsrug-ontrafeld.pdf
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In mijn jeugd waren de staatsbossen terreinen waar je dood nog niet gevonden wilde worden 
vanwege de dodelijke saaiheid. De stormen van de jaren 70 van de vorige eeuw hebben een 
ontwikkeling ten goede in gang gezet.  
Mijn opa heeft de grote stille heide nog gekend. Mijn 
vader heeft als kind bij boomplantdagen nog boompjes 
geplant. Nu de bossen bijna een eeuw oud zijn, worden 
ze steeds boeiender.   
Bij de ontginningen van de velden werden veel 
veldkeien, in Drenthe vlinten genoemd, gevonden. Ze 
werden gebruikt voor weg- en erfverharding. In vorige 
eeuwen werden ze verzameld voor de dijkverzwaring, 
vooral na de komst van de paalworm was dat het 
Drentse goud.  
Een ander Drents goud was de turf. De Drentse venen 
zijn in de loop der tijden vrijwel verdwenen. Als kind ben ik wel eens met mijn opa, die turfboer was, 

in de venen achter Nieuw Amsterdam geweest. 
Indrukwekkend al die grote turfstapels. Het laatst 
overgebleven grote veen is het Bargerveen. Dat is nu 
reservaat. De Drenten van het zand werkten niet in het 
veen. De veenarbeiders kwamen van elders. De 
mentaliteit en het dialect van de Zand- en de Veendrent is 
duidelijk verschillend. Door grootschalige migratie worden 
die verschillen steeds minder. 
Ik heb vooral genoten van wat er aan natuur nog over is. 
Dat is me heel erg meegevallen.  
Het was me een genoegen om jullie in mijn 
geboortestreek rond te leiden en mijn ervaringen met 
jullie te delen.  
 
Fred 

 

 

Overzicht sfeerverslagen 

Dit kamp was er per dag 1 excursie, behalve op vrijdag. In de loop van de dag viel de groep uit elkaar, 

doordat sommigen een langere route namen en anderen een kortere. 

Zondag 21 augustus:         Eexterveld en Eexterbos  

Maandag 22 augustus:     Ballooëerhei 

Dinsdag 23 augustus:        Anlooër Diepje 

Woensdag 24 augustus:   langs de hunebedden naar Borger en rondleiding museum 

Donderdag 25 augustus:  ’s Morgens Kniphorstbos  

                                              ’s middags De Heest 

Vrijdag 26 augustus:         omgeving Eexterhalte met veenties, zandgaten, pingo en Linnaeusklokje 

                                              naar Zuidlaardermeer  

                                              naar Gasterse duinen 
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                                                Sfeerverslagen 
 

Zondag 21 augustus 
 

Excursie Eesterveld en Evertsbos 
 
De route ging van het kamp langs Eext, Anloo en Anne naar de 
excursiegebieden. 
 
Nadat we gisteren aangekomen waren in het land van Bartje zijn we de 
volgende dag om 10 uur vertrokken  onder begeleiding van Fred en Lex om 
een fietstocht te maken naar het Eesterveld en het Evertsbos. 
                                                                                                                                                 Zilverhaver 

De eerst stopplek was om de Zilverhaver en het Zandblauwtje te bewonderen. 
Doorgefietst naar Eext naar een prachtige historische 
plek uit de tijd van de hunebedden. 
Toen we de grafheuvel opgeklommen waren zagen we 
tot onze verbazing een man en vrouw zitten die zelf wel 
uit deze tijd waren. De man had lang wit haar en dito 
baard. 
Hij vertelde ons dat alles wat de wetenschap vertelde 
over de hunebedden nep was . Het is volgens deze man 
een plek geweest waar vrouwen hun kinderen baarden. 
Een geboorte plek dus. 
P.S. Jan Everts Musch is de zoon van een bekende 
Drentse kunstschilder 
Doorgereden over zanderige weggetjes naar een ander 
hunebed. 

 
Deze plek was ook een bijzondere plek met de prachtige eikenbomen. Heel sfeervol met een mooi 
uitzicht over de velden. 
 
Daarna heeft de groep zich 
gespitst. Eén groep ging naar 
het Eesterveld en de andere 
groep naar het Evertsbos. 
Door velden van suikerbiet en 
snijmais en aardappelen 
gereden kwamen we aan in het 
verkoelende Evertsbos. We 
hebben op een stille plek 
geluncht, waar de torenvalk en 
buizerd in de lucht vlogen en de 
oerossen achter het hek lagen 
te herkauwen. 
Gelukkig konden we even op een omgevallen boomstam zitten om wat bij te komen van de hitte en 
de mooie zwammen te bewonderen. 
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Daarna doorgelopen naar het Pinetrum waar 
prachtige coniferen stonden. 
 
Els en Cobie zijn nog doorgelopen via de gele 
paaltjes route naar het urnenveld op het 
landgoed van de heer Everts, wat later over 
genomen is door Staatsbosbeheer. Tussen de 
duizenden jaren oude grafheuvels zagen we nu 
ook de nieuwe begraafplekken van deze tijd. 
Hier kunnen de nabestaande van de 
overledenen zelf een plek kiezen.  
We zijn wat slingerend terug gelopen naar 
waar de groep zich bevond. 

Op de terugweg zagen we dat de hei prachtig in bloei stond. 
 
Cobie 
 

Excursiegebied Eexterveld  
 
We zijn gezamenlijk op de fiets vertrokken. Voorbij Eext is mijn gedeelte van de groep met Fred 
meegegaan. 
Te voet zijn we door het hele gebied getrokken. Eerst zijn we over een draad gestapt en na een 
heideveldje een stukje bos in geweest waar nog wat natte plekken waren.  
Bij de lunch kwam een kudde Schotse hooglanders voorbij. Drie kalveren bleven achter en durfden 
niet langs ons heen te gaan. Wij zijn daarom maar een stukje opgeschoven zodat ze zich weer bij de 
kudde konden voegen. 
Na de lunch zijn we op een niet begraasd gebied geweest en hebben we vele planten bekeken. Weer 
terug zijn we over een begraasd gebied gegaan. Daar groeiden een paar toppers. Zoals het 
Duivelsnaaigaren of ook wel Klein warkruid genoemd.  
Het was nog even goed zoeken naar Klein glidkruid wat we met hulp van andere mensen toch 
gevonden hebben. En toen ook nog de Draadgentiaan en de Dwergbloem. 
Onze dag kon niet meer stuk. 
 
Alma  

Dwergbloem en dwerggentiaan                               Duivelsnaaigaren                                                                               Klein glidkruid 
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Maandag 22 augustus  

 

Excursie  Ballooërveld kort  
 
We (6 deelnemers) hebben in een 
prettige sfeer en in een tempo dat 
ruimte gaf om te kijken naar planten en 
insecten de route gelopen.  
We dachten even langs een “Diepje” te 
lopen maar dat bleek een oude 
tankgracht te zijn. De bodem van de 
tankgracht bleek een heel ander biotoop 
te hebben dan de hoger gelegen heide. 
We zagen daar enkele, vooral jonge 
exemplaren van de Levendbarende 
hagedis.  
Verder trokken vooral de talrijke 
Mestkevers, een Roodborsttapuit en een Tapuit onze aandacht. 
Poepjes lieten ons discussiëren over de vroegere eigenaar ervan.  
De bloeiende heide viel op en aan het einde van onze tocht de grafheuvels in het landschap. 
We eindigden op het terras van de schaapskooi met appelgebak en een drankje. Dat was een mooie 
afsluiting van de tocht op het typisch Drentse plaveisel. 
We hebben genoten van deze dag. 
Cees  
 
 

Bijenwolf                             Distelvlinder                                                       Mestkever                                                      Krasser                                            

 

 
Excursie Ballooëerveld lang  
 
Met 18 deelnemers vertrokken wij per fiets ( 8 km) vanaf de 
camping richting Ballooërveld. Na de fiets op de P van het B-
veld te hebben geparkeerd trokken wij te voet verder. 
Het weer was zoals elke dag weer mooi: 24 graden en bewolkt, 
later zonnig. Na 300 meter scheidden de “korte excursie”-
gangers zich van de “lange”, die o.l.v. Fred 9 km voor de boeg 
hadden. Edith leidde de 6 km groep.  
We zagen langs de (zeer) Oude hessenweg die ons dwars door 
het B-veld voerde zeer veel plantensoorten, vrij veel insecten, 
mooie Drentse keien en keitjes (geologie) ,maar erg weinig 
vogels. Langs deze weg liggen 30(!) grafheuvels. 
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Onderweg hadden wij een leuke ontmoeting:  
We spraken met een echtpaar dat met ezel en hond op 
pad was. De ezel was al 22 jaar hun huis- en lastdier en 
liep aan een lange lijn mee met menige wandeltocht. Ook 
gingen ze elk jaar op ezelkamp met z’n vieren. 
 
Wij zagen ook een mooi “veentie” ( Drents voor ven) dat , 
heel bijzonder voor deze droge zomer, vol water stond.  
Via een stuifzandgebiedje alwaar zeer veel leuke stenen 
te vinden waren en waar Fred eindelijk de GRONDSTER 
vond, bereikten we de schaapskooi met koek-en-zopie, 

waar onze fietsen vlakbij stonden. 
Na een uurtje fietsen langs Rolde met nog 2 hunebedden waren wij om 18.00 uur weer op de 
camping.  
 
Marjolijn  

 
 

 
 
 
 
 



9 
 

Dinsdag 23 augustus 
 

Excursie naar het Anlooërdiep   
 
Met 18 personen vertrokken we via Eext en het 
Evertsbos naar Anloo waar we eerst een rondje 
rond de kerk liepen. In de 11de eeuw zijn de eerste 
fundamenten voor deze kerk al gelegd. 
Op naar het Anlooërdiep, een zeer smal beekje dat 
we oversteken en waar we verder kunnen lopen over een pad parallel aan de beek, heerlijk in de 
schaduw. Het gebied bestaat uit kleine veldjes, akkertjes met aan weerskanten houtwallen. In 
sommige weitjes staat wat vee, een paar koeien of paarden, in de meesten staat hoog bloeiend gras 
dat eens per jaar gemaaid wordt. Een enkel akkertje met graan, dat niet geoogst wordt maar speciaal 
voor de vogels is ingezaaid. Het diepje is niet te zien, maar verraadt zich doordat de weiden aan 
beide kanten oplopen. In het diepste deel moet het beekje lopen.    
 

De groep vermaakt zich met zoeken naar planten en 
insecten. Halverwege konden we het diepje 
oversteken, uitgebreid konden we in het water 
kijken waar we libellen, waterjuffers en schrijvertjes 
zagen. Het was ook een goed moment om de groep 
te splitsen, liefhebbers voor een korte wandeling 
konden hier terug naar het beginpunt.   
 
De sfeer was goed. Het was warm maar doordat we 
grotendeels tussen de bomen liepen was het heel 
aangenaam. 

                                                                                        Els 

Zuringrandwants                                                              Moeraspendelvlieg                                                    Gewone hennepnetel 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                Kopjesbekermos en klauwtjesmos                                                                                                      Schorsvlieg 
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Woensdag 24 augustus Drouwenerzand en Borger 
 

We fietsen naar het zuiden, en stoppen voor het uitzicht op Gieten, met 

verhalen van Fred. Verder fietsen, langs een oude spoorlijn (nu een 

wandelpad), met een stop op de brug voor het uitzicht, een verhaal en een 

fotosessie. De volgende afstap is het centrum van Gasselte, bij het 

levensgrote standbeeld van Wemeltje Kruit, een in 1887 in Gasselte 

geboren koopvrouw, die met haar waar rondfietste langs Drentse dorpen. 

We lopen langs de ijsbaan naar een 

waterwingebied, met onderweg Veelbloemige 

salomonszegel, en verderop bloeiende 

Hemelsleutel, Taxus, Tamme kastanje, Rimpelroos 

en veel Robinia-opslag. Wat er over is van een grote groep wolverleiplanten, 

is nu sterk verdroogd. Er zijn enkele diepe ‘spoelputten’ met ijzerhoudend 

water. 

We fietsen naar het Drouwenerzand, een heide- en stuifzandgebied met 

dennen en jeneverbessen. Even uitrusten in de schaduw, het is behoorlijk 

warm. Naar nog wat hunebedden bij Bronneger, eerst twee bij elkaar ( 

nummers D21, 22) en daarna een groepje van drie (nummers D23-25), waar we in de schaduw gaan 

zitten lunchen. Op naar het Hunebedcetrum in Borger, waar we onze tot nu toe verzamelde steentjes 

kunnen laten bekijken door Harry Huisman en Marja Braaksma, 

die onlangs in eigen beheer Het Groot Keienboek, over 

noordelijke zwerfstenen, hebben uitgegeven. Over elke vondst is 

wel iets te vertellen: gletsjerkrassen, vuursteen, kwarts, 

windkanters, het wordt ook keurig voor ons opgeschreven. Voor 

meer info over het boek, zie 

www.westerwoldeactueel.nl/2022/06/10/uniek-levenswerk-

gepubliceerd-in-het-groot-keienboek/ 

Om 15 uur krijgen we van Gerrit een rondleiding door de stenentuin buiten, waarna we zelf nog het 

museum binnen kunnen bekijken, al dan niet gevolgd door een koel drankje onder de parasollen 

buiten. En bij het hunebedcentrum ligt natuurlijk ook weer een niet te missen hunebed. We fietsen 

in de hitte weer terug naar de camping. 

        Hunebed Borger 

http://www.westerwoldeactueel.nl/2022/06/10/uniek-levenswerk-gepubliceerd-in-het-groot-keienboek/
http://www.westerwoldeactueel.nl/2022/06/10/uniek-levenswerk-gepubliceerd-in-het-groot-keienboek/
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Donderdag 25 augustus 
 

Excursie Kniphorstbos en strubben  
 

Het Kniphorstbos en strubben ligt ten noorden van Anloo. Met 12 deelnemers 
fietsen we er via Eext en Anloo naar toe. Om 10 uur zijn we in het bos bij 
Hunebed D8, waar we de fietsen in de schaduw zetten. Verder onder leiding 
van Fred en Marijke lopen we langs een recht zandpad onder bomen tot een 
open veld. Voor een mooier uitzicht beklimmen we een grafheuvel.  
< noot van Fred: Het gaat hier om een galgenberg. De steen bovenop is de 
markesteen tussen Schipborg, Anloo en Zuidlaren.> 
Op de heuvel staan leuke 
planten. Tot vreugde van 
Fred “de naar hem 

vernoemde” Bosdroogbloem.  
Het veld hoort nat te zijn maar is droog. We 
steken recht over onder de brandende zon tot we 
de strubben bereiken. Eens werden de jonge 
eikjes begraasd. Toen dat niet meer gebeurde 
groeiden ze uit tot meerstammige bomen,            
” Reeënbonsai”. Om 11.15 uur koffiepauze onder 
een strub. Verder over kronkelpad, op en af, over 
gras, langs solitaire bomen. Veel berkenopslag. 
Het gebied is militair oefenterrein geweest. Een door ons voor grafheuvel uitgemaakte hoogte blijkt 
een munitiebunker. Om 12 uur terug bij het Hunebed, waar een picknicktafel uitnodigt voor de 
lunch. Gezellig! Het was een fijne excursie. Dankzij de andere Marijke wijzer geworden over 
Mannetjes- en Wijfjesvaren.   Edith 
 

 
Dennenvoetzwam                                                                                Vezelkopje                                       Bosdroogbloem                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Bruinrode heidelibel                                                                             Ronde Zonnedauw 
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Middagexcursie naar de Heest 
 
Elf deelnemers aan de ochtendexcursie fietsen via Anloo en 
Gasteren, drie deelnemers komen rechtstreeks.  
Op de parkeerplaats aan de noordkant van het Ballooërveld 

aan de Gasterense weg treffen we om 
13.00 uur Jan Dijk van RTV Drenthe en 
Kees van Son van SBB. Jan is maker 
van het natuurprogramma ROEG. 
Kees is boswachter publiek. Zij 
hebben de leiding. 
 

We steken de Gasterense weg over en gaan “De Heest” in. Het gebied heeft de vorm van een 
driehoek waarbinnen het Taarlosche diep en het Gasterense diep samenstromen. Oorspronkelijk was 
het landbouwgrond. Door maaien en afvoeren wordt het verschraald. Trots wordt ons de 
rupsbandmaaier getoond en het beheersplan uitgelegd. De paden zijn vrij toegankelijk. We zien een 
oude eik omgevallen door droogte en zwaar van de vele eikels. Dan dwars door het veld rijk aan 
plantensoorten. Het is HEET! Met elke stap de geur van Munt. Bij het Gasterense diep de sporen van 
een Das. Zij die tot het eind meegaan zien ook nog een beverdam. In het diep de Weidebeekjuffer. 
We wurmen ons langs een struik, over een duiker naar een bruggetje. Even verder rust in de 
schaduw. We krijgen uitleg over het waterbeheer o.a. door middel van verhoging van de 
beekbedding. Alles met humor. De heren kunnen elkaar aan, ze zijn het niet altijd met elkaar eens. 
Hierna haken vier deelnemers af, de anderen gaan nog door tot 16.30 uur. Allen zeer moe, warm en 
voldaan na afloop. 
Edith 
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Vrijdag 26 augustus  
 
Met zeven op de fiets op de nostalgische toer met Fred. Door Gieten langs het boerderijtje waar Fred 
is opgegroeid. Wat is alles veranderd. Op naar de vennetjes, de eerste was bijna niet terug te vinden, 
allemaal droge modder, struiken en blad, maar toch gevonden! Wat staat het water laag… Overal 
lopen nu MTB-paden doorheen, het is echt oppassen geblazen.  
Het volgende vennetje, de Zandkuil waar zand gewonnen werd 
voor de zandsteenfabriek. De fundamenten van de motor zitten 
er nog.      Koffie.  
Daarna naar een heideveld zoals we het graag zien. Mooi  
paars, Struik-, Dop- en Kraaihei met hier en daar een berk. 
Opvallend waren de vele graafgaatjes van zand/graafbijen, 
soms is het uitgegraven zandhoopje grijs, dan weer wit of zwart 
of geel en dat vlak naast elkaar. Hoe kan het dat dat zand op 
een paar centimeter afstand een hele andere kleur heeft? 
Dan weer verder op de fiets door bospercelen. Lange rechte stukken bos gescheiden door paden. 
Fred vertelt dat de grote zwerfkei aan het begin van een perceel aangeeft wie hier hout mag winnen.  
We eten een boterham op het bankje van Minister Kan, de vader van Wim Kan. Ertegenover is een 
pingo met veenmos en veel planten, ook weer zo goed als droog.  
Na de lunch is het plan nog naar het Boekweitveentje te gaan , maar daar ben ik niet meer bij. Ik ga 
inkopen doen voor de laatste avond… 
Fred vertelt verder (Tonmolen, Linnaeusklokje, de oude begraafplaats en D14).    Marijke 
 

Na de lunch op de Minister Kanbank bij de gletsjerkuil of pingo 
rijden we door het Staatsbos naar het voormalige Evertsbos. 
Daar weet ik al meer dan 60 jaar een vindplaats van het 
Linnaeusklokje. Het is één van de weinige vindplaatsen, die er in 
Nederland nog zijn. De andere vindplaats in de buurt is helaas al 
jaren geleden verdwenen. We plaatsen de rugzakken aan de 
randen van het voorkomen en stellen samen vast dat het 
uitgebloeide klokje onregelmatig nog groeit op ongeveer 
honderd vierkante meter.  

Linnaeusklokje 

Vervolgens fietsen we door de bosrand naar de Eexterhalte. De Eexterhalte was geen volwaardig 
station aan de NOLS spoorlijn van Assen naar Stadskanaal. Het hunebed D 14 was vroeger een plek 
waar we graag speelden. Pas veel later kom ik tot de ontdekking, dat dit op één na grootste hunebed  
gedeeltelijk ten prooi is gevallen aan de keiendelvers. Twee dekstenen dragen nog de sporen van 
boorgaten. Ze zijn allebei zo beschadigd dat ze niet meer als deksteen kunnen functioneren. Vlakbij 
het  hunebed ligt een retentiebekken voor overtollig hemelwater. 
Het bekken was nieuw voor mij. Door de droogte stond het bekken 
volledig droog. Dat wilde ik graag eens bekijken. Als meest 
bijzondere plant vonden wij er de Grondster. Hier maakten wij onze 
enige regenbui mee gedurende het kamp.  
Op weg naar de camping ben ik nog even over de begraafplaats 
gelopen. Hier was de vegetatie behoorlijk verdroogd. De vele 
viooltjes waren in deze staat niet determineerbaar. Op een oud 
graf werd nog een muurvarentje ontdekt. De grote treurbeuk is een 
prachtig exemplaar. Op deze begraafplaats liggen o.a. mijn ouders, grootouders en de helft van mijn 
overgrootouders. Ik mag mijzelf wel een autochtone Zanddrent noemen.   
Fred 
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Excursie Zuidlaardermeer 
 
Els, Cobie, Marjolijn, Frans en Lex fietsen deze dag richting 
Zuidlaardermeer. Het is droog en vrij warm, zoals gewoonlijk deze 
week. Vandaag staat deze excursie vooral in het teken van vogels, zo 
zal later blijken (zie ook het aparte lijstje waarnemingen van deze dag). 
De route loopt via Annen eerst naar Schipborg, waar we koffie drinken 
en gebak eten bij Restaurant de Drentsche Aa. (Knooppunten vanaf 
Gieten: 59, 27, 90, 98, 91, 99, 89, 62, 63). Vanaf knooppunt 63 zoeken 
we onze weg naar de zuidoever van het Zuidlaardermeer. We komen 
langs wat veldjes met veel zwarte vogels, dat blijken zwarte kraaien, kauwtjes en roeken te zijn. In 
een ander veld staan wel zeven grote zilverreigers. 
De zuidoever van het meer is vandaag de lage wal. Er staat een matige noordoostenwind. We kijken 
uit over het meer, waar flink wat woonbootjes midden op het water liggen. We zien een grote groep 
schrijvertjes en er vliegt een groepje steltlopers over (pleviertjes denkt Lex). Dan gaan we door naar 

knooppunt 53. We moeten daarvoor eerst een steile loopbrug over 
en helpen elkaar met de fietsen. Bij de windmolen die langs de N 
386 staat, ligt een oude vijzel, waarmee het water werd opgepompt. 
Een waar timmermanskunstwerk, helemaal van hout. Bij 53 gaan we 
zuidwaarts richting 96 over De Dijk en komen dan in een nieuw 

waterbergingsgebied met de naam “Tusschenwater” . Dat is een mooie plek om wat te eten, maar 
daar komen we nauwelijks aan toe, want hier zijn echt veel vogels te zien. Na een poosje gaan 
Marjolijn en Frans verder met het oog op de voorbereidingen voor de gezamenlijke maaltijd van 
vanavond. Els, Cobie en Lex blijven nog. In het “Tusschenwater” 
staan wat stervende boomgroepen (zie ook foto). Door de  lage 
waterstand zijn er wat eilandjes zichtbaar. Op één daarvan 
zitten aanvankelijk vijf aalscholvers en een half uur later zo 
maar 150! Er zijn ook flink wat stellopers te zien en de soorten 
van de dag zijn vandaag reuzensterns en de ijsvogels, die we 
een paar keer mooi in beeld hebben. Dan gaan we weer verder  
naar knooppunt 30 (Spijkerboor) dan verder naar 32 en over 
het mooie fietspad door de Breevenen. We komen weer uit bij 
59 en dan is de camping niet ver meer. Afstand vandaag was 
ca. 36 km. 
Lex  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

Excursiegebied: Gasterse duinen 
 
Aantal deelnemers: drie 
Na zes warme dagen werd deze grijze dag als heel prettig ervaren. De 
voorspellingen waren wisselend, wel of geen regen. Vanaf de camping 
reden we richting Eext. Vlak na het tunneltje onder de N34 zagen we 
een bewegingsloze libel op de rijweg liggen. Om hem goed te kunnen 
belijken werd hij opgepakt. De libel bleek een Paardenbijter te zijn en hij 
leefde nog. Elly maakte er foto’s van.                                                                    Paardenbijter  

Via Eext reden we over het nieuwe betonnen fietspad door het Evertsbos naar Anloo. Vlak voor de 
laatste bocht voor het dorp zagen we een Gele kwikstaart in het weiland. Onze eerste deze week. 
In Anloo sloegen we linksaf en reden naar Gasteren waar we onze fietsen op de parkeerplaats bij de 
Gasterse Duinen hebben gestald. Het pad waarop we inliepen werd geblokkeerd door een 
personenauto. Terwijl we ons afvroegen wie zijn auto daar zou hebben neergezet en waarom kwam 
ons een man tegemoet. Hij vertelde dat de bruid in haar mooie jurk en schoenen niet ver door het 
zand wilde lopen. We hadden meteen begrip voor de situatie toen we de jonge bruid met haar 
bruidegom van afstand op het duin zagen staan.  

Om de hunebed verzameling van Marlies aan te vullen bekeken 
we de D10 en begonnen daarna aan onze wandeling. We volgden 
de paarse paaltjes, maar moesten eerst wel even zoeken om te 
ontdekken wat de looprichting was. Het lijkt er op dat er 
verschillende wandelingen over de heide zijn uitgezet. De onze 
liep in de richting van wat voorheen een stukje moerasgebied 
was. Het is niet meer toegankelijk, maar vanaf het duin konden 
we wel de gagelbosjes zien staan. Vervolgens liepen we over de 

heide. Deze bloeide hier niet zo mooi en veelvuldig als op het Ballooërveld, maar het was er wel 
duidelijk paars gekleurd. Terwijl we de route richting Oudemolen 
volgden hoorden en zagen we een ouder en jong 
Roodborsttapuit.  
Na het wildrooster sloegen we rechtsaf en volgden het smalle 
pad langs  de afrastering richting de Schipborgerweg. Langs het 
pad zagen we drie mooie grote klonten berkenhars op een boom. 
Terwijl we de hars bekeken hoorden we het bekende herhalende 
Korrk-geluid van een Raaf en we zagen hem ook. Altijd een leuke 
waarneming. Vanwege de aanhoudende droogte stond de poel waar de Schotse hooglanders drinken 
droog. Ze zullen wel ergens anders een drinkplek hebben, want eerder zagen we een wagen met 
twee grote witte waterbakken rijden. 

Bij de Schipborgerweg sloegen we rechtsaf het 
zandpad op en liepen langs de bosjes. Hier zagen we 
o.a. een Kleine vuurvlinder en een Bessenwants. 
Vervolgens namen we het zandpad naar rechts over 
de heide waar we moesten laveren tussen de 
Schotse hooglanders die er lekker lagen te luieren. 
Dit pad volgden we tot het uitliep op het pad richting 
Oudemolen en we linksaf gingen en weer richting 

Parkeerplaats liepen.  
We stapten weer op de fiets en nadat we wat gedronken hadden bij de Pannenkoekenboerderij in 
Gasteren reden we door in de richting van Loon.  
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Halverwege Gasteren en Loon namen we het fietspad over het Ballooërveld en 
zagen onheilspellende grijze wolken naderen. Kort daarop vielen de eerste 
spetters die steeds groter werden. Gelukkig hadden we alle drie regenkleding 
meegenomen.  
Kort voor we bij de zandverstuiving aan kwamen barstte er een bui los en we 
spurtten naar de bomen langs de rand van de zandverstuiving.                                   Bessenwants 

De één had sneller regenkleding aan dan de ander. 
Voor ik me in het plastic had gehesen hoorde ik al een 
vreugde kreet. De Grondster was gevonden! Uiteraard 
werden er de nodige foto’s gemaakt. Missie geslaagd 
en ondertussen was het regenen ook gestopt. Tevreden 
fietsten we over het Balloërveld, via Anderen en Eext 
terug naar camping het Zwanemeer. 
In de bocht langs het fietspad van de N34 naar de N33 
zagen we nog een Geelgors. Omstreeks 15.30 uur 
kwamen we, helemaal voldaan, weer terug op de 

Grondster                                                                     camping. 
                                                                                  Monica 
 

Terrasjeskommazweefvlieg                 Pluimvoetbij                                          Bruine veldsprinkhaan                         Akkerhommel 

 
 

Verslag vleermuisactiviteiten  

 
De eerste avond van het kamp viel me al op dat na de 
vergadering er vleermuizen hun opwachting kwamen maken 
boven ons kampeerveldje. Verschillende Kleine 
dwergvleermuizen maakten er hun jachtrondjes. Die avond 
was de lucht betrokken en daarom was het misschien niet 
het beste moment voor een excursie. Een volgende avond 
met een heldere lucht verzamelde zich een groep na de 
vergadering, met naar bleek wel een viertal batdetectoren.         Kleine dwergvleermuis       
Dat gaf een kakofonie van geluid die wat moeilijk te identificeren was. Na het instellen van een paar 
batdetectors op een verschillende frequentie kwam er wat overzicht. 
We gingen naar het ingangsgebied van de camping en daar troffen we Kleine dwergvleermuizen (40 
Khz) en ook een al vroeg actieve Laatvlieger (30 Khz) aan.  
We hadden ook een tablet bezitter in ons midden met daarop een batdetectorapplicatie. Daarop 
konden verschillende frequenties en dus verschillende soorten vleermuizen tegelijkertijd visueel 
weergegeven worden.  
De opbrengst van deze avond was veel Kleine dwergvleermuizen en ook enkele zich mooi tegen de 
avondlucht aftekenende Laatvliegers. Opmerkelijk dat zich deze avond in dit bosgebied geen Rosse 
vleermuis liet zien en horen omdat ze er misschien wel hun slaapplek hebben. 
De volgende avond zijn een paar deelnemers na de vergadering nog een rondje gaan lopen rond het 
Zwanemeer. Ze zagen daar een flink aantal vleermuizen rondvliegen. Ze hadden geen batdetector bij 
zich. Uit de beschrijving vermoed ik dat het Kleine dwergvleermuizen waren. Omdat er ook een 
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mogelijkheid is dat het Watervleermuizen betrof hebben we besloten de volgende avond een 
vleermuisexcursie daarheen te organiseren na de vergadering. 

De volgende avond dus met een groepje op pad richting 
water. Er zijn maar een paar plekken waar je bij deze plas 
goed bij het water kunt komen, verder is de oever dicht 
begroeid met bos en met een steile helling. De eerste plek 
bood een prima gelegenheid om met een lamp de 
watervleermuizen in beeld te krijgen. Je kunt er tot vlak 
boven het wateroppervlak komen. Vlak boven het 
wateroppervlakte kwam en niets in beeld, maar wel op een 
paar meter hoogte, dus weer de Kleine dwergvleermuis. We 
hebben ook nog een andere plek aan de rand van deze plas  

Laatvlieger 

bezocht met weer hetzelfde beeld. Jammer dat we 
de specifieke jachttechniek van de Watervleermuis 
niet hebben kunnen zien. Dat is om laag over het 
water vliegend, met zijn extra grote poten door het 
water te harken en zo de net aan het wateroppervlak 
hun vleugels drogende insectenlarven op te pikken.  
Maar voor veel van de deelnemers was dit ook nu al 
veel nieuwe informatie over het nachtelijke 
natuurleven van de vleermuizen. Mogelijk verhoogt 
het het begrip voor deze nachtploeg die samen met 
de zwaluwen de muggenpopulaties in toom houden.  

Rosse vleermuis 

Op de vertrek dag zaterdag 27 augustus ben ik in de avond nog een keer alleen bij het Zwanemeer 
gaan kijken. Meteen bij het begin van het water trok een Rosse vleermuis de aandacht in geluid (20 
Khz) en vliegbeeld. Dus deze te verwachten soort is hier ook wel degelijk aanwezig. Bij het bankje aan 
het eind van het water heb ik rechts een klein strandje bezocht waar ik laag bij het water kon komen 
om de lamp laag over het water te laten schijnen. Ik had nu Kleine dwergvleermuisjes boven mijn 
hoofd en Watervleermuisjes vlak boven het water die daar rondjes draaiden en hun witte buikjes 
lieten zien. Nu dus het volledige beeld wat we eerder al hier verwachtten maar nog niet echt in beeld 
kregen. Ik was blij dit nog even te kunnen aanvullen.  
 
Cees 
 
Lijst van waarnemingen: 
Watervleermuis: Myotis daubentonii 
Laatvlieger: Eptesicus serotinus 
Rosse Vleermuis: Nyctalus noctula 
Kleine dwergvleermuis: Pipistrellus pygmaeus 
 
 

   
 
                                                                                                                                     Watervleermuis 

 

De vleermuizenfoto’s zijn van internet gehaald 
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‘s Avonds werd het kamp afgesloten met een maaltijd met salades, stokbrood, tomaten en 
fruit.  
 

 
 
 
 

                                                          De groepsfoto  
 

 

 
 
                      

                          Een fijne gezellige kampweek was helaas weer voorbij. 
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Vogellijst door Lex 

 
Excursienummer 1  2  totaal 

Dodaars 1   1   2 Gierzwaluw 1       1 

Fuut 1   1   2 IJsvogel 1   1   2 

Aalscholver 1   1   2 Groene Specht 1       1 

Grote Zilverreiger 1   1   2 Grote Bonte Specht 1   1   2 

Blauwe Reiger 1   1   2 Veldleeuwerik 1   1   2 

Ooievaar 1   1   2 Boerenzwaluw 1   1   2 

Knobbelzwaan 1   1   2 Huiszwaluw 1   1   2 

Grauwe Gans 1   1   2 Boompieper 1       1 

Canadese Gans 1   1   2 Graspieper 1       1 

Brandgans 1   1   2 Gele Kwikstaart 1   1   2 

Nijlgans 1       1 Witte Kwikstaart 1   1   2 

Krakeend 1   1   2 Roodborst 1   1   2 

Wilde Eend 1   1   2 Gekraagde Roodstaart 1       1 

Bruine Kiekendief 1       1 Roodborsttapuit 1       1 

Sperwer 1   1   2 Tapuit 1       1 

Buizerd 1   1   2 Merel 1   1   2 

Torenvalk 1   1   2 Zanglijster 1   1   2 

Fazant     1   1 Grasmus 1       1 

Meerkoet 1   1   2 Zwartkop 1       1 

Kraanvogel 1       1 Tjiftjaf 1   1   2 

Kleine Plevier     ?   0 Goudhaantje 1       1 

Bontbekplevier     ?   0 Bonte Vliegenvanger 1       1 

Kievit 1   1   2 Staartmees 1       1 

Watersnip 1   1   2 Kuifmees 1       1 

Tureluur 1   1   2 Zwarte Mees 1       1 

Witgatje 1   1   2 Pimpelmees 1       1 

Bosruiter 1   1   2 Koolmees 1       1 

Oeverloper 1   1   2 Boomklever 1       1 

Kokmeeuw 1   1   2 Boomkruiper 1       1 

Zilvermeeuw 1   1   2 Gaai 1       1 

Reuzenstern 1   1   2 Ekster 1       1 

Visdief 1   1   2 Kauw 1   1   2 

Holenduif 1   1   2 Roek 1   1   2 

Houtduif 1   1   2 Zwarte Kraai 1   1   2 

Turkse tortel 1       1 Raaf 1       1 

Spreeuw 1  1  2 Huismus 1  1  2 
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Vink 1    1       

Putter 1  1  2       

Kneu 1    1       

Goudvink 1    1       

Geelgors 1    1       

telling 74  46         

 
 

lijst 1 is totaallijst van alle excursies behalve excursie Zuidlaardermeer. 

lijst 2 is van excursie naar het Zuidlaardermeer    
 
 
 

Dagvlinders  
Atalanta Vanessa atalanta 

Bont zandoogje Pararge aegeria 

Boomblauwtje Celastrina argiolus 

Distelvlinder Vanessa cardui 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album 

Groot koolwitje Pieris brassicae 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus 

Klein geaderd witje Pieris napi 

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 

Landkaartje Araschnia levana 

Oranje zandoogje Pyronia tithonus 

 
 
Nachtvlinders en micro’s 
Kleine brandnetelmot Anthophila fabriciana 

Gamma-uil Autographa gamma 

Lieveling Timandra comae 

Stro-uiltje Rivula sericealis 

Zuringuil Acronicta rumicis 

Gestreepte goudspanner  Camptogramma bilineata 
 
 

 
Libellen 
Houtpantserjuffer Chalcolestes viridis 

Paardenbijter Aeshna mixta 

Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum 

Weidebeekjuffer Calopteryx splendens 
 

Hooibeestje 
paring 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kleine 
Vuurvlinder 

 
 
 
 
 
 

  Gestreepte goudspanner 

        paardenbijter  
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Spinnen 
Kruisspin Araneus diadematus 
Strekpoot Dicranopalpus ramosus 
Viervlekwielwebspin Araneus quadratus 
Wespspin Argiope bruennichi 

 

 
Kevers  
Aziatisch lieveheersbeestje Harmonia axyridis 

Spiegelkever  Histeridae indet. 

Voorjaarsmestkever Geotrupes vernalis 

 
Sprinkhanen en krekels 
Sprinkhaan Chorthippus biguttulus-group 

Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima 

Heidesabelsprinkhaan Metrioptera brachyptera 

Knopsprietje Myrmeleotettix maculatus 

Krasser Pseudochorthippus parallelus 

Moerassprinkhaan Stethophyma grossum 

Wekkertje Omocestus viridulus 
 
 

Bijen, wespen en mieren  
Aardhommelgroep Bombus spec. 
Akkerhommel Bombus pascuorum 
Bijenwolf Philanthus triangulum 
Blaasgalbladwesp Pontania proxima 
Gewone wesp Vespula vulgaris 
Grote rupsendoder Ammophila sabulosa 
Heidewespbij  Nomada rufipes 
Honingbij Apis mellifera 

Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes    
Behaarde bosmier Formica rufa 

 
 
Vliegen en muggen 
Doodskopzweefvlieg Myathropa florea 

Gele veenzweefvlieg Sericomyia silentis 

Moeraspendelvlieg Helophilus hybridus 

Meridiaanvlieg Mesembrina meridiana 

Stekelsluipvlieg Tachina grossa 

Sluipvlieg Tachina fera/magnicornis 

Terrasjes-kommazweefvlieg Eupeodes corollae 

Kegelbijvlieg Eristalis pertinax 
 
 

 

        Wespspin 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       Aziatisch lieveheersbeestje 

 
    Knopsprietje 

 
 
 
 
 
 
                                      

Bijenwolf 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Grote 
rupsendoder 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

 
 
Gele veenzweefvlieg 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
              Kegelbijvlieg 
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Wantsen, cicaden en plantenluizen 
Bessenwants Dolycoris baccarum 

Groene schildwants Palomena prasina 

Meidoornkielwants Acanthosoma haemorrhoidale 

Zuringrandwants  Coreus marginatus 

 
 
Reptielen en amfibieën 
Levendbarende hagedis Zootoca vivipara 

 
 

 
Weekdieren 
Heesterslak Arianta arbustorum 

Tuinslak  Cepaea spec. 
 
 

 
Zoogdieren 
 
Europese Bever  
(sporen, nl. beverdam) Castor fiber 

Eekhoorn Sciurus vulgaris 

Vleermuis onbekend Chiroptera indet. 

Watervleermuis Myotis Doubentonii 

Laatvlieger Eptesicus serotinus 

Rosse Vleermuis Noctalus noctula 

Kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus 

Mol Talpa europaea 

Konikpaard Equus caballus var.konik 

Schotse Hooglanders Bos taurus  

Ezel Equus africanus 
 

Beverburcht                                                                                                              Ezel 
 
 

        Meidoornkielwants 

Heesterslak 
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Paddenstoelen 
 

Gele aardappelbovist Scleroderma citrinum 

Berkenzwam Piptoporus betulinus 

Dennenvoetzwam Phaeolus schweinitzii 

Franjeporiezwam Polyporus tuberaster 

Heksenboter Fuligo septica 

Roodgerande houtzwam Fomitopsis pinicola 

Reuzenzwam Meripilus giganteus 

Grote stinkzwam Phallus impudicus) 

Vezelkop  Inocybe spec. 

Zwavelzwam Laetiporus sulphureus 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mossen en korstmossen 
 

Eikenmos Evernia prunastri 

Gestippeld schildmos Punctelia subrudecta 

Stoeprandvingermos Physcia caesia 

Kopjesbekermos Cladonia fimbriata  

Klauwtjesmos Hypnum 
 

Kopjesbekermos en klauwtjesmos                                    Gestippeld schildmos                                                             Eikenmos 

 
 
 
Gallen 
 
Aardappelgal 
Ananasgal 
Lensgal 
 
  

 
 
 
 
 

  Dennenvoetzwam                  Berkenzwam 

 
 
 
 
 

  Heksenboter                            Reuzenzwam 
 
 
 
 
 
 
 

  Zwavelzwam                             Franjeporiezwam 
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Plantenlijst door Gerda 
 
 

 

Nederlandse naam wetenschappelijke naam familie

Noorse esdoorn Acer platanoides Zeepboomfamilie

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus Zeepboomfamilie

Duizendblad Achillea millefolium Composietenfamilie

Wilde bertram Achillea ptarmica Composietenfamilie

Zevenblad Aegopodium podagraria Schermbloemenfamilie

Witte paardenkastanje Aesculus hippocastanum Zeepboomfamilie

Gewoon struisgras Agrostis capillaris Grassenfamilie

Zilverhaver Aira caryophyllea Grassenfamilie

Vroege haver Aira praecox Grassenfamilie

Grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica Waterweegbreefamilie

Zwarte els Alnus glutinosa Berkenfamilie

Gewone engelwortel Angelica sylvestris Schermbloemenfamilie

Reukgras Anthoxanthum odoratum Grassenfamilie

Fluitenkruid Anthriscus sylvestris Schermbloemenfamilie

Valkruid Arnica montana Composietenfamilie

Glanshaver Arrhenatherum elatius Grassenfamilie

Bijvoet Artemisia vulgaris Composietenfamilie

Muurvaren Asplenium ruta-muraria Streepvarenfamilie

Vrouwtjesvaren Athyrium filix-femina Wijfjesvarenfamilie

Bochtige smele Avenella flexuosa Grassenfamilie

Kleine watereppe Berula erecta Schermbloemenfamilie

Ruwe berk Betula pendula Berkenfamilie

Zachte berk Betula pubescens Berkenfamilie

Zwart tandzaad Bidens frondosa Composietenfamilie

Zachte dravik Bromus hordeaceus Grassenfamilie

Hennegras Calamagrostis canescens Grassenfamilie

Duinriet Calamagrostis epigejos Grassenfamilie

Sterrenkroos Callitriche spec. Weegbreefamilie

Struikhei Calluna vulgaris Heifamilie

Grasklokje Campanula rotundifolia Klokjesfamilie

Blonde zegge Carex hostiana Cypergrassenfamilie

Hazenzegge Carex leporina Cypergrassenfamilie

Zwarte zegge Carex nigra Cypergrassenfamilie

Dwergzegge Carex oederi Cypergrassenfamilie

Blauwe zegge Carex panicea Cypergrassenfamilie

Pilzegge Carex pilulifera Cypergrassenfamilie

Snavelzegge Carex rostrata Cypergrassenfamilie

Tamme kastanje Castanea sativa Napjesdragersfamilie

Echt duizendguldenkruid Centaurium erythraea Gentiaanfamilie

Dwergbloem Centunculus minimus Sleutelbloemfamilie

Wilgenroosje Chamaenerion angustifolium Teunisbloemfamilie

Melganzenvoet Chenopodium album Amarantenfamilie

Draadgentiaan Cicendia filiformis Gentiaanfamilie

Akkerdistel Cirsium arvense Composietenfamilie
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Arnica verdroogd dit jaar                      Arnica vorig jaar                                  Duivelsnaaigaren 
 
 
 

Kale jonker Cirsium palustre Composietenfamilie

Speerdistel Cirsium vulgare Composietenfamilie

Wateraardbei Comarum palustre Rozenfamilie

Haagwinde Convolvulus sepium Windefamilie

Hazelaar Corylus avellana Berkenfamilie

Buntgras Corynephorus canescens Grassenfamilie

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna Rozenfamilie

Klein warkruid Cuscuta epithymum Windefamilie

Kamgras Cynosurus cristatus Grassenfamilie

Gewone brem Cytisus scoparius Vlinderbloemenfamilie

Kropaar Dactylis glomerata Grassenfamilie

Tandjesgras Danthonia decumbens Grassenfamilie

Peen Daucus carota Schermbloemenfamilie
Vingerhoedskruid Digitalis purpurea Weegbreefamilie

Glad vingergras Digitaria ischaemum Grassenfamilie

Kleine zonnedauw Drosera intermedia Zonnedauwfamilie

Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana Niervarenfamilie

Brede stekelvaren Dryopteris dilatata Niervarenfamilie

Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas Niervarenfamilie

Europese hanenpoot Echinochloa crus-galli Grassenfamilie

Smalle waterpest Elodea nuttallii Waterkaardefamilie

Kweek Elytrigia repens Grassenfamilie

Kraaiheide Empetrum nigrum Heifamilie

Basterdwederik Epilobium Teunisbloemfamilie

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum Teunisbloemfamilie

Brede wespenorchis Epipactis helleborine subsp. helleborine Orchideeënfamilie

Holpijp Equisetum fluviatile Paardenstaartenfamilie

Klein liefdegras Eragrostis minor Grassenfamilie

Straatliefdegras Eragrostis pilosa Grassenfamilie

Gewone dophei Erica tetralix Heifamilie

Canadese fijnstraal Erigeron canadensis Composietenfamilie

Veenpluis Eriophorum angustifolium Cypergrassenfamilie

Koninginnekruid Eupatorium cannabinum Composietenfamilie

Stijve ogentroost Euphrasia stricta s.l. Bremraapfamilie

Boekweit Fagopyrum esculentum Duizendknoopfamilie

Beuk Fagus sylvatica Napjesdragersfamilie

Zwaluwtong Fallopia convolvulus Duizendknoopfamilie

Heggenduizendknoop Fallopia dumetorum Duizendknoopfamilie
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Klokjesgentiaan                                  Zachte naaldvaren                                    Blauwe knoop 

Moerasspirea Filipendula ulmaria Rozenfamilie

Sporkehout Frangula alnus Wegedoornfamilie

Gewone hennepnetel Galeopsis tetrahit Lipbloemenfamilie

Harig knopkruid Galinsoga quadriradiata Composietenfamilie

Liggend walstro Galium saxatile Sterbladigenfamilie

Stekelbrem Genista anglica Vlinderbloemenfamilie

Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe Gentiaanfamilie

Robertskruid Geranium robertianum Ooievaarsbekfamilie

Groot nagelkruid Geum macrophyllum Rozenfamilie

Geel nagelkruid Geum urbanum Rozenfamilie

Hondsdraf Glechoma hederacea Lipbloemenfamilie

Mannagras Glyceria fluitans Grassenfamilie

Liesgras Glyceria maxima Grassenfamilie

Droogbloem Gnaphalium spec. Composietenfamilie

Bosdroogbloem Gnaphalium sylvaticum Composietenfamilie

Moerasdroogbloem Gnaphalium uliginosum Composietenfamilie

Klimop Hedera helix Klimopfamilie

Reuzenberenklauw Heracleum mantegazzianum Schermbloemenfamilie

Gewone berenklauw Heracleum sphondylium Schermbloemenfamilie

Gestreepte witbol Holcus lanatus Grassenfamilie

Gladde witbol Holcus mollis Grassenfamilie

Hop Humulus lupulus Hennepfamilie

Gewone waternavel Hydrocotyle vulgaris Klimopfamilie

Gewone waternavel Hydrocotyle vulgaris Klimopfamilie

Sint-Janskruid Hypericum perforatum Hertshooifamilie

Gewoon biggenkruid Hypochaeri radicata Composietenfamilie

Hulst Ilex aquifolium Hulstfamilie

Grondster Illecebrum verticillatum Anjerfamilie

Reuzenbalsemien Impatiens glandulifera Balsemienfamilie

Klein springzaad Impatiens parviflora Balsemienfamilie

Gele lis Iris pseudacorus Lissenfamilie

Waterkruiskruid Jacobaea aquatica Composietenfamilie

Jakobskruiskruid Jacobaea vulgaris Composietenfamilie

Zandblauwtje Jasione montana Klokjesfamilie

Veldrus Juncus acutiflorus Russenfamilie

Greppelrus Juncus bufonius Russenfamilie

Pitrus Juncus effusus Russenfamilie

Trekrus Juncus squarrosus Russenfamilie

Tengere rus Juncus tenuis Russenfamilie

Gele dovenetel (bonte vorm) Lamium galeobdolon Lipbloemenfamilie

Akkerkool Lapsana communis Composietenfamilie
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Linnaeusklokje                                    Dwergbloem en Dwerggentiaan          Veenbies 

Europese lork Larix decidua Dennenfamilie

Kleine Leeuwentand Leontodon saxatilis Composietenfamilie

Margriet Leucanthemum vulgare Composietenfamilie

Vlasbekje Linaria vulgaris Weegbreefamilie

Linnaeusklokje Linnaea borealis Kamperfoeliefamilie

Vlas Linum usitatissimum Vlasfamilie

Dwergviltkruid Logfia minima Composietenfamilie

Engels raaigras Lolium perenne Grassenfamilie

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum Kamperfoeliefamilie

Gewone rolklaver Lotus corniculatus var. corniculatus Vlinderbloemenfamilie

Moerasrolklaver Lotus pedunculatus Vlinderbloemenfamilie

Moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata Wolfsklauwfamilie

Wolfspoot Lycopus europaeus Lipbloemenfamilie

Grote wederik Lysimachia vulgaris Sleutelbloemfamilie

Waterpostelein Lythrum portula Kattenstaartfamilie

Grote kattenstaart Lythrum salicaria Kattenstaartfamilie

Dalkruid Maianthemum bifolium Aspergefamilie

Wilde appel Malus sylvestris Rozenfamilie

Eetappel Malus x domestica Rozenfamilie

Schijfkamille Matricaria discoides Composietenfamilie

Watermunt Mentha aquatica Lipbloemenfamilie

Akkermunt Mentha arvensis Lipbloemenfamilie

Kransmunt Mentha x verticillata Lipbloemenfamilie

Bosgierstgras Milium effusum Grassenfamilie

Pijpenstrootje Molinia caerulea Grassenfamilie

Moerasvergeetmijnietje Myosotis scorpioides subsp scorpioides Ruwbladigenfamilie

Vergeetmijnietje Myosotis spec. Ruwbladigenfamilie

Wilde gagel Myrica gale Gagelfamilie

Borstelgras Nardus stricta Grassenfamilie

Gele plomp Nuphar lutea Waterleliefamilie

Klein vogelpootje Ornithopus perpusillus Vlinderbloemenfamilie

Koningsvaren Osmunda regalis Koningsvarenfamilie

Witte klaverzuring Oxalis acetosella Klaverzuringfamilie

Moeraskartelblad Pedicularis palustris Bremraapfamilie

Heidekartelblad Pedicularis sylvatica Bremraapfamilie

Veenwortel Persicaria amphibia Duizendknoopfamilie

Waterpeper Persicaria hydropiper Duizendknoopfamilie

Perzikkruid Persicaria maculosa Duizendknoopfamilie

Zachte duizendknoop Persicaria mitis Duizendknoopfamilie

Japans hoefblad Petasites japonica Composietenfamilie
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Rietgras Phalaris arundinacea Grassenfamilie

Gewoon timoteegras Phleum pratense Grassenfamilie

Riet Phragmites australis Grassenfamilie

Muizenoor Pilosella officinarum Composietenfamilie

Grove den Pinus sylvestris Dennenfamilie

Hertshoornweegbree Plantago coronopus Weegbreefamilie

Smalle weegbree Plantago lanceolata Weegbreefamilie

Grote weegbree Plantago major subsp. major Weegbreefamilie

Straatgras Poa annua Grassenfamilie

Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum Aspergefamilie

Varkensgras Polygonum aviculare Duizendknoopfamilie

Kleine duizendknoop Polygonum minus Duizendknoopfamilie

Zachte duizendknoop Polygonum mitis Duizendknoopfamilie

Gewone eikvaren Polypodium vulgare Eikvarenfamilie

Zachte naaldvaren Polystichum setiferum Niervarenfamilie

Ratelpopulier Populus tremula Wilgenfamilie

Drijvend fonteinkruid Potamogeton natans Fonteinkruidfamilie

Zilverschoon Potentilla anserina Rozenfamilie

Tormentil Potentilla erecta Rozenfamilie

Vijfvingerkruid Potentilla reptans Rozenfamilie

Stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris Sleutelbloemfamilie

Gewone brunel Prunella vulgaris Lipbloemenfamilie

Zoete kers Prunus avium Rozenfamilie

Amerikaanse vogelkers Prunus serotina Rozenfamilie

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum Adelaarsvarenfamilie

Zomereik Quercus robur Napjesdragersfamilie

Amerikaanse eik Quercus rubra Napjesdragersfamilie

Scherpe boterbloem Ranunculus acris Ranonkelfamilie

Egelboterbloem Ranunculus flammula Ranonkelfamilie

Kruipende boterbloem Ranunculus repens Ranonkelfamilie

Tuinradijs Raphanus sativus Kruisbloemenfamilie

Wegedoorn (Vuilboom) Rhamnus cathartica Wegedoornfamilie

Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius Bremraapfamilie

Ratelaar Rhinanthus angustifolius Bremraapfamilie

Pontische rododendron Rhododendron ponticum Heifamilie

Witte snavelbies Rhynchospora alba Cypergrassenfamilie

Bruine snavelbies Rhynchospora fusca Cypergrassenfamilie

Robinia Robinia pseudoacacia Vlinderbloemenfamilie

Veelbloemige roos Rosa multiflora Rozenfamilie

Rimpelroos Rosa rugosa Rozenfamilie

Braam Rubus fruticosus s.l. Rozenfamilie

Prachtframboos Rubus spectabilis Rozenfamilie

Veldzuring Rumex acetosa Duizendknoopfamilie

Schapenzuring Rumex acetosella Duizendknoopfamilie

Ridderzuring Rumex obtusifolius Duizendknoopfamilie

Schietwilg Salix alba Wilgenfamilie

Geoorde wilg Salix aurita Wilgenfamilie

Boswilg Salix caprea Wilgenfamilie

Grauwe wilg Salix cinerea Wilgenfamilie

Kruipwilg Salix repens Wilgenfamilie
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Gewone vlier Sambucus nigra Muskuskruidfamilie 

Zeepkruid Saponaria officinalis Anjerfamilie 

Mattenbies Schoenoplectus lacustris Cypergrassenfamilie 

Bosbies Scirpus sylvaticus Cypergrassenfamilie 

Vertakte leeuwentand Scorzoneroides autumnalis Composietenfamilie 

Klein glidkruid Scutellaria galericulata Lipbloemenfamilie 

Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi Anjerfamilie 

Gewone raket Sisymbrium officinale Kruisbloemenfamilie 

Bitterzoet Solanum dulcamara Nachtschadefamilie 

Late guldenroede Solidago gigantea Composietenfamilie 

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia Rozenfamilie 

Kleine egelskop Sparganium emersum Lisdoddefamilie 

Grote egelskop Sparganium erectum Lisdoddefamilie 

Gewone spurrie Spergula arvensis Anjerfamilie 

Heidespurrie Spergula morisonii Anjerfamilie 

Rode schijnspurrie Spergularia rubra Anjerfamilie 

Moerasandoorn Stachys palustris Lipbloemenfamilie 

Grote muur Stellaria holostea Anjerfamilie 

Blauwe knoop Succisa pratensis Kamperfoeliefamilie 

Boerenwormkruid Tanacetum vulgare Composietenfamilie 

Paardenbloem Taraxacum officinale Composietenfamilie 

Taxus Taxus baccata Taxusfamilie 

Veenbies Trichophorum cespitosum Cypergrassenfamilie 

Veenbies Trichophorum germanicum Cypergrassenfamilie 

Basterdklaver Trifolium hybridum subsp. hybridum  Vlinderbloemenfamilie 

Rode klaver Trifolium pratense Vlinderbloemenfamilie 

Witte klaver Trifolium repens Vlinderbloemenfamilie 

Grote lisdodde Typha latifolia Lisdoddefamilie 

Grote brandnetel Urtica dioica Brandnetelfamilie 

Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus Heifamilie 

Kleine veenbes Vaccinium oxycoccos Heifamilie 

Rode bosbes Vaccinium vitis-idaea Heifamilie 

Echte valeriaan Valeriana officinalis Kamperfoeliefamilie 

Beekpunge Veronica beccabunga Weegbreefamilie 

Gewone ereprijs Veronica chamaedrys Weegbreefamilie 

Mannetjesereprijs Veronica officinalis Weegbreefamilie 

Bosviooltje Viola reichenbachiana of riviniana Viooltjesfamilie 
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Kaart excursiegebied Drentsche Aa zuidelijk van de camping 
 

 
 


