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Dag deelnemers Pinksterweekend 2015 

Voor u ligt het verslagje van het pinksterweekend 2015 van de 
Natuurwerkgroep Liempde. 
We zijn dit jaar op stap geweest van vrijdag 22 mei t/m maandag 25 mei. 
Dit jaar was de bestemming Havelte waar we gehuisvest waren in 
groepsaccomodatie  “De Veurdeale”  aan de Veendijk 2. 
Twee van de organisatoren van het kamp (Maarten en Anneke) konden op het 
laatste moment helaas niet mee, omdat Maarten een kwetsuur had opgelopen. 
Daar ze beiden zeer veel voorbereidend werk hadden gedaan was dat bijzonder 
jammer. We hadden nu 20 deelnemers voor het weekend.  
Havelte ligt in zuidwest Drenthe. Ten oosten van Havelte liggen veel zand-heide 
natuurgebieden en ten westen liggen op ± 10 km. Giethoorn, Wieden en 
Weerribben, dus natte natuurgebieden. Daarom hadden we besloten om 
enkele excursies naar de droge en enkele naar de natte natuur te doen. 
Verschillende dames (en heren?) waren weer bereid geweest om iets lekkers te 
maken voor het aankomstbuffet op de vrijdagavond. Het zag er zo prachtig uit 
en smaakte zo heerlijk dat je daarom alleen al mee zou willen met het kamp. 
Allen hartelijk dank hier voor.  
Het weekend is in een heel gezellige, fijne sfeer verlopen en dankzij de gidsen 
hebben we weer veel natuurweetjes opgedaan en zijn we op plekjes geweest 
waar we anders nooit zouden komen. 
Elk dagdeel is er een deelnemer geweest die een kort verslagje heeft 
geschreven van de excursie. De “Plantentantes” (Bernadette en Margreet) 
hebben al hun waargenomen planten genoteerd en Annie heeft alle andere 
waarnemingen opgeschreven die door ieder haar richting op werden geroepen. 
 
Bert Vervoort 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                    de Plantentantes 



Deelnemers: 

Maria Termeer                           Margreet Ruremonde 
Driek Termeer                            Joke Dobbelsteen 
Annie Vervoort                           Hans Dobbelsteen 
Bert Vervoort                              Hans Baks 
Jeanne Soetens                           Corry de Beer 
Jan Soetens                                  Tinie van de Griendt 
Annie van Lierop                         Kees van de Griendt 
Drè van Lierop                             Franka van Gestel 
Bernadette Roestenburg           Thieu van Gestel 
Martien Roestenburg                 Annemiek Grunsfeld 
 
 
 
 
 
Programma: 
 
Vrijdag 22mei :  
                          18.30 uur:      gezamenlijk buffet 
                          20:00 uur:      lezing over natuurgebieden omgeving                                
                                                  Havelte 
                                                                               door Jaap Veneboer 
 
Zaterdag 23 mei:  
                          voormiddag:  excursie Dwingelderveld,  
                                                   gidsen door eigen leden 
                           ’ s middags:   vrij. 
                           19:00 uur:      BBQ 
 
Zondag 24 mei:  
                            10.00 uur:     Woldlakebos(Weerribben) ,   
                                                                               gids Evert Ruiter 
                            13.30 uur:     Moerasplan Wetering,  gids        
                                                                                       Evert Ruiter 
 
Maandag 25 mei:  
                              9.30 uur:     Holtingerzand,  gids Jaap Veneboer 
 
 



Vrijdag 22 mei 

Gelukkig hebben we dit jaar wederom een Pinksterweekend.  
De organisatie is in handen van Maarten en Anneke, Driek en Maria  en Bert en 
Annie , dus dat komt weer goed !  
Jammer voor Maarten en Anneke;  helaas hebben ze af moeten haken; 
Maarten, altijd goed in tekenen, heeft  zich met hout gaan bemoeien, 
gekneusde ribben, dat doet pijn ! 
We leven allemaal  met hen mee.  
Om 4 uur welkom in onze accommodatie en  worden al snel na koffie en 
streeklekkernij de kaarten  geschreven met beterschapswens voor Maarten, 
alsmede een proficiat voor Dirk en Katja 
 
Hopelijk komt alles weer goed ...  
Na een geweldig buffet gemaakt door 
verschillende  deelnemers , en na koffie met 
zelfgemaakt gebak (Annemiek is jarig )hebben we 
de opwarmer van het weekend. 
Een dubbele lezing zelfs van Jaap Veneman, wat 
een mooie presentatie!  
Mooie foto's van  alles wat er te zien is in de 
omgeving Havelte. 
Als we de helft zien van wat hij laat zien, dan 
belooft dit  weer een superweekend te worden. 
 
 
Zaterdag 23 mei   
 
6 uur, bewolkt , Margreet en Tinus hebben hun goede daad weer verricht ; 
manneke en vrouwtje meikever gered van een wisse dood vlakbij de 
accomodatie.  Op het warme asfalt zitten er tietallen, te wachten op ... 
Jeanne en Bert zijn ook op pad geweest, geelgors, enkele reeën,  en regen .. 
….Hans Dobbelsteen  ziet alles aan en  zit samen met Joke al snel aan het 
ontbijt . 
Benieuwd wat de dag gaat bieden. Om 9 uur op pad met onze eigen gidsen 
voor vandaag; Bert en Annie alsmede Driek en Maria hebben voorwerk 
hiervoor gedaan. 
Op weg naar Dwingelderveld, naar het nieuwe bezoekerscentrum komen we 
met zes auto's in kolonne rijdend  hier aan. Zonder Bert en Jeanne .... vergeten 
op hen te wachten! Gelukkig hebben ze TomTom en kunnen we met gids 
alsnog  richting bezoekerscentrum.  



In het bezoekerscentrum worden  stiekem cadeautjes gekocht voor de 
organisatoren, en na wat bewonderend rondgekeken te hebben mogen we 
mee. 
We gaan op pad.  
Mooie wandeling, wel koud maar droog , prima wandelweer,  en al gauw heeft 
Thjeu een koppeltje wielewalen gespot. En meteen daarna wordt er een ree 
met kalf waargenomen van heel dichtbij . Afwisselend nat en droog 
heidegebied met midden in het 
Anhornbos een gezellig theehuis.   
Koffie en nog eens koffie  met gebak, 
terug naar het bezoekerscentrum. 
Alle planten en vogels die onderweg 
gezien zijn, zijn  of genoteerd of 
gefotografeerd voor later, o.a. bij de bbq 
kan iedereen zien wat wij gezien en zij 
gemist hebben.... 
 
Tinus 
 
 
Zaterdagmiddag 23 mei 
 
Deze middag waren we vrij, maar iedereen koos er voor om met dit prachtige 
weer in het Dwingelenderveld te blijven. Enkele dapperen gingen te voet vanaf 
het bezoekerscentrum dwars door het weidse heidelandschap op zoek naar 
een vogelkijkwand aan de andere kant van het gebied maar zijn daar nooit 
aangekomen, daar ze bang waren anders de BBQ te moeten missen. 
De meeste kozen er voor om via een toeristische route naar de vogelkijkwand 
op zoek te gaan. Maar ook zij zijn daar nooit aangekomen, daar ze op de 
wandeling vanaf de parkeerplaats naar de wand zoveel moois tegen kwamen 
dat er niet veel meters gemaakt werden. Een boomvalk joeg op de libellen die 
boven de vennetjes vlogen. Door enkele mensen werd er met de camera jacht 
gemaakt op groentjes (vlinder) die rond een eikenboom fladderden. Aan de 
rand van de vennetjes wemelde het van de uitsluipende libellen.  
En toen niet te laat terug voor de voorbereidingen en nuttigen van de BBQ,  die 
bij ieder weer tot tevredenheid smaakte. 
 
Bert 
 
 



Zondagmorgen  24 mei 1ste Pinsterdag. 
  

Terwijl we stonden te wachten op onze gids Evert Ruiter, die we nog kenden 
van het Vechtdal, hoorden we de wielewaal. 
Het Woldlakebos is een bos aan de rand van de Weerribben en vormt een 
buffer tussen dit nationaal park en het landbouwgebied. 
Er lopen brede sloten door (het water komt uit de randmeren) met veel 
krabbescheer en waterviolier,  indicator voor schoon water. 
Ze willen het oude landschap terughalen met petgaten waarin lisdodde, riet en 
krabbescheer groeien. 
De zon krijgt alle kans om de paden  goed op te warmen en is dus een ideaal 
gebied voor libellen en vlinders. 
De Weerribben staat in de top 5 van libellengebieden in Europa. 
Er komen 55 soorten libellen voor. 
Het weer was uitstekend voor de libel, voor de vlinders was het nog te koud. 
Hier een aantal van onze waarnemingen:   

viervleklibel, glassnijder, smaragdlibel, gevlekte 
witsnuitlibel, groene glazenmaker, bruine 
korenbout, gewone oeverlibel. 
Libellen zijn rovers.  Ze pakken met een soort korfje 
insecten in de vlucht. 
Als Evert met zijn net zwaaide was het altijd raak. 
Hij pakte de libellen bij de vleugels vast en dan konden we ze erg goed zien. 
De vleugels kunnen daar goed tegen, anders dan bij vlinders. 
Ook zagen  we  een aantal juffers: variabele waterjuffer, vuurjuffer, 
azuurwaterjuffer, lantaarnjuffer. roodoogjuffer, die zit graag op het blad van de 
gele plomp. 
Boomvalken eten in de vlucht libellen, soms duizenden per dag. 
Ook hoorden  we een aantal vogels nl. de wielewaal, kleine karekiet, 
bosrietzanger, grasmus, zanglijster, rietgors. 
De zwarte stern (moeraszwaluw) broedde vroeger op krabbescheer. 
Verder werden er nog een strekspin en een bloedcicade waargenomen. 
De riettelers houden het gebied open (beheerssubsidie); het mossenpakket 
verstikt het riet en wordt soms geplagd. 
Door samenwerking van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer word dit 
gebied in stand gehouden; rietafval word nu nog verbrand maar in de toekomst 
afgevoerd. Het is een prachtig gebied. We hebben genoten ook dankzij onze 
deskundige gids Evert. 
Daarna was her tijd voor onze lunch. 
 
Tiny. 



 

Zondagmiddag   24-5-2015  

Bijkomen van de zeer interessante libellentocht met Evert in het Woldlakebos 
ging gemakkelijk want het was er rustig op de parkeerplaats. De helft van de 
groep was naar Kalenberg getogen voor een sanitair bezoek aan een cafeetje. 
Voordeel daarvan zou zijn dat er koffie gedronken zou moeten worden. Maar 
dat ging door omstandigheden niet door. Iedereen was zijn overtollig 
lichaamsvocht kwijt toen Maria niet overeen kwam met de ober over de plaats 
waar koffie geserveerd kon worden. Met veel rumoer en een liter lichter kwam 
de groep terug bij de achterblijvers. Vlug werd de lunch naar binnen gewerkt 
en ving de tweede excursie van Evert aan. Dit keer waren vogels aan de beurt 
in het Moerasplan Wetering dat naast de parkeerplaats lag. 
Vanaf de dijk met de telescopen bij 
de hand kwamen vogels als 
zomertaling, purperreiger, geoorde 
fuut, stormmeeuw, oeverzwaluw en 
bruine kiekendief op het netvlies. 
Meerkikker, geelgors, kleine 
karekiet, rietgors en grasmus 
vormden het achtergrondkoor. 
Sommigen konden de 
ochtendindrukken nog niet helemaal 
loslaten en zagen in de vegetatie 
langs het pad variabele waterjuffers, 
een glazenmaker, een smaragdlibel en meer van dat kleine spul. 
Evert stopte halverwege de dijk. Hij overlegde of we zin hadden in de kijkhut 
aan de Auken, een 10 minuutjes rijden om purperreigers en andere mooie 
vogels waar te nemen. Nou daar hadden we natuurlijk wel oren naar. 
De kleine weggetjes en brugjes onderweg leverden enkele ooievaars op en 
mooie landschappen. In de buurt van Giethoorn stond de kijkhut van 
Natuurmonumenten. Een knobbelzwaan lag erg rustig achter een hek. Zo rustig 
dat hij vreselijk stonk als je erbij in de buurt durfde te komen. Over een klein 
bruggetje begon het wandelpad naar de hut. Als je bij de plantendames liep 
(meestal achteraan) dan hoorde je dreunen: kikkerbeet, moeraslathyrus, grote 
valeriaan, hazenpootje, wateraardbei…. Als je tenminste niet te veel bezig was 
met knijsjes van je af te slaan. 
Vanuit de hut, die natuurlijk weer niet ontworpen was voor telescopen, zagen 
we purperreigers op hun nest of onderweg er naar toe, ooievaars en lepelaars 
op thermiek rondjes draaiend hoog boven ons. Het was de moeite waard. Na 
afscheid te hebben genomen van Evert, de alwetende natuurgids reden we 



weer naar de Veendijk in Havelte en zetten ons neer met koffie of iets sterkers 
in de grote tuin van het verblijf, met boerenzwaluwen, hoornaar en atalanta 
om vanuit de luie stoel naar te kijken.  
Om een uur of 6 doken er een stel 
dames en enkele heren op het eten. 
Er werd in een mum van tijd een 
lopend buffet in elkaar gezet van 
overblijfselen van de bbq van de 
avond ervoor. Het smaakte 
verrukkelijk.  
Cees vertelde dat hij het zo moeilijk 
had vandaag omdat hij 
gisterenavond met kaarten zeker een 
euro verlies had geleden. Vanavond 
moest er terug verdiend worden. Spontaan kwam er een sponsoringsactie op 
gang om hem te bemoedigen.  
Enkele dames die beestjes en plantenfoto’s van namen voorzagen op de laptop 
moesten even slikken toen ze ontdekten dat anderen vaak een fotoprogramma 
gebruikten om hun foto’s er beter uit te laten zien. Een studie volgde en al vlug 
zaten ze in de materie van contrast, uitsnijwerk, converteren etc. 
De avond verliep zoals gewoonlijk: gezellig en geanimeerd. 
 
Maandagmiddag  25-5-2015 
Iedereen zat om 8 uur al weer aan de ontbijttafel. Afgesproken werd om een 
lunchpakket voor de middag klaar te maken zodat, als we terug kwamen, er 
alleen koffie hoefde te worden gezet en we daarmee direct tot eten konden 
overgaan zonder van alles voor de dag te halen. Het was immers al weer de dag 
van vertrek. Zo’n weekend is veel te vlug voorbij. 
Anneke en Maarten die er helaas door een blessure van Maarten niet bij 
konden zijn hadden een opdracht achter gelaten om een zilveren maan, 
gelobde maanvaren, purperreigers en nog wat van die bijzonderheden te 
vinden. Die zilveren maan werd een halve. Bernadette stuurde gisterenavond al 
een foto van hem naar hen op. Hij stond hoog boven het verblijf. Met de 
purperreiger en de gelobde maanvaren kwam het ook goed. Helaas de slangen 
waren er niet.  
Op de parkeerplaats waar we de gids zouden treffen begon Tinus met munten 
te brassen. Zeker aandelen van Cees gehad na het kaarten? 
De wandeling met Jaap Veneboer ging door het Holtingerveld. Hij had 
vrijdagavond al laten zien dat hij mooie foto’s maakte, dus wist hij hoeveel tijd 
er gemoeid is met een en ander op beeld te krijgen. Heel geduldig wachtte hij 



af en stelde hij de lengte van de wandeling steeds bij. Er was dan ook heel veel 
te zien. Uit Het Schier, een waterpartij die ook de naam Genieput draagt omdat 
de genie het vroeger als zwembad gebruikte, klonk de roep van groene- en 
meerkikker. Een sub-adult heikikker, dus een puber die nog niet aan het 
voortplantingsproces deelneemt, zat langs het pad. Bij Hans op de broek 
landde een viervleklibel. Een enorm aantal mestkever kruisten letterlijk ons pad 
samen met langsprietdansmotten. Op een kleine grasvlakte met muizenoortjes 
vlogen bruine vuurvlinders, voor de meesten van ons een nieuwe soort. 
Mannetjes en vrouwtjes waren goed van elkaar te onderscheiden door een 
heel andere kleur. Verder vlogen er hooibeestjes en kleine vuurvlinders. Een 
boomleeuwerik zong zijn dluu-dluu-dluu als een afdalend trapje tijdens zijn 
vlucht. Op een steen zat een vrouwtje gevlekte witsnuitlibel te poseren. 
Geelgorzen en boompiepers waren algemeen op de toppen van boompjes in de 
buurt van de heidevelden. Een grote mierwesp vrouw ploeterde over het 
zandpad op zoek naar een hommelnest om haar eieren in te leggen. Een heel 
bijzondere waarneming. 
Op het voormalig in de oorlog in aanleg geweest Duits vliegveld werd het 
bijzonder interessant. Plantjes als gewone vleugeltjesbloem, heidekartelblad en 
gelobde maanvaren legden veel 
fotograven op de grond.  
Het was niet zo’n fris gezicht: de 
zandhagedis langs het pad die werd 
opgepeuzeld door mieren. De vele 
levende anderen maakten het weer 
goed. Het duurde natuurlijk weer een 
tijd voor iedereen het mooie geblokte 
beestje op de foto had staan. Jaap 
maakte verderop zelf een foto van 
zo’n hagedis en liet hem vlug 
weglopen. “Anders beginnen ze daar 
ook nog aan”,  zei hij met een lach. Grondster was een klein plantje maar niet 
minder mooi en vrij onbekend.  
Het zandpad met de kijk op de Havelterberg en zijn Hunehuis werd steeds 
moeilijker te belopen tot je op het eind het idee had dat je twee stappen heen 
en een terug deed. Alle reden om bij mierenleeuwholletjes stil te staan en te 
bekijken hoe de larven die erin huisden een poging deden om mieren met het 
gooien van zand te vangen. Over het klapzand hadden basterdloopkevers niet 
zo veel moeite om vooruit te komen.  
Jaap had een dode gedeukte gouden tor gevonden. Nee het beestje was niet 
doodgegaan doordat hij een deuk had opgelopen, maar hij heette zo en nee 



van het goud werd Jaap niet rijk. Het was het laatste natuurverschijnsel dat hij 
voor ons in petto had. Hij was een geduldige gids die zich heel goed aanpaste 
aan de wensen van de groep. Maria en Bert bedankte hem uitgebreid met een 
boek en een honorarium.  
Terug in de Veurdaele aten we de 
lunch, ruimden de boel op en 
vertrokken weer richting Brabant. 
Het hoofd vol mooie beelden en 
heel veel informatie. Lang niet alles 
van wat we zagen is hier op papier 
beland. 
Vier van de laatste vertrokken 
mensen dachten iedereen al thuis te 
weten, toen ze verlegen om koffie 
de snelweg verlieten om langs de Maas een bakje troost te halen. Wat schetst 
hun verbazing? De bus van een bekende meubelmaker uit Liempde stond op de 
parkeerplaats. Aan de picknickbank zaten vijf deelnemers van het 
Pinksterweekend koffie te drinken gemaakt met een eigen brander. Ook ons 
viel deze heerlijke drank ten deel. Hans genoot naast zijn tijdelijke vriendin 
geweldig van deze onverwachte ontmoeting. 
 
Anneke, Maarten, Maria, Driek, Annie en Bert heel erg bedankt voor dit 
fantastische weekend. Het was perfect georganiseerd!! 
 
Jeanne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WAARNEMINGEN 

DWINGELDERVELD   

   zaterdag 23 mei 

     Vogels: 

     boerenzwaluw koekoek 
      boompieper koolmees 
     boomvalk kuifmees  
      buizerd meerkoet 
     dodaars merel 
     fitis nijlgans  
     gaai rietgors 
     geelgors roodborsttapuit 
     gekraagde roodstaart staartmees  
     gierzwaluw tuinfluiter 
     goudvink                                                   veldleeuwerik 
     grasmus vink 
     grauwe gans wielwaal 
     groenling witte kwikstaart 
     grote bonte specht wulp 
     houtduif 
 
 
     Overige waarnemingen: 
  
     bruine stinkwants lantaarntje   
     citroentje meikever          
     dwergmuis (nest) poelslak 
     groene kikker ree + kalf 
     groentje rode wegslak 
     hageheld (rups) schrijvertje  
     heideringelrups witgerande tuinslak 
     heidespanner                                          zwarte naaktslak 
     kleine vuurvlinder zwavelkopje     

 
 
 
 
                        

                      groentje                                                                                 hageheld (rups) 



 
 
WOLDLAKEBOS 
 
   zondagmorgen 24 mei 
     
     Vogels: 
      
     bosrietzanger kleine karekiet 
     brandgans knobbelzwaan 
     buizerd kokmeeuw 
     fitis nijlgans 
     grasmus ooievaar 
     groene specht wielewaal 
     grote bonte specht 
 
     Libellen: 
 
     azuurwaterjuffer koraaljuffer 
     bruine korenbout lantaarntje 
     gevlekte witsnuitlibel smaragdlibel 
     gewone oeverlibel variabele waterjuffer 
     glassnijder viervleklibel 
     groene glazenmaker vroege glazenmaker 
     grote roodoogjuffer vuurjuffer 
 
     Overige waarnemingen: 
 
     atalanta haas 
     berkenzwam langpootmug 
     bloedcicade latrine van das 
     bont zandoogje schrijvertje 
     bruine kikker strekspin 
     elzenhaantje voorn 
     geaderd witje zwart soldaatje 
     goudoogdaas 

      
 
 
 
 
 
                                                 

                      viervleklibel                                                                  glassnijder 



 
 
 
MOERASPLAN WETERING 
 
   zondagmiddag 24 mei 
 
     Vogels: 
 
     blauwe reiger koekoek 
     brandgans kokmeeuw 
     bruine kiekendief lepelaar 
     buizerd meerkoet 
     dodaars ooievaar  
     fuut purperreiger 
     geoorde fuut wilde eend 
     grauwe gans zilverreiger 
     knobbelzwaan zomertaling 
 
     Overige waarnemingen: 
 
     citroentje kleine vuurvlinder 
     dagpauwoog lieveling 
     geaderd witje zuringhaantje + eitjes 
     groene kikker 
 
 
 
 
HOLTINGERVELD   
 
   maandagmorgen 25 mei 
 
     Vogels:  
 
     boomleeuwerik koekoek         
     boompieper merel       
     buizerd roodborsttapuit 
     fitis veldleeuwerik 
     geelgors zwartkop 
     groene specht 
 
     



 
 
 
 
Overige waarnemingen: 
 
     atalanta kleine vuurvlinder 
     brandnetelmot langsprietdansmot 
     bruine stinkwants lieveheersbeestje 
     bruine vuurvlinder meikever 
     feeënlampje mierenleeuw (larve) 
     gedeukte gouden tor oranje poriezwam 
     groene kikker paardenmestkever 
     groentje rode bosmier 
     grote mierenwesp   st. jansvlinder (rups) 
     heidespanner veelvraat (rups) 
     heikikker vezelkopjes 
     hooibeestje wilgenhaantje 
     hoornaar witvlakvlinder (rups) 
     houtlangpootmug zandhagedis 
 
 
    

  
 
      
 
 
 
 
 

          grote mierenwesp                                zandhagedis ♀ 

 

 

 

 

 

 

 

                   st.jansvlinder (rups)                                                       bruine vuurvlinder 



 
PLANTENWAARNEMINGEN 
 
DWINGELDERVELD 
 
   zaterdag 23 mei  
 
      akelei kastanje tam salomonszegel 
      bereklauw grote kers gele schijnaarbei    
      bijvoet klaver kleine schijnspurrie   
      boerenwormkruid klaver rode sint janskruid    
      bosanemoon klaver witte sleedoorn  
      bosbes kleefkruid speenkruid         
      boterbloem kruipende klimop springbalsemien grote   
      boterbloem scherpe klis grote struikheide    
      brandnetel koekoeksbloem dag tormentil    
      brem kool akker valeriaan    
      dalkruid korenbloem veenbes    
      daslook krentenboom veenmos       
      distel akker kruiskruid jacobs veenpluis   
      distel speer kruiskruid klein veldkers kleine 
      doorwaskervel lelietje der dalen vergeetmijnietje    
      dravik zachte lijsterbes vingerhoedskruid   
      duizendblad lisdodde vogelmelk    
      duizendknoop japanse look zonder look vuilboom    
      engelwortel lupine walstro geel    
      ereprijs gewone madeliefje waterranonkel   
      ereprijs tijm margriet waternavel      
      fluitekruid klein muizenoortje waterviolier    
      fonteinkruid drijvend muur grootbloemige weegbree brede  
      framboos muur vogel weegbree smalle    
      gras reuk nagelkruid gewoon wilde ui            
      gras varkens netel gele dove winde haag   
      guldenroede canadese netel hennep winterpostelijn kl 
      havikskruid oranje netel paarse dove wolfsmelk sp    
      heide dop netel witte dove wolfspoot 
      helmbloem rankende ooievaarsbek slipbladige zenegroen kruipend    
      helmkruid knopig paardenbloem zevenblad     
      hemelsleutel papaver schijn zilverschoon    
      herderstasje pijpestrootje zonnedauw      
      hondsdraf pinksterbloem zuring ridder     
      hoornbloem gewone pitrus zuring schape    
      hulst ratelaar zuring vel 
      hyacint bos  ribes zwarte zuring wile klaver 
      kamille reukloze riet zwaluwtong 
      kamperfoelie robertskruid 



 
DE WEERRIBBEN 
    
   zondagmorgen 25 mei 
 
     akkerkool paardenbloem     
      boterbloem kruipende perzikkruid                    
      boterbloem scherpe  pinksterbloem                
      braam  pitrus    
      brandnetel grote  plomp gele    
      distel speer ribes    
      ereprijs tijm  riet      
      fluitekruid  smeerwortel    
  fonteinkruid drijvend  tornmentil       
      guldenroede canadese  vergeetmijnietje     
      havikskruid sp                              watereppe  
  helmbloem rankende                              waterlelie      
      hoefblad groot                              waterviolier          
      hondsdraf                              weegbree brede 
      hoornbloem gewone      weegbree smalle 
    kale jonker                              wilgenroosje harig  
      kamille                              winde haag  
      kikkerbeet                              wolfspoot 
  klaver rode                                                            zegge pluim       
      koekoeksbloem dag                              zilverschoon     
      koekoeksbloem echte                                          zuring ridder  
      koninginnekruid                                                    zuring veld 
      koolzaad                                                                 zuring water  
      krabbescheer 
      lis gele 
      lisdodde kleine 
      madelief 
      mattebies 
      moerasspirea 
      munt water 
      nagelkruid gewoon 
      netel hennep 

 

 
MOERASPLAN WETERING 
 
   zondagmiddag 24 mei 
 
     boterbloem blaartrekkende 
      dravik ijle 
      herderstasje                                                                                 de “Plantentantes” 

      waterweegbree                                                                       Bernadette en Margreet                                                              
      wolfsmelk cypres 



 
 

HOLTINGERVELD 
 
   maandagmorgen 25 mei 
                                                                                                                                   grondster                                                                                                                                  

      akkerkool hondsdraf ribes 
     brandnetel hoornbloem gewone riet 
     berenklauw gewone hop robertskruid 
     berenklauw reuzen kamille rolklaver moeras 
     bijvoet kamperfoelie sint janskruid 
     boerenwormkruid kartelblad heide sleedoorn 
     bosbes klaver kleine spurrie heide 
     boterbloem kruipende kleefkruid stinkende gouwe 
     boterbloem scherpe klis grote tormentil 
     braam lijsterbes varen adelaars 
     brem lisdodde veldkers kleine 
     brem stekel madeliefje vergeetmijnietje 
     buntgras mos rendier viooltje witsporig 
     distel akker muizenoortje vleugeltjesbloem 
     dove netel paarse dove muur gras vogelkers 
     duizendblad muur grote vogelpootje 
     engelwortel muur vogel walstro 
     ereprijs gewone muurpeper waternavel kleine 
     fluitekruid netel hennep weegbree brede 
     gelobde maanvaren netel paarse dove weegbree smalle 
     grondster netel witte dove wikke voeder 
     havikskruid ooievaarsbek winde haag 
     heide lepeltje ??? orchis brede wolfspoot 
     heide struik paardenbloem zandraket gele 
 heidelucifer pinksterbloem zevenblad 
     hengel pitrus zuring schape 
     herderstasje ratelaar kleine zuring veld 
  reigersbek 

   
 
      
 
        
 
 
 
 

                            heidekartelblad                                                                 vleugeltjesbloem 



Bezochte gebieden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     DWINGELDERVELD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     WOLDLAKEBOS 
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