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Pinksterweekend 2019, Lutje Kössink, Winterswijk. 
Natuurwerkgroep Liempde    vrijdag 7 juni tot en met maandag 10 juni 2019. 

 
 
 

Dit jaar gaan we weer eens naar 
Winterswijk. Zo’n vijf en twintig jaar 
geleden is de Natuurwerkgroep hier ook 
geweest . Dat is lang genoeg geleden om 
de omgeving weer eens te verkennen. 
De groepsaccommodatie Lutje Kössink 
waar we verblijven is een gezellig 
onderkomen in het buurtschap Henxel 
nabij Winterswijk in de Achterhoek. Te 
midden van de prachtige natuur, waar 
nauwelijks geluiden van de drukke 
buitenwereld doordringen, ligt de 
stijlvolle scholtenboerderij met een 

mooie kamer en suite in jugendstil, de boerderij heeft een goede keuken met alle moderne gangbare 
apparatuur, en geen stapel bedden. 
We hebben de beschikking over een groot veld en kunnen heerlijk buiten zitten als het weer dat 
toelaat. Omdat we met een grote groep zijn, er zijn deze keer 27 deelnemers, moeten we een beetje 
inschikken, om te kunnen  slapen worden er drie vouwbedden bij gezet, en we moeten wel eens eten 
met een bord op schoot, maar met een beetje goede wil past het allemaal. 
Bij deze herenboerderij bevindt zich een kleine camping met zo’n vijf en twintig plaatsen. 
Op loopafstand is de Ratumse Beek, en iets naar het noorden het Masterveld met z’n duizenden 
orchideeën, nu prachtig in bloei. 

 
Vrijdag 7 juni: 

 
We vertrekken om half tien uit Boxtel, gaan een beetje vroeg om nog wat in de buurt van 
Winterswijk de omgeving te kunnen verkennen, voordat we naar de accommodatie gaan. Het is 
bewolkt, maar de temperatuur is al lekker, 15 graden Celsius. In Bredevoort lokt een terrasje, we 
bestellen koffie met wat lekkers. Het café heet “Mistepoort”. Hoe toepasselijk, alweer 25 jaar 
geleden is er een Pinksterweekend geweest in Winterswijk, en toen was men gehuisvest in Miste. 
Ook willen we alvast bij de kijkwand van de oude groeve, Willinks Weust kijken, of we de oehoe 
kunnen zien zitten. We hebben van iemand die het weekend hiervoor bij de wand heeft gekeken 
gehoord dat er minstens twee jongen zijn. Ook heeft hij beschreven waar je moet kijken om ze te 
kunnen zien, want dat valt niet mee, zelfs met de telescoop is het nog lastig ze te ontdekken. 
Ook zijn we getipt over een weitje dat vol orchideeën zou staan, de gevlekte orchis en het 
harlekijntje. En inderdaad, we vinden dit weitje, en het is geweldig, wat hier allemaal staat te 
bloeien: ratelaar, blauw glidkruid, knopig helmkruid, met de rups van de helmkruidvlinder, er 
fladderen een blauwtje, twee hooibeestjes, een citroentje en de distelvlinder rond, we zien een 
meikever, en de boompieper zingt het hoogste lied. Het is heerlijk zonnig weer, met af en toe wat 
wind. 
Het loopt nu tegen tweeën, dus we gaan al vast bij de accommodatie kijken. Bij de Ratumse beek 
zien we al twee bekende silhouetten, Driek en Maria zijn er al en zijn daar even gaan kijken. En ook al 
gauw komen Bert en Annie, en kunnen we met de voorbereidingen beginnen voordat de grote groep 
komt. 
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De slaapkamerindeling hebben we al gemaakt, nu worden de papieren met de namen op de deuren 
geplakt, zodat straks iedereen snel zijn kamer kan vinden . Ook worden er bij de eigenaar dertig 
klapstoeltjes gecharterd en opgehaald met de kruiwagen, nodig voor vanavond, want de presentatie 
van Jan Stronks van vanavond kan worden gehouden in de bergruimte waar je de accommodatie 
binnenkomt. Bert heeft zijn eigen beamer en scherm meegenomen, dus dat komt allemaal dik in 
orde. Als we daarna van een kopje koffie genieten aan de buitentafel, blijkt die al bewoond door 
enkele behangersbijen. Er zitten gaatjes in het tafelblad, en een bij brengt steeds een klein stukje 
blad naar binnen. Onder de dakgoot woont een spreeuw met jongen, er wordt steeds gevoerd. Er 
vliegt een franse veld wesp rond, dat kun je zien aan de hangende pootjes, vertelt Bert. Ook zien we 
al puttertjes, die wonen hier ook. 
Vanaf vier uur komen de gasten aan, brengen hun spullen naar binnen en ze worden verwelkomd 
met koffie, thee en cake. Iedereen heeft ook wat lekkers meegebracht voor het buffet van vanavond, 
en brengt dat naar de keuken of bewaart het nog even in een koelbox. 

 
Met een klein groepje gaan we al even naar 
het mooie weitje in het Masterveld, en vinden 
nog de vleugeltjesbloem, bevertjesgras, er 
loopt een groene zandloopkever, er vliegen 
een groentje en een lievelingetje, en op de 
boomstammen die langs het pad liggen zit 
een kleine wespenbok. 
Als iedereen gearriveerd is gaan we het buffet 
voorbereiden, heerlijke soep wordt gemaakt, 
en de andere etenswaren worden op de 

keukentafel uitgestald. De eigenaar komt ook 
even naar al deze bedrijvigheid kijken, en 
biedt aan zondagmorgen een wandeling met 
ons in de omgeving te gaan maken, maar daar 
kunnen we niet op ingaan, omdat we dan al een gids hebben in het Vragender Veen. 
We laten ons al die lekkernijen heerlijk smaken, eten fruit na en kiezen appeltaart of kwarktaart bij 
de koffie. We komen niets te kort!! 

 
Na het eten gaan we de stoelen klaar zetten 
in de “zaal”, de beamer en het scherm 
worden ook geïnstalleerd, en onze spreker 
van vanavond kan maar komen. Als de 
eigenaar hoort dat Jan Stronks 
vanavond komt, wil hij ook graag komen 
luisteren. Natuurlijk, meer dan welkom. 
Jan Stronks gaat ons vertellen over de 
natuur en het landschap rond Winterswijk. 
Jan is één van de twee auteurs van het 
boek “Beleef de natuur in Winterswijk”, en 
ook de samensteller van de Vlinderatlas. 
Zijn ambitie is het verhogen van de 

kwaliteit van het kleinschalige agrarische cultuurlandschap van de Achterhoek. In de presentatie 
vertelt hij van de veengebieden, de bossen, en het cultuurlandschap met de flora en fauna die 
daarbij hoort. We hebben een fijne avond en de spreker heeft helemaal geen haast, neemt alle tijd. 
Als we even willen pauzeren doen we dat, het gaat zoals het uitkomt. We praten na afloop nog even 
na, maar niet te lang, het is morgen weer vroeg dag….. 
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Zaterdag 8 juni: 

 
Een groepje van negen “vroege vogels” staat om zes uur al klaar om een rondje in de omgeving te 
gaan lopen. Later horen we dat Martien al om kwart over vijf opgestaan was, dus veel te vroeg, en 
dat Corry net te laat was en dacht dat we al weg waren, dus het groepje had nog twee personen 
meer kunnen zijn. Het is wat wild weer, harde wind en bewolkte hemel. 
We gaan eerst langs de Ratumse Beek, een leuk smal pad vlak langs de beek. Veel water staat er nu 
niet in, het is de laatste tijd weer erg droog. En de bramen en de brandnetels zijn al goed gegroeid, 
dus af en toe is het wel wat kruip door, sluip door. Maar je ziet nog wel dat er eerder in het voorjaar 
allerlei heel leuke planten groeien, witte klaverzuring, lelietjes van dalen, dalkruid, ook de das 
woont hier en heeft zijn latrines gemaakt. Ineens komt er in de beek een groepje van wel tien 
eenden haastig langs gezwommen,  waarschijnlijk van één nest. De bosandoorn bloeit, en er vliegt 
een boterbloempje (een okergeel vlindertje). We lopen over een erf van een nu niet bewoonde 
boerderij, zien daar een kerkuilenkast hangen, zo te zien niet bewoond. In de beek is een grote gele 
kwikstaart aan het foerageren. Bij de boerderij is een mooie bostuin met heel veel bloeiend 
vingerhoedskruid. 
Ineens ontdekt Dirk een eekhoorn in de bomen. 
We lopen nu over een weggetje langs de boerderij de Beukenhorst, en zien een specht, niet zo maar 
een specht, maar het blijkt de middelste bonte specht te zijn. Als je deze specht gezien hebt mag je 
hem mibo noemen. Langs het weggetje in de berm staat hengel en tussen het graan staan enkele 
korenbloemen. We hebben nog wel tijd voordat het ontbijt begint en lopen daarom nog richting 
orchideeënweitje. Langs dit zandpad staan kersenbomen, je herkent ze aan de gladde schors. De 
eiken zitten vol met eikenbladrollers, op het pad liggen enkele meikevers. Op het knopig helmkruid 
zitten enkele rupsen van de helmkruidvlinder, mooie rupsen, ze lijken een beetje op de rups van de 
koninginnenpage. In het heel mooie weitje ligt een poel, daar kwaken de kikkers al het hoogste lied. 
Op de terugweg naar de accommodatie zien we nog een haas in het land. 
Als we “thuis” komen is de koffie al gezet en gaan we lekker ontbijten, en een lunchpakketje klaar 
maken. Om tien uur zullen we onze gids voor vanmorgen ontmoeten op het parkeerplaatsje bij het 
Wooldse Veen, te weten Jan Stronks, ja inderdaad, de verteller van gisteravond. Via mooie kleine 
weggetjes rijden we al carpoolend naar het Wooldse Veen. 
Het Wooldse Veen is samen met het Duitse Burlo Vardingholter Venn een waardevol hoogveen met 
veenputten en veendijken. In de veenputten groeit nieuw hoogveen met zonnedauw, lavendelheide, 
kleine veenbes en veenmos. Door de grote afwisseling in de bodem en natte en droge plekken 
komen er veel bijzondere planten en dieren voor. Bijvoorbeeld de zwarte heidelibel, de grote 
keizerlibel en de hoogveenglanslibel. 

Het groentje is de meest karakteristieke vlinder 
in dit gebied. 
De wandeling door dit veengebied gaat over een 
plankenpad, twee planken breed gelukkig met 
kippengaas erover, zodat de planken helemaal 
niet glad zijn. Af en toe is er een “ïnhaalstukje”, 
wat wat breder is en waar je elkaar eventueel in 
kunt halen. Door dit plankenpad en de harde 
wind is het wel moeilijk allemaal te verstaan wat 
de gids vertelt, we geven het zoveel mogelijk 
door. Naast het pad zien we de wateraardbei 
bloeien, er staat gewone bosbes en de rode 
bosbes of vossenbes en eenarig wollegras. Ook 
zie je duidelijk de damwanden die het water in 
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het veen hooghouden. Bij de duitse grens staat een kleine uitkijktoren en een eindje verderop zie je 
drie grensstenen. Nu gaat het plankenpad door een heel nat gedeelte van het veen. Blijf goed op het 
pad, want een misstap betekent hier een nat pak. Het plankenpad gaat over in een turfpad.  We 
horen een goudvink, er vliegt een groepje ganzen over met één postduif in hun gezelschap, en op de 
bloesem van de braam zitten twee penseelkevers, ook vinden we een kniptor en een 
populierenhaantje.In het bosgedeelte staat een vroege parelamaniet, en iemand vindt een 
feeënlampje. 
We gaan nog niet terug naar de auto’s, Jan Stronks wil ons nog wel een stukje natuurontwikkeling 
laten zien in het Scholtengoed Den Haar, een klein eindje verderop. In de berm van de weg staat 
prachtig oranje havikskruid, en op de eiken ontdekken we weer de eikenprocessierupsen. 
Het nieuwe stukje natuur is prachtig, jonge hei en een heel mooie poel. Op de vochtige gedeelte 
staan kleine zonnedauw, en moeraswolfsklauw, en rond de poel een krans van moerashertshooi. 
Jan vertelt dat hier het heideblauwtje voorkomt, en mogelijk de gladde slang. Maar kleine 
dennenboompjes beginnen al weer op te schieten. Spontaan beginnen we allemaal de kleine 
zaailingen te trekken, hebben we onze goede daad voor vandaag ook weer gedaan. 

 
Een groene zandloopkever neemt de benen, een 
klein bruin vogeltje vliegt op van de grond, er blijkt 
een nestje met vijf eitjes te liggen. Gauw foto’s 
maken en weg, het boompiepernestje niet 
verstoren! Een paar orchideetjes zijn er nog maar, 
maar dat zullen er nog wel meer worden in de 
toekomst. Ook zien we nog een versleten 
vlindertje, een appeltak, maar door de ouderdom 
zie je de groene kleur bijna niet meer. De 
pyamawants is nog mooi helderrood. 
Weer bij de parkeerplaats gekomen nemen we 
afscheid van de gids, die zoveel tijd voor ons heeft 
uitgetrokken. Hij wilde geen vergoeding voor het 

gidsen hebben, maar dat gaat natuurlijk niet, daarom hebben we het Leembossenboek voor hem 
gekocht. Daar is hij zichtbaar blij mee. 

 
We rijden naar de Harmienehoeve, en gaan lekker aan de koffie of thee met appelgebak. 

 
Het middagprogramma is vrij, maar iedereen besluit mee te gaan naar 
de Borkense Baan. 
De Borkense Baan is de voormalige goederenspoorlijn tussen 
Winterswijk en Borken. Langs de spoorbaan liggen voormalige groeven 
(balastputten) waar materiaal is gedolven voor de aanleg van de 
spoorbaan. Nu zijn het waardevolle plassen en vennen. De baan kreeg 
een belangrijke functie als langgerekte ecologische verbindingsweg 
tussen de verspreid liggende bosjes, houtwallen en natuurgebiedjes. 
Tussen de bielzen bloeien de gele brem en kruipbrem. Op het talud 
van de spoorbaan warmen levendbarende hagedissen zich op . In de 
lagere gedeeltes naast de rails vind je libellen en juffers in de vennen 
en poelen. Ook veel vlinders voelen zich hier thuis. 

 
Wat we hier allemaal voor moois zien: een meikever hangt aan een 
zuringstengel,de spotvogel zingt, er bloeien heel veel orchideeën, als 
de zon een beetje doorbreekt komen enkele vlinders te voorschijn, 
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o.a. St. Jacobsvlinder, een grote libel pakt in zijn vlucht ook een St. Jacobsvlinder, we zien een 
boterbloempje, er groeit veldkruidkers, er zit een penseelkever op de bloem van een margriet, 
Jasper heeft een levendbarende hagedis ontdekt, er groeit veel valse salie, en muizenoortjes ook. 
En als klap op de vuurpijl vinden we een paar rozetjes van vetblad, een vleesetend plantje. We 
kennen het uit de boeken, maar we hebben het nog nooit in het echt gezien. Jammer genoeg is het al 
uitgebloeid, maar het bladrozet is nog duidelijk te herkennen. Een rode wouw vliegt over, ook een 
sperwer wordt gespot. En op de terugweg zien we nog meer vlinders: een tweevlekspanner, 
distelvlinder, hooibeestje, citroenvlinder en een atalanta. Waarschijnlijk hebben we met elkaar nog 
veel meer moois gezien, dit is maar wat ik zo opgevangen heb. 
Op weg naar Lutje Kössink rijden we even langs de groeve, wijzen waar de kijkwand is waar je de 
oehoe kunt zien. Er staan nu heel veel auto’s, waarschijnlijk van de deelnemers van de excursie naar 
de groeve, die ’s zaterdagsmiddags gehouden wordt. Een andere keer maar terugkomen. Met zo’n 
grote groep mensen kun je er toch niet veel beginnen, je kunt de jonge oehoe’s alleen maar door de 
meest rechtse opening in de kijkwand zien. 
Als we bij Lutje Kössink teruggekeerd zijn, gaan een paar mensen terug naar het orchideeënweitje 
Masterveld om nu wat foto’s te gaan maken, terwijl de zon schijnt. Anderen beginnen met de 
voorbereidingen voor de BBQ. Een donkere regenlucht en de zon maken dat er een prachtige 
dubbele regenboog ontstaat, zo fel en mooi van kleur, zo zie je er maar zelden één. 
De BBQ smaakt heerlijk, en er worden heel wat bordjes vol geschept. We kunnen gelukkig buiten 
zitten eten, ondanks de wind en dreigende buitjes. 
Na het lekkere eten gaat een groepje nog bij de kijkwand van Willinks Weust kijken, niet allemaal 
tegelijk, want dan kunnen we toch niets zien. En inderdaad, er zijn twee jonge oehoe’s en de moeder, 
wel moeilijk te zien. Je moet heel precies beschrijven: onder die twee dode berkenboompjes, dan 
wat naar beneden, en dan links in de hoek van een plateautje, daar zitten ze…. 

 
Een paar mensen die nog even op hun beurt moeten wachten kijken 
nog wat rond bij het toegangshek, en vinden daar twee prachtige 
bijenorchissen, wat een verrassing. Er kruipen enkele 
wijngaardslakken, en er bloeit scherpe fijnstraal. 

 
Er wordt thuis nog wat nagebuurt, enkelen spelen een potje kaart, 
maar we maken het niet zo laat, want morgen beginnen we weer 
met een “vroege vogel” wandeling. Maar eerst maakt Maarten de 
vlinderval nog in orde. Er worden vannacht geen buien meer 
verwacht, dus dat kan nu wel. Deze vlinderval bestaat uit een kratje 
gevuld met eierdozen, waar de vlinders tussen en onder kunnen 
kruipen. Boven dit krat zit een lamp, zodat de nachtvlinders worden 
gelokt. 

 

 
 

Zondag, 9 juni: 

 
Om zes uur zijn we met 11 mensen al weer benieuwd wat de nieuwe dag ons brengen zal. Eerst de 
“opbrengst” in de vlinderval maar eens bekijken. Er zijn veel heel kleine, allemaal op elkaar lijkende 
nachtvlindertjes bij, maar ook enkele wat leukere grotere soorten, zoals de wapendrager, de zilveren 
groenuil en een appeltak, wat een lyrische namen. Het is nog fris, maar de wind is gaan liggen. We 
horen een fazant roepen, ook een haan is actief, de mussen kwetteren al, in de verte schreeuwt een 
pauw, een “vroege fietser” is al onderweg, gaat hij brood halen? De puttertjes zijn al in actie, ook de 
gekraagde roodstaart hoor je al, aan de bosrand verschijnt een ree. Als je met een groepje mensen 
bent zie je en hoor je met elkaar heel wat. 
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Er is nog tijd voor een wandelingetje voor het ontbijt. We gaan nog maar eens richting 
orchideeënweitje en dan nog wat verder daar het bos in. Daar is ook nog een klein heideveldje, 
gedeeltelijk geplagd. We wijzen elkaar de zingende geelgors, die zijn “Beethoven”liedje laat horen , 
de groene specht lacht ons uit, de boompieper, matkop, grote bonte specht, het boomkruipertje, 
drie glanskoppen, deze keer letten we vooral op de vogels. Een mevrouw, die ook al vroeg op is, en 
de hond uitlaat, kan hem maar nauwelijks de baas. De hond is gelukkig wel aangelijnd, maar doet een 
uitval in mijn richting, ik heb nog een heel tijdje daarna de bibbers. Hij heeft maar een fikse bek vol 
grote tanden. Maar het loopt gelukkig goed af…… 
Gauw terug voor het ontbijt. Iedereen is al weer druk in de weer , we maken weer een 
lunchpakketje, ruimen de tafels af en gaan vandaag naar het Vragender Veen. De gids van 
vanmorgen, Louis-Jan van den Berg, een echte “plantenkenner” zullen we om tien uur ontmoeten op 
de parkeerplaats tegenover de kerk in Vragender. Dus mooi op tijd vertrekken we richting Vragender. 
Dan komt iemand die met ons meerijdt tot grote schrik tot de ontdekking dat ze vergeten is 
medicijnen in te nemen, dus we moeten terug. Daardoor kunnen we niet op tijd weer terug zijn bij 
het Vragender Veen en niet met de excursie mee lopen. Gelukkig wil Tiny wel van deze wandeling 
een verslag maken. 
Het Vragender Veen is een onderdeel van het Korenburgerveen en 50 hectare groot. Hier treft men 
nog levend hoogveen aan, door damwanden wordt de waterstand hoog gehouden. Het veengebied 
is een moeilijk toegankelijke ruigte met verraderlijke, zelfs levensgevaarlijke turfgaten. Met daar 
omheen een bufferzone die het natuurgebied moet beschermen. 

 
Excursie naar het Vragenderveen o.l.v. Louis Jan van de Berg (botanicus), verslag van Tiny. 

 
Hoogveengebied langs de Nederlands –Duitse grens,ontstaan uit moerassen waar het water 
voedselarm was. 
Het bestaat uit afgestorven plantenresten vooral veenmos. Dit mos kan erg veel water 
vasthouden,dankzij deze spons groeide het veen boven het grondwaterpeil. Zo ontstond er 
hoogveen. 
Het is een voormalig turfwingebied waar tot 1960 turf werd gestoken. 
Daarna is men begonnen met het aanleggen van damwanden,waardoor de grondwaterstand 
verhoogd wordt en er weer veenvorming op gang komt. 
Op ons eerste pad werden we al verrast door een rijke variatie aan planten en grassen. 
Kale jonker,gele lis, echte koekoeksbloem (massaal) koningsvaren, zomp vergeet-mij-nietje, 
grasmuur, hazezegge, pyjamabroekgras, biezenknoppen en veldrus. 
Bronkruid, er zijn drie soorten nog niet beschreven (glanzend zwarte zaadjes). 
Bij een plas broedt dodaars en het is ook het broedgebied van de kraanvogels. 
Er waren 30 tot 40 veendijkjes en 400 eigenaren van veenputten. 
Dijkjes hebben namen, bijvoorbeeld Heminkdiek. 
De poging om opnieuw een veenput te graven is mislukt. 
Er groeien hier ongeveer 15 soorten veenmos, o.a. gewoon 
veenmos, fraai veenmos, haarmos, gewimpeld veenmos, 
grijs kronkelsteeltjesmos, tankmos (plaag op de Veluwe). 
De fitis is de meest voorkomende broedvogel, ook de 
boompieper komt veel voor. 
De hazelworm en de levenbarende hagedis zijn ook geregeld 
waar te nemen. 
De knuppelbruggetjes waren erg wiebelig en nat, je ziet het 
veen bewegen. 
De gids droeg laarzen maar vanwege de droogte was ons schoeisel afdoende. 
Het gebied staat bekend om de rijsbes (wit sap) en donkerder blad dan de bosbes. 
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Nog enkele waarnemingen: witte snavelbies, eenarig wollegras, veenpluis, rankende helmbloem, 
tormentil, zwarte zegge, gagel, ruwe smele, knolrus, hoge cyperzegge, stijve moerasweegbree, 
egelboterbloem, stekelbrem, vogelpootje en langbaardgras. 
Op het laatst kwamen we langs een poel die helemaal opgeschoond was vanwege crassula. 
Het is een plaag, de hele poel groeit dicht. 
Er stond een insectenhotel vlakbij en er was een vlinderweitje. 
Ook was er een plek met allemaal boomstammetjes om kinderen wegwijs te maken in de natuur. 
Na een boeiende wandeling terug naar Beneman voor de koffie en bezoek aan fototentoonstelling. 

 

 
 

Als we weer terug in de buurt van het Vragender Veen zijn na het 
ophalen van de medicijnen, rijden we naar het veldje aan de 
Maneschijnweg, waar we straks gaan picknicken, en zien daar de 
andere auto’s van onze groep staan. We parkeren de auto ook en 
lopen naar de prachtige 15 meter hoge uitkijktoren, en klimmen 
naar boven. Boven heb je een prachtig uitzicht over het veen, we 
genieten er van en raken in gesprek met iemand die al op de toren 
staat. Hij komt hier heel vaak, en vertelt van de kraanvogels, die in 
dit gebied broeden. Weer beneden lopen we nog een eindje langs al 
de veendijkjes, die allemaal de naam dragen van de familie, die er 
turf mocht steken. Weer terug op het veldje zien we dat de scouting 
ook het veen is ingegaan met een gids, en als ze later terugkeren zijn 
sommigen tot hun middel nat, zij zijn zeker nog een andere 
wandeling wezen maken dan onze groep, of in het veen gezakt? 

 
Als onze groep teruggekeerd is, bedanken we de gids en vragen of 
hij nog een tip heeft voor een gebied dat we in de middag kunnen 
bezoeken. Hij beveelt de Koolmansdijk bij Lichtenvoorde aan. Maar 

eerst gaan we de meegebrachte boterhammen opeten, er staan op het weitje picknicktafels in de 
zon of in de schaduw van enkele bomen, en ook op het weitje is nog van alles te zien. Prachtig oranje 
havikskruid, we horen een wielewaal, er vliegt een hooibeestje (misschien het zeldzame 
veenhooibeestje??) en ook de distelvlinder wordt gespot. 
Maar nu is het tijd voor koffie, dus rijden we terug naar Vragender en kunnen daar bij restaurant 
Beneman heerlijk onder de grote kastanjebomen op het terras zitten. De welverdiende koffie smaakt 
heerlijk. Naast het restaurant is een gebouwtje waarin een kleine expositie is gehuisvest van de 
Stichting Marke Vragender Veen. Iemand gaat de sleutel voor ons halen, en de expositie is zeker de 
moeite waard. Prachtige foto’s van het gebied, en het leuke is dat er niet alleen de winnende foto’s 
van een wedstrijd te zien zijn, maar alle foto’s die ingestuurd waren. 

Zo zie je heel veel facetten van het mooie veengebied. Ook van de 
geschiedenis wordt het een en ander verteld. 
Nu we weer uigerust zijn kunnen we nieuwe ervaringen wel aan. Dus 
op naar de Koolmansdijk, waar volgens de gids van vanmorgen 
miljoenen orchideeën moeten staan. Nu zijn dat er wel heel veel, 
maar het is inderdaad wel geweldig wat we te zien krijgen. 

 
De Koolmansdijk is een ongeveer 15 jaar oud natuurgebied, gelegen 
ten noorden van Lichtenvoorde. Het is een geweldig groot 
blauwgraslandgebied, je vindt er droge heide, natte heide, 
heischraalgrasland en daardoor is er een grote variatie aan beplanting 
te vinden: duizenden gevlekte orchissen, rietorchissen, welriekende 
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nachtorchissen (de witte), stijve ogentroost , grote ratelaar, hengel, ronde zonnedauw, blauwe 
knoop,in vochtiger stukken spaanse ruiter en kleine valeriaan. Een groene zandloopkever vlucht 
weg, en een hoornaarvlinder wordt uitgebreid op de foto gezet. Wat een prachtig gebied!!! 
Als we weer naar Lutje Kössink rijden bedenken we dat enkele mensen vrijdag al hebben ontdekt dat 
er vlak bij de accommodatie een ijsboerderij is. En om deze mooie dag en het lekkere weer te vieren 
rijden we allemaal hier het erf op, en trakteren ons op een heerlijk ijsje. 
Daarna op naar het “Left over buffet” . Er wordt heerlijke soep gemaakt, en Kees biedt zich aan als de 
grote ” soep-opschepper”. We kunnen heerlijk buiten zitten eten en smullen. 
Na het eten gaat er weer een grote groep bij de oehoe’s kijken, in de schemering laten ook nog 
enkele rugstreeppadden zich horen. En onderweg ziet men een ree met twee jongen. Wat een dag , 

wat hebben we veel mooie dingen gezien……..We blijven nog lang buiten zitten, pas een uur of tien 
wordt het te kil, gaan we naar binnen. Een groepje is al eerder naar binnen gegaan om het voetbal te 
gaan kijken, het is namelijk code oranje. Maar de Nederlandse mannen hebben met 0-1 verloren, en 
de wedstrijd was niet zo spannend. 
De vlinderval wordt weer in stelling gebracht. 

 
Maandag 10 juni: 

 
Het is al weer de laatste dag van dit Pinksterweekend. 
Vanmorgen is er geen “vroege vogelwandeling”, maar we 
zijn wel nieuwsgierig wat de vlinderval deze nacht heeft 
opgeleverd. 

 
Er zijn o.a. enkele wapendragers, weer een zilveren 
groenuil, een zwart beertje, de gevlekte zomervlinder, de 
“vangst” is weer behoorlijk. Een moedige mus jaagt een 
spreeuw met een snavel vol voer weg. De lucht is bewolkt 
met een beetje blauw 

 
We gaan ontbijten en weer een lunchpakketje maken, zodat we vanmiddag niet de tafel moeten 
dekken, maar alleen koffie en thee zetten genoeg is, de afwas kan de vaatwasser in, en het 
beddengoed kan afgehaald en naar een verzamelpunt gebracht worden. 

 

 
 

Vandaag gaan we naar Duitsland, naar het Zwillbrocker Venn. Dit Zwillbrocker Venn ligt pal tegen de 
noordgrens van het Nationaal Landschap Winterswijk aan. Meest opvallend in dit natuurgebied is de 
grote plas, waaromheen zich een vogelrijk moeras heeft ontwikkeld. Hier heeft een omvangrijke 
kokmeeuwenkolonie zich gevestigd. Maar echte trekkers zijn tegenwoordig de flamingo’s, die hier 
sinds de jaren tachtig broeden . 

 
Via Meddo en over kleine mooie weggetjes rijden we 
daar naar toe. De auto’s parkeren we achter het 
mooie barokke kerkje bij de camperplaats, waar een 
twintigtal campers staan. We lopen naar het ven, 
horen onderweg de geelgors en de koekoek steeds 
roepen, vingerhoedskruid staat prachtig te bloeien, en 
ook veel kamperfoelie. We lopen even verkeerd, 
komen bij een andere kijkwand uit dan de bedoeling 
was, namelijk die aan de westzijde van het ven, en 
hier heb je niet zo’n goed uitzicht op het ven. Na enige 
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aarzeling en overleg besluit een groepje de rondwandeling om het ven te maken, zo’n vijf kilometer, 
dus prima te doen, en een ander gedeelte van de groep loopt een eindje terug, weer langs de 
wielewaal, die we jammer genoeg niet kunnen zien, alleen maar horen en dan naar de kijkhut aan 
de noordkant, waar je een prachtig zicht hebt op het ven en de flamingo’s. Heel veel krijsende 
meeuwen maken een herrie van jewelste. De flamingo’s staan bij hun jongen, of zijn aan het 
foerageren, geven een prachtig spiegelbeeld in het water. 

 
We lopen terug en gaan het mooie 
kerkje ook even van binnen bekijken, 
de deur is open. Daarna lokt een 
terras, heerlijk onder de grote parasol 
vinden we een plaatsje, we bestellen 
koffie en kruisbessentaart. Doe maar 
zonder slagroom zeggen we, maar dat 
kan niet, want de bodem van de taart 
is met slagroom vastgemaakt aan de 
bovenkant, legt de ober uit. Wat een 
heerlijk stuk taart, morgen doen we 
wel weer aan de lijn. Een vinkje komt 
op de leuning van de stoel zitten en 
kijkt of er wat kruimeltjes voor hem 
overblijven. Ondertussen komen ook 
de wandelaars van “de grande tour” 

bij ons zitten en we horen wat zij nog allemaal gezien hebben, onder andere een rosse woelmuis. 
We rijden nu via een grotere weg terug naar onze accommodatie, gaan aan de koffie en het 
lunchpakketje, Bernadette spreekt een dankwoordje namens alle deelnemers en geeft een 
cadeautje aan de organiserende mensen van dit Pinksterweekend , daarna is het de auto’s inpakken, 
afscheid nemen en elkaar een goede reis wensen, 
De koek is op, we hebben een prima terugreis. Thuis valt wat regen……. 

 
 

 
 

 
 
 

Tekst, Tiny van de Griendt en Anneke van der Waaij. 
Foto's, Jeanne Soetens en Maarten van der Waaij. 
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PINKSTERWEEKEND WINTERSWIJK 2019 
 

  PLANTEN 8 JUNI VROEGE OCHTEND WANDELING 
 

bosandoorn, bevertjes, dalkruid, stijve klaverzuring, blauw glidkruid, knopig helmkruid, gevlekte 
orchis, harlekijn orchis, grote ratelaar, salomonszegel, ringelwikke, zwaluwtong. 

 
WOOLDSE VEEN 

 
akkerkool, biggenkruid, blauwe bosbes, rode bosbes of vossenbes, egelboterbloem, kruipende 
boterbloem, scherpe boterbloem, braam, brandnetel, brem, akkerdistel, engelwortel, watereppe, 
fluitenkruid, oranje havikskruid, heermoes, dopheide, lavendelheide, struikheide, hennepnetel, sint 
janskruid, moerashertshooi, hondsdraf, gewone hoornbloem, kamperfoelie, kleine klaver, rode 
klaver, witte klaver, kleefkruid, haarmos, heidelucifer,klimop, dagkoekoeksbloem, echte 
koekoeksbloem, lidrus, lijsterbes, gele lis, look zonder look, maagdenpalm, madeliefje, grasmuur, 
vogelmuur, geel nagelkruid, gevlekte orchis, paardenbloem, pijpenstrootje, pinksterbloem, pitrus, 
gewone raket, riet, robertskruid, salomonszegel, klein springzaad, tormentil, adelaarsvaren, vergeet 
mij nietje, glad walstro, wateraardbei, gele waterkers, witte waterkers, kleine waternavel, gewone 
wederik, brede weegbree , voederwikke, harig wilgenroosje, moeraswolfklauw, éénarig wollegras, 
zevenblad, zilverschoon,  kleine zonnedauw, ronde zonnedauw, veldzuring, zwaluwtong. 

 
SPOORLIJN "Borkense baan". 

 
bijvoet, boerenwormkruid, melkdistel, duizendblad, tijmereprijs, grote muur, rankende helmbloem, 
hengel, herderstasje, hop, kale jonker, heidekartelblad, knopig helmkruid, koninginnenkruid, 
kruipbrem, jacobs kruiskruid, kleverig kruiskruid, margriet, muizenoortje, gevlekte orchis, reukgras, 
sint janskruid, stekelbrem, tasjeskruid, valse salie, veldkers,  vetblad, vlasbekje, waterlelie, 
waterweegbree, schapenzuring. 

 
STEENGROEVE, Winterswijk. 

 
Scherpe fijnstraal, bijenorchis. 

 
VRAGENDERVEEN, HET SCHADDENPAD, 9 JUNI 2019 

 
bitterzoet, stekelbrem, klein bronkruid, hoge cyperzegge, schildereprijs, gagel, lavendelheide, 
knolrus, knoppenbies, echte koekoeksbloem, koningsvaren, korenbloem, kranswier, kronkelsteeltje 
grijs of tankmos, gewoon langbaardgras, lisdodde, mannagras, stijve moerasweegbree, rietorchis, 
rankende helmbloem, reukgras,  rijsbes, ruwe smele, witte snavelbies, trekrus, kleine veenbes, 
veenmos, fraai veenmos, gerimpeld veenmos, gewoon veenmos, veenpluis, veldrus, zomp 
vergeetmijnietje, vogelpootje, watercrassula, kleine waternavel, ringel wikke, gestreepte witbol, 
éénarig wollegras, zwarte zegge, kruipend zenegroen, zonnedauw. 

 
 
 
 

KOOLMANSDIJK, Lievelde. 
 

gele morgenster, stijve ogentroost, gevlekte orchis, welriekende nacht orchis, spaanse ruiter, 

grote valeriaan. 
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ZWILLBROCKER VENN, 10 JUNI 
 

dalkruid, japanse duizendknoop, kaasjeskruid, echte kamille, grote klis, klein kruiskruid, rankende 
helmbloem, springbalsemien, klein springzaad, stinkende gouwe, vingerhoedskruid. 

 
INSECTEN 

 
aardhommel, behangersbij, bessenwants, bloedcicade, elzenhaantje, feeënlampje, geel 
lieveheersbeestje, geelbandlangsprietmot, gevlekte smalbok, groene snuitkever, groene 

zandloopkever, honingbij, hooiwagen, knutjes, lieveheersbeestje, larve lieveheersbeestje, meikever, 
oeverlibel ( vrouwtje) , penseelkever, populierenhaantje, pyamawants, roodoogjuffer, rozenkever, 
schorpioenvlieg, spuugbeestje, steenhommel, tweekleurige smalbok, weekschildsoldaatje, 
zakjesdrager, zandbij, zwartkopvuurkever, zweefvlieg. 

 
 
 

 

VLINDERS EN RUPSEN 
 

appeltak, atalanta, bont zandoogje, boterbloempje, bruin zandoogje, citroentje, distelvlinder, 
eikenbladroller, geisha, groentje, heide blauwtje, hooibeestje, hoornaarvlinder, huismoeder, icarus 

blauwtje, sint jacobsvlinder, oranje iepentak, processie rups, ringelrups, rups grote beer, rups 
helmkruidvlinder, tweevlekspanner, wapendrager, witte tijger, zilveren groenuil. 

 
PADDENSTOELEN 

 
berkenzwam, heksenboter, parelamaniet, vuurzwammetje, zwavelkopje 

 
OVERIG 

 
baltsroep koekoek, bruine kikker, eitjes wants, gewoon doorntje (sprinkhaan), heikikker, 
levendbarende hagedis, nestje dwergmuis, rosse woelmuis, sabelsprinkhaan, sikkelsprinkhaan. 
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Pinksterweekend NWG Liempde 2019 
Waarnemingen nachtvlinders van Dirk Eijkemans 

 

2019-06-10 

 
Huismoeder - Noctua pronuba 

 
 
 

 1 imago, op licht, lichtval 

 
 
 

Winterswijk - Huppel (GE) 
Gevlamde bladroller - Archips xylosteana 1 imago, op licht, lichtval Winterswijk - Huppel (GE) 
Variabele spikkelspanner - Alcis repandata 1 imago, op licht, lichtval Winterswijk - Huppel (GE) 
Bonte lariksbladroller - Spilonota laricana 1 imago, op licht, lichtval Winterswijk - Huppel (GE) 
Variabele grasuil - Apamea crenata 1 imago, op licht, lichtval Winterswijk - Huppel (GE) 
Gevlekte zomervlinder - Comibaena bajularia 1 imago, op licht, lichtval Winterswijk - Huppel (GE) 
Zonnesproetbladroller - Aleimma loeflingiana 1 imago, op licht, lichtval Winterswijk - Huppel (GE) 
Wapendrager - Phalera bucephala 4 imago, op licht, lichtval Winterswijk - Huppel (GE) 
Zwart beertje - Atolmis rubricollis 1 imago, op licht, lichtval Winterswijk - Huppel (GE) 
Zilveren groenuil - Pseudoips prasinana 1 imago, op licht, lichtval Winterswijk - Huppel (GE) 
Brandnetelmot - Anthophila fabriciana 1 imago, op licht, lichtval Winterswijk - Huppel (GE) 
Gewone witvlakbladroller - Hedya nubiferana 1 imago, op licht, lichtval Winterswijk - Huppel (GE) 
Oranjegeel halmuiltje - Oligia fasciuncula 1 imago, op licht, lichtval Winterswijk - Huppel (GE) 
Reuzenbladroller - Choristoneura hebenstreitella  1 imago, op licht, lichtval      Winterswijk - Huppel (GE) 

 
2019-06-09 

 
Zuidelijke stofuil - Hoplodrina ambigua               1 imago, op licht, lichtval            Winterswijk - Huppel (GE) 
Zakdrager onbekend - Psychidae spec               1 imago, op licht, lichtval  Lichtenvoorde -  Vragenderveen 
(GE) Oranje iepentakvlinder - Angerona prunaria       1 imago, op licht, lichtval  Lichtenvoorde - 
Vragenderveen (GE) 
Zilveren groenuil - Pseudoips prasinana 
Drielijnuil - Charanyca trigrammica 
Witlijntandvlinder - Drymonia querna 
Wapendrager - Phalera bucephala 
Geel beertje - Eilema sororcula 
Witte tijger - Spilosoma lubricipeda 
Wapendrager - Phalera bucephala 

Meriansborstel - Calliteara pudibunda 
Groene eikenbladroller - Tortrix viridana 
Gevlamde bladroller - Archips xylosteana 
Gevlamde bladroller - Archips xylosteana 
Sint-jacobsvlinder - Tyria jacobaeae 
Boterbloempje - Pseudopanthera macularia 
Tweevlekspanner - Lomographa bimaculata 

1 imago, op licht, lichtval 
1 imago, op licht, lichtval 
1 imago, op licht, lichtval 
2 imago, op licht, lichtval 
1 imago, op licht, lichtval 
1 imago, op licht, lichtval 
1 imago, op licht, lichtval 
1 imago, op licht, lichtval 
30 imago, op licht, lichtval 
1 imago, op licht, lichtval 
1 imago, op licht, lichtval 
1 imago 
1 imago 
1 imago 

Winterswijk - Huppel (GE) 
Winterswijk - Huppel (GE) 
Winterswijk - Huppel (GE) 
Winterswijk - Huppel (GE) 
Winterswijk - Huppel (GE) 
Winterswijk - Huppel (GE) 
Winterswijk - Huppel (GE) 
Winterswijk - Huppel (GE) 
Winterswijk - Huppel (GE) 
Winterswijk - Huppel (GE) 
Winterswijk - Huppel (GE) 
Winterswijk - Kotten (GE) 
Winterswijk - Kotten (GE) 
Winterswijk - Woold (GE) 

 

2019-06-08 
  

 

Helmkruidvlinder - Cucullia scrophulariae 
Eikenprocessierups - Thaumetopoea processio 
Groene eikenbladroller - Tortrix viridana 

 

                1 rups 
nea         40 rups 
30 imago, op licht, lichtval 

 

Winterswijk - Huppel (GE) 
Winterswijk - Huppel (GE) 
Winterswijk - Huppel (GE) 

 

2019-06-07 
  

 

Vetmot - Aglossa pinguinalis 
 

1 imago 
 

Winterswijk - Huppel (GE) 
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2019-06-09 Rietgors - Emberiza schoeniclus 1 Lichtenvoorde - Vragenderveen (GE) 
2019-06-09 Boomvalk - Falco subbuteo 2 Lichtenvoorde - Vragenderveen (GE) 
2019-06-09 Koekoek - Cuculus canorus 1 Lichtenvoorde - Vragenderveen (GE) 
2019-06-09 Matkop - Poecile montanus 1 Lichtenvoorde - Vragenderveen (GE) 
2019-06-09 Fitis - Phylloscopus trochilus 3 Lichtenvoorde - Vragenderveen (GE) 
2019-06-09 Grote Lijster - Turdus viscivorus 5 Lichtenvoorde - Vragenderveen (GE) 

 

Pinksterweekend NWG Liempde 2019 
 

Waarnemingen vogels Dirk Eijkemans 
 

2019-06-10 Fazant - Phasianus colchicus 1 Winterswijk - Meddosche Veen (GE) 
2019-06-10 Koekoek - Cuculus canorus 1 Winterswijk - Meddosche Veen (GE) 
2019-06-10 Groene Specht - Picus viridis 1 Winterswijk - Meddosche Veen (GE) 
2019-06-10 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola 1 Winterswijk - Meddosche Veen (GE) 
2019-06-10 Geelgors - Emberiza citrinella 1 Winterswijk - Meddosche Veen (GE) 
2019-06-10       Tuinfluiter - Sylvia borin               1        Winterswijk - Willinks Weust Heksenbos (GE) 
2019-06-10       Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca           1           Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-10       Sperwer - Accipiter nisus                                          1           Eibergen - Kerkdijk e.o. (GE) 
2019-06-10       Steenuil - Athene noctua                                          1           Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-10       Pimpelmees - Cyanistes caeruleus                         1           Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-10       Boomvalk - Falco subbuteo                                     1 jagend             Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-10       Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus 1      Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-10       Witte Kwikstaart - Motacilla alba            1           Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-09       Havik - Accipiter gentilis                                          1           Winterswijk - Steengroeve (GE) 
2019-06-09       Oehoe - Bubo bubo                                                  4           Winterswijk - Steengroeve (GE) 
2019-06-09       Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea           1           Winterswijk - Bekendelle (GE) 
2019-06-09       Vuurgoudhaan - Regulus ignicapilla                      1           Winterswijk - Bekendelle (GE) 
2019-06-09       Kortsnavelboomkruiper - Certhia familiaris macrodactyla 1 Winterswijk - Bekendelle (GE) 
2019-06-09       Middelste Bonte Specht - Dendrocoptes medius 1         Winterswijk - Bekendelle (GE) 
2019-06-09       Appelvink - Coccothraustes coccothraustes          1           Winterswijk - Bekendelle (GE) 
2019-06-09       Zwartkop - Sylvia atricapilla                                      1           Winterswijk - Bekendelle (GE) 
2019-06-09       Middelste Bonte Specht - Dendrocoptes medius 1          Winterswijk - Bekendelle (GE) 
2019-06-09       Zwartkop - Sylvia atricapilla                                    1           Winterswijk - Bekendelle (GE) 
2019-06-09       Winterkoning - Troglodytes troglodytes              1           Winterswijk - Bekendelle (GE) 
2019-06-09       Boomklever - Sitta europaea                                  1           Winterswijk - Bekendelle (GE) 
2019-06-09       Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata         1           Winterswijk - Bekendelle (GE) 
2019-06-09       Vuurgoudhaan - Regulus ignicapilla                      2           Winterswijk - Bekendelle (GE) 
2019-06-09       Glanskop - Poecile palustris                                    1           Winterswijk - Bekendelle (GE) 
2019-06-09       Boomkruiper - Certhia brachydactyla                   1           Winterswijk - Bekendelle (GE) 
2019-06-09       Zanglijster - Turdus philomelos                              1           Winterswijk - Bekendelle (GE) 
2019-06-09       Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus           1           Winterswijk - Groenlosche Slinge  
                                                                                                                                                                            e.o. (GE) 
2019-06-09       Grote Karekiet - Acrocephalus arundinaceus      1 baltsend / zingend      Winterswijk -                         
                                                                                                                                         Groenlosche Slinge e.o. (GE) 
2019-06-09       Havik - Accipiter gentilis                                          1           Winterswijk - Corle (GE) 
2019-06-09       Buizerd - Buteo buteo                                              1           Winterswijk - Corle (GE) 
2019-06-09       Boomvalk - Falco subbuteo                                     1           Winterswijk - Corle (GE) 
2019-06-09       Bosrietzanger - Acrocephalus palustris                1           Lichtenvoorde - Bufferzone 
                                                                                                                                                         Vragenderveen (GE) 
2019-06-09       Appelvink - Coccothraustes coccothraustes        2    Lichtenvoorde - Vragenderveen (GE) 
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2019-06-09       Grote Lijster - Turdus viscivorus                            1           Lichtenvoorde - Bufferzone 
                                                                                                                                                          Vragenderveen (GE) 
2019-06-09       Geelgors - Emberiza citrinella                                 1           Lichtenvoorde - Bufferzone 
                                                                                                                                                           Vragenderveen (GE) 
2019-06-09       Roodborst - Erithacus rubecula                              1           Lichtenvoorde - Bufferzone 
                                                                                                                                                            Vragenderveen (GE) 
2019-06-09       Tuinfluiter - Sylvia borin              1          Lichtenvoorde - Bufferzone Vragenderveen (GE) 
2019-06-09       Kwartel - Coturnix coturnix                                     1           Lichtenvoorde - Vragender (GE) 
2019-06-09       Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata                       1           Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-09       Appelvink - Coccothraustes coccothraustes                      1           Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-09       Boomkruiper - Certhia brachydactyla                                 1           Winterswijk - Ratum (GE) 
2019-06-09       Middelste Bonte Specht - Dendrocoptes medius   1       Winterswijk - Ratum (GE) 
2019-06-09       Glanskop - Poecile palustris                                                  1           Winterswijk - Ratum (GE) 
2019-06-09       Goudvink - Pyrrhula pyrrhula                                               1           Winterswijk - Ratum (GE) 
2019-06-09       Boompieper - Anthus trivialis                                               2           Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-09       Geelgors - Emberiza citrinella                                               2           Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-09       Grote Bonte Specht - Dendrocopos major                         1           Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-09       Groene Specht - Picus viridis                                                1           Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-09       Tjiftjaf - Phylloscopus collybita                                             1           Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-09       Zwartkop - Sylvia atricapilla                                                  1           Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-09       Groenling - Chloris chloris                                                     1           Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-09       Merel - Turdus merula                                                           1           Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-09       Zanglijster - Turdus philomelos                                            1           Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-09       Heggenmus - Prunella modularis                                         1           Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-09       Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus          1           Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-08       Oehoe - Bubo bubo                                    3 juveniel           Winterswijk - Steengroeve (GE) 
2019-06-08       Geelgors - Emberiza citrinella                  1           Winterswijk - Kuipersweg tot Grens (GE) 
2019-06-08       Gierzwaluw - Apus apus                            5           Winterswijk - Kuipersweg tot Grens (GE) 
2019-06-08       Tuinfluiter - Sylvia borin                            1           Winterswijk - Kuipersweg tot Grens (GE) 
2019-06-08       Spotvogel - Hippolais icterina                  1 baltsend / zingend      Winterswijk - Kotten (GE) 
2019-06-08       Boomkruiper - Certhia brachydactyla                                 1           Winterswijk - Woold (GE) 
2019-06-08       Geelgors - Emberiza citrinella                                               1           Winterswijk - Woold (GE) 
2019-06-08       Boompieper - Anthus trivialis                  1 bezet nest met eierenWinterswijk - Woold (GE) 
2019-06-08       Tuinfluiter - Sylvia borin                                                        1           Winterswijk - Woold (GE) 
2019-06-08       Spotvogel - Hippolais icterina                                               1           Winterswijk - Woold (GE) 
2019-06-08       Rietgors - Emberiza schoeniclus                            1           Winterswijk - Wooldse Veen (GE) 
2019-06-08       Sperwer - Accipiter nisus                                         1           Winterswijk - Wooldse Veen (GE) 
2019-06-08       Koekoek - Cuculus canorus                                     1           Winterswijk - Wooldse Veen (GE) 
2019-06-08       Grasmus - Sylvia communis                                    1           Winterswijk - Wooldse Veen (GE) 
2019-06-08       Goudvink - Pyrrhula pyrrhula                                 1           Winterswijk - Wooldse Veen (GE) 
2019-06-08       Witte Kwikstaart - Motacilla alba                          1           Winterswijk - Wooldse Veen (GE) 
2019-06-08       Middelste Bonte Specht - Dendrocoptes medius  2         Winterswijk - Wooldse Veen (GE) 
2019-06-08       Fitis - Phylloscopus trochilus                                  1           Winterswijk - Wooldse Veen (GE) 
2019-06-08       Tjiftjaf - Phylloscopus collybita                              1           Winterswijk - Wooldse Veen (GE) 
2019-06-08       Geelgors - Emberiza citrinella                                 1           Winterswijk - Wooldse Veen (GE) 
2019-06-08       Boerenzwaluw - Hirundo rustica             2           Winterswijk - Kuipersweg tot Grens (GE) 
2019-06-08       Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus     1                Winterswijk - Kotten (GE) 
2019-06-08       Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus          1           Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-08       Roodborsttapuit - Saxicola rubicola                                    1           Winterswijk - Ratum (GE) 
2019-06-08       Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus                          1           Winterswijk - Ratum (GE) 
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2019-06-08 Boompieper - Anthus trivialis 1 Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-08 Gierzwaluw - Apus apus 20 Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-08 Holenduif - Columba oenas 3 Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-08 Fitis - Phylloscopus trochilus 1 Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-08 Houtduif - Columba palumbus 1 Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-08 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major 1 Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-08 Grasmus - Sylvia communis 1 Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-08 Middelste Bonte Specht - Dendrocoptes medius 1 Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-08 Gierzwaluw - Apus apus 3 Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-08 Spreeuw - Sturnus vulgaris 1 Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-08 Wilde Eend - Anas platyrhynchos 9 Winterswijk - Ratum (GE) 
2019-06-08 Zanglijster - Turdus philomelos 1 Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-08 Merel - Turdus merula 2 Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-08 Tjiftjaf - Phylloscopus collybita 1 Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-08 Winterkoning - Troglodytes troglodytes 1 Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-08 Roodborst - Erithacus rubecula 1 Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-08 Zwartkop - Sylvia atricapilla 1 Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-08 Zwarte Kraai - Corvus corone 4 Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-08 Vink - Fringilla coelebs 1 Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-08 Boomklever - Sitta europaea 2 Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-08 Groenling - Chloris chloris 1 Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-08 Putter - Carduelis carduelis 2 Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-07 Gierzwaluw - Apus apus 3 Winterswijk - Huppel (GE) 
2019-06-07 Groene Specht - Picus viridis 1 Winterswijk - Huppel (GE) 
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Geelgors 

Geelgors 

Zwarte roodstaart 

Foto: Jeanne Soetens 

Foto: Jeanne Soetens 
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“Thuis” in Lutje Kössink 
Masterveld 

Gids Jan Stronks wordt bedankt. 

Buurtbenkske bij de  Borkense baan 

 Scholtengoed Den Haar 
 

Na gedane arbeid is het lekker rusten 
 

Het nieuwe speeltje van Tinus Zoekt en ge zult vinden 
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Hoornaarvlinder 

Meriansborstel 

Hoornaarvlinder Meikever 

Welriekende nachtorchis Gevlekte orchis 

Rietgors Flamingo’s 

Flamingo’s 

Ringelrups 
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