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Van de voorzitter

EenmaandvóórhetbeginvanhetLauwersmeerkampwaserdeontmoetingmeteenecoloog.Onsgesprekgingovernatuur,bijzondereplantenmilieusen
mijnbezoekaanhetLauwersmeer.Zijnreactieverrasteme.Zo’nhalveeeuwterugmaaktehijdeeluitvandeWerkcommissieLauwersmeer.Debekende
procedurewastoenookal:overheidscommissiebestaandeuit
verschillendedisciplineswaarondereenbosbouwerendefensieman;ten
slotteaanbevelingendoenoverbestemmingeninrichtingvanhetnieuwe
land.Alsbenoemdcommissielidwaszijnuitgangspunthetnatuurlijke
milieu;kalkrijk/arm;diepe/ondiepestroomgeulen,zandplaten;
zilt/brak/zoetetc.Tijdenszijnwerk,zoverteldehij,wasereenopvallend
contrastmetdelandschapsarchitect.Werkwoordenuithetvakgebiedvan
ditcommissielidgingeninderichtingvanaanleggenenontwerpen.

OnsLauwersmeerkampzouvastduidelijkheidbrengenopdevraagwelke
visieuiteindelijkdemeesteruimtezoukrijgenbijhetbestemmenvande
duizendenhectaresingedijktland.Hetantwoordmoetongetwijfeldopte
makenzijnnahetdoornemenvandesfeerverslagenenhetinkijkenvande
overzichtslijsten.

Deruim20deelnemersaanditkampzoudenfietsendenwandelendin
verschillendesamenstellingenvooralderandenvanhetNationaalPark
Lauwersmeerverkennen.OokwerddoorbezoekjesaandekustkennisgemaaktmethetziltemilieuvanFrieseenGroningsekwelders.

Vogelliefhebberszettenmeerderekerenhunstatievenopindeobservatiepostenrondhetmeer.
Overhetalgemeenklonkergelijkluidendheidbijhetwaarnemenvandefoeragerendevogels.Nietaltijdwaseenhelderbeeldtekrijgenvandewatervogels
omdatzetijdelijkineenovergangskleedwarengekomen.Erwerdvooralsamengekekenendeene‘vogelkijker’navigeerdesomsdeanderenaareenpunt
indeverte.Geoefendeogenzagendaaropgrensvanwaterenzandplaateenpootruiterwaden.Danwaseropdeobservatiepostvooreveneenlevendig
onderonsje:isiegroenofzwart?
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Verrassendwarendeweidenmeteenrijkdomaankalkminnendeplanten;hetmilieudatwedaaraantroffenbestaatuitschraalzandmetveel
schelpengruis.NaarallewaarschijnlijkheidwasdeplekvandezebloemrijkeweidenvoorheeneenzandplaatindeLauwerszee.Enkelewekenvóórons
kleurdendeweidennogrozeenpaarsdoordebloeivanorchideeën.Nuvielalseersteophetmassalewitvande
bloeiendeParnassia.

Bijzonderwarendevelegroeiplekkenmeto.a.boletenenrussula’sinhetLauwersoogbos.Enkelevruchtlichamen
konden’savondsindekringbekekenworden.ZoisbijiedereeneengoedbeeldblijvenhangenvandeGroene
knolamaniet.

Vanaldatmooisopdedagwerd’savondsverslaggedaan.Somswerddatbeeldendgepresenteerd.
Zestrektehaararmenheelbreedomaantegevenwatzijenenkeleanderendiedaggezienhadden.Erwaslangnaaruitgekeken.Eindelijkwerdde
Zeearendwaargenomen.Zeprobeerdetevergeefshaararmennogverderuitterekkenomderuim2meterspanwijdtevandezevogelaantegeven.
Zógroot!Haargloedvolleverhaalbeschreefdetragevleugelslagvandevogel;glijdendbovendevlakte;nogeenpaarslagen,danoplossendinde
ruimte.

Evenopmerkelijkwaszijnverhaalovereenaantalwezeltjesdatdewegoverstak.
Waarschijnlijkeenwezelfamiliewaarbijderankebeestjeskopstaartkopstaartdichtachterelkaaroverdeweggolfden.Hetleekwelopafstand–zijn
woordenaanhalendalsofereenbruineslangzichverplaatstenaardeoverkant.

Erna,Jenny,dankvoorjullievoorbereidendewerkvoorditkamp.Vooreengrootdeelaanons
zichtonttrokken;welbelangrijkvooreenprettigverloopvanonzekampeerweek.

Webeleefdenmetelkaareenheerlijketijdopeenmooiekampeerlocatie(Rousant–Zoutkamp).
Aangenaamwashetomonsindeavondopeenoverdektcampingterrasteinstalleren;
eenmediterranesfeeronderdewijnrankenmetrijpedruiven.
Vandiemomentendatjezegt:“Mmmm,ergaatevennietsbovenGroningen”.

Eenactievekampeerweek;opgaaninonstijdelijkbuitenleven;entelkenseindedageen
ondergaandezondiedewestelijkehemelsomsknalroodkleurde;allesineenwarmstrijklicht
zettend.
TheoLeussink
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EXCURSIEPROGRAMMA

Zondag25aug:
1. Kennismaken:fietsenaandeOostkantviavogelhutJaapDeensgatnaarhavenLauwersoog.KijkjenemeninhetHIP:
haveninformatiepunt.
2. 14.00uurinactiviteitencentrum(welkomst)praatjedoorSBB.

Maandag26aug:
1. Kort:wandelingKollumerkadeincl.verbodendeel(perfietserheen)
2. Lang:wandeling“DeMarne”16kmuitANWBWandelgids

Dinsdag27aug:
1. Kort:Vogelwandeling,wittepaaltjesroute7kmmet/o.l.v.vrijwilligerSBB
2. Lang1:metautonaarBantpolderenFriesekwelders,PaezemerlannenenEanjumerKolken
3. Lang2:paddenstoelenmetautonaarAppingedam,diverseGroningselandgoederenbezoekenopterugweg

Woensdag28aug:
1. Kort:Ezumakeeg(fietsenonderlangsnaarwestzijdeLauwersmeer)
2. Lang:RondjeLauwersmeer–fietstocht

Donderdag29aug:
1. Kort1:Marnewaarden–bos(fietsenenwandelen)
2. Kort2:WandelingBallastplaatbos(donkerblauwepaaltjes)metuitkijktoren
Middagprogramma:Convoopruimenenbotanischtekeneno.l.v.TheoLeussink,maaltijdvoorbereiden
Avondprogramma:Gezamenlijkemaaltijdbeslotenmetchoc

Vrijdag30aug:
1. Kort1:OrchideeënwandelingLauwersoogbos(+haven)/Zuidwalbos7km
2. Lang1:Schiermonnikoog(metauto,fietsachteropnaarveerboot)FietshurenopSchierdirectvanafveerbootmogelijk(kostca20minuten)
3. Lang2:ViaWestpoldernaarkweldersGroningenincl.kwelderwandeling
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Excursieverslagen
Zondag25augustus
Kennismaking met Lauwersmeergebied doorIngridMartin

Korte fietstocht naar Jaap Deensgat doorLieuwienKoster

Met7mensenopdefietsnaarLauwersoog.Eerstopzoeknaardeoehoe,
maardiezatlangsdekantvandewegop
eenpaaltjealoponstewachten!

Daarna op allerlei plaatsen enorm veel
vogelsenplantenbekeken,ookvanuitde
vogelhut Jaap Deensgat.  Casarcas,
lepelaars, reuze stern waren zeer de
moeitewaard.

Bezoekerscentrum
in
Lauwersoog
bezochteneenvisjedaargegeten.
Teruggefietst
naar
andere
bezoekerscentrum voor een verhaal en
presentatieoverhetLauwersmeer.

Enorme hoeveelheid groene knolamanieten gezien! Op de terugweg zat
de oehoe er nog, nu in het zonnetje met veel bekijks. Het was een
heerlijkeengezelligedagmetookmooiweer.




Wijhaddengekozenvoordekorteroute(naarvogelhut,vissershavenen
bezoekerscentrum met uitleg). Om te voorkomen dat de groep te groot
werd, werd gekozen voor een snelle groep (die eerst vertrok) en een
langzamegroep.

Datverschilwasnietzoduidelijk,wantalsnelhaaldedelangzamegroep
desnellein.

Er waren veel andere vogelaars. Waar zij stonden, bleven wij ook staan.
ZoontdektenwedeOehoe.

In de vogelhut Jaap
Deensgat
waren
zwaluwen hun jongen
aan het voeren. Zij
trokkenzichnietveelaan
van
de
menigte
vogelaars.

Dankzij
goede
vogelkijkers ontdekten
wedereuzenstern.Inhet
bezoekerscentrum
verteldedegidsprecieswelkebijzonderevogelwaarzat(hetstaatookop
internet).
Dezeearendkomtookvoor.Erhingeenmodelvandezeearendmeteen
spanwijdtevanwel2,5meter.
Wijhopendelevendezeearenddezeweeknogtezien.
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Maandag26augustus


De Marne: oud verhalenland -

doorVolkertenMarjaBakker


Met 9 mensen liepen we deze wandeling van bijna 20 km waarbij niet
alleen de natuur maar ook de cultuur een grote rol speelde. Het
Groningse land liet zich van zijn beste kant zien: een blauwe lucht met
witte wolken, zon, wind en boeren die
graanaanhetoogstenwarenofonsmet
wagens vol aardappels passeerden. In
de wei stonden blaarkoppen en
paarden.
Via een kerkenpad liepen we van
Zoutkamp
naar
Ulrum.
Daar
bewonderdenweeenschitterendromaansgotisch13eeeuwskerkjedat
ook nog eens bekend werd omdat ds. Hendrik de Cock daar in 1834 de
Afscheiding uit de Hervormde kerk begon. De familie Lewe, die op de
Asingaborg woonde, en veel inkomsten verkreeg uit  adellijke rechten,
drukte hun stempel op het gebied en op veel plaatsen kom je de
afbeeldingvandeleeuwtegen.
De lunch gebruikten we zittend op de grafzerken van het wierdekerkhof
Olle Weem waar het heerlijk toeven was (veel horecagelegenheden
kwamenweniettegen).DewandelingvoerdeverdernaarNiekerk.Evert
Lewe, lid van de Staten Generaal en daarmee bewindvoerder en
aandeelhouder van de West Indische Compagnie kreeg dividend
uitgekeerd. De verovering door Piet Hein van de zilvervloot leverde veel
openwaarschijnlijkbesteeddehijeendeelvanhetgeldaandeherbouw
van de kerk in dit dorp. Ook deze kerk was open zodat we ook het
interieur konden bewonderen. Naast deze kerk staat een heel modern
aandoendekubistischepastorieuit1937.
Vooralindedorpjesbijvlinderstruikenenhemelsleutelzagenweenorm
veel vlinders, vooral de kleine vos. Verder zagen we nog een zwerm
wulpeninhetweilandenmannetjeenvrouwtjebruinekiekendief.
Al met al een lange wandeling met een aantal interessante
bezienswaardigheden.

Kollumerkader

-

doorBettyvanLeeuwen


Wederomishetstralendweer,enwefietsenrichtingKollumerwaard,met
eenspecialevergunningvanStaatsbosbeheeropzak,omdekadevanhet
schiereilandtussenMiddelgatenRechteindrondtelopen.
Bij de proefboerderij aan de Hoge Zuidwal wordt druk geoogst op de
akkers.Daarlangszijnbloemrijkestrokeningezaaid,dienogblijvenstaan.
Eenvrolijkgezicht,maardevlinderrijkdomervanvalttegen,doordekijker
te zien. We zien hier wel de eerste interessante vogels, een ooievaar,
zilverreiger, kiekendieven, maar ook kleine zangertjes (zie de vogellijst)
We gaan niet direct het fietspad op maar rijden eerst door naar het
uitzichtpunt. De koeien houden zich gedeisd; ze liggen niet hinderlijk op
het pad, en de verspreide hoge wilgen geven de graslanden een aanblik
vanechtesavannen.Inderdaadbiedtdeheuveleenwijdsgezichtrichting
Zoutkamperril. Alleen is er geen zeearend aan de horizon te zien. Zelfs
geenslechtvalk.Wezoekenhetfietspadweerop,langshetbosendoor
derietvelden.WatishethiertochruimenrustigHeelveelkleinevossen
vliegen op het Koninginnekruid. Maar het aantal soorten vlinders valt
tegen. Ook zien we nauwelijks vogels, totdat we stoppen voor wat even
later als paapjes, zittend op een dode
tak, worden gedetermineerd. Aan het
eindvanhetfietspadstuitenwenaeen
bosje op een veekerend hek. We
pauzeren er even en ontdekken
blaasjeskruid in een poeltje, dat
onmiddellijk als Groot blaasjeskruid
wordt bestempeld, gezien zijn grootte
enkleur.Nadatiemandhetmetgevaar
voor eigen leven uit het water vist blijkt het na determinatie Loos
blaasjeskruid te zijn. Voor vrijwel iedereen een onbekende soort.
GelukkigzitdeflorabijdeKNNValtijdinderugzakken.
7




Achter het hek wachten konikpaarden
hunkerend op onze komst. Maar nadat de
boswachter met een gast langskomen en er
ongedeerdvoorbijlopen,durvenalleledenvan
onzegroepdatook.
Daarna doemt de uitzichttoren op, die uit de
verte op het zeil van een schip lijkt. Met dit
weerwaaijeerzowaareenkeernietaf.Nade
koffie blijven een paar mensen hier steken,
terwijlderestdekadegaatrondwandelen.

Direct na vertrek wordt een grauwe klauwier in een boompje gezien.
Eigenlijk is het verder vrij saai en stil tussen het hoge riet. Alleen de
vlindertjesdwarrelenactiefrond.Inanderejaargetijdenishethierbeslist


aantrekkelijker,metrietzangertjesen
dergelijke. Maar de zon schijnt nog
stralendenhetblijftruimenrustig.

Halverwegedemiddagfietsenwevia
dezelfde weg terug. Enkelen willen
dan toch de bloemenstroken in om
nog wat vlinders te scoren. De rest
gaat naar de boodschappen, of ons
kampeerterrein met het heerlijke
uitzichtophetReitdiep.



Dinsdag27augustus
Bantpolder, Paesens en Moddergat

doorTonBode


Vanaf het ruige zand (Rousant) is de excursie rechtstreeks naar Paesens
enModdergatgereden.
DeBantpolder,diedezedagookwordtbezocht,werdindeochtenduren
overgeslagen,vanwegehethogewaterdatrond12.00uuropzoukomen.
Detopvanhethoogwaterlagop15.00uur.Van09.30–13.00uurzijnwe
in het kweldergebied van Paesens en Moddergat gebleven, om onder
anderedesteltlopersop hetwadop naamtebrengen.Destrekdam die
ongeveer1500mhetwadinlooptwerdhelemaalafgelopen.Totruimop
dehelftvandedamstondaanweerszijdenbegroeiingvanonderandere
distels.
Het was opvallend dat tot aan het kale wad veel Kleine vossen werden
gezien.Opdeondersterijenbasaltblokkenvandestrekdam,diebijvloed
onderwater komen testaan,zatenduizendenAlikruikentewachtentot
hetmomentdatzijhunvoedselweeruithetwaterkondenfilteren.
De Bantpolder bleek behoorlijk leeg te zijn. Bruine kiekendief,
Boerenzwaluwen en enkele Wulpen en Kieviten werden er wel gezien.

Daarwaardeventwegdedijkraakt,werdendeauto’sgeparkeerdomaan
de Waddenzeekant naar vooral meeuwen en sterns te kijken. Op een
zandplaat die
steeds verder
onder liep, het
hoogwater
kwam
nog
steeds op, zat
eengrotegroep
Grote stern en
eenenkeleReuzenstern.VissendeNoordsesterns eneenenkeleVisdief
dienaarhetbinnenlandvloogmaaktenhetsternplaatje(bijna)compleet.
Op de terugweg werd nog een stop bij het Jaap Deensgat gemaakt. De
opvallendstewaarnemingenhierwaren62Lepelaarsen48Casarca’s.Een
prettige vogeldag onder zeer gunstige weersomstandigheden kwam tot
eeneind.
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Langs 3 borgen

doorBertTolsma


De verwachtingen t.a.v. paddenstoelvondsten op de 3 landgoederen in
NoordGroningen waren niet hoog gespannen, gezien het wekenlange
drogeweerendatklopteaardigmetdewerkelijkheid;wevondenweinig
soorten en daarvan ook weinig exemplaren. We waren met z’n drieën:
PietHollander,JaapWismanenBertTolsma.
OplandgoedEkensteininAppingedamvondenwedesondankseenaantal
leuke exemplaren van de
wortelende
boleet
(Boletus
radicans), een warmteminnende
soort die ook elders op kalkrijke
kleigronden niet erg zeldzaam
meerisenookdegeraniumrussula
(Russula pelargonia) was nog net
fotogeniek genoeg om vastgelegd
te worden. Verder genoten we
vooral van de entourage van dit
ongeveer 400 jaar oude landgoed dat nu vooral gebruikt wordt voor
bruiloften en partijen. Zeker zeer de moeite waard, dit tweetal huizen
(Ekenstein en Rusthoven), met name ook voor paddenstoelen, maar
vandaag even niet. De singel rondom de Menkemaborg viel erg tegen;
teveelbrandnetelsenzevenbladengeenenkelepaddenstoel.
Verhildersum in Leens ziet er dan weer wat aantrekkelijker uit met zijn
borg,arbeidershuisjeenmuseumboerderijmet
daarin een aparte hoek voor de Groninger
zanger Ede Staal. Vooral de tientallen
exemplarenvan
dewitterussula(Russuladelica)warenhierhet
noteren en fotograferen waard. Na een kop
koffieophetterrasslotenwedezedagaf.



Kollumerwaard

doorLieuwienKoster


We fietsten langs de grens
van het nationaal park naar
hetzomerhuisbos.
We kwamen langs een
voormalig militair terrein,
herkenbaar aan haakse
bochten in het fietspad en
rijenreuzenbereklauwen.
Samen met een natuurgids
liepen we de 7 km lange
vogelroute(wittepaaltjes).
Bijhetuitzichtpuntzagenweeenreuzensterneenvisvangen.
Het pad was begroeid met rode ogentroost en er sprongen overal
kikkertjes.
VolgenseeniInformatiebordliepenerinhetbegrazingsgebiedookzwarte
Frieze Paarden. Die zagen we niet. Wel werd ons pad versperd door
Konikpaarden
en
Schotse Hooglanders,
zodat wij een ander
namen.
Hetwaseenprachtige
route.
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Woensdag28augustus


Ezumakeeg









doorTonBode


Het excursiedoel van deze dag was de Ezumakeeg, die blijkens eerdere
waarnemingendroogstondindeomgevingvandevogelkijkhut.
Deexcursiewerdperfietsgedaan.Onderwegwerdenkelemalengestopt.
DoortrekkendeRoodbosttapuitenenPaapjesvielenonstendeel.
Tijdens een van deze stops werden de
eerste Argusvlinders gezien. De keeg
(of koog) was droog. Op de vlakte
werdentochKievitengezienenlandde
tijdens ons bezoek aan de hut een
groep Goudplevieren, die door het
werkvaneenboer(graskeren)opeen
weiland waren verstoord. Verderop in
een groep Goudplevieren stonden nog
tweeKemphanen,ofmisschienmoetik
zeggenaltweeKemphanen,omdathet
waarschijnlijk exemplaren waren die
reedsuitdenoordelijkebroedgebiedenzijnteruggekomen.
De excursiedeelnemers die als
laatsten de fietstocht terug
begonnen, waren nog zo
gelukkig om, zij het op grote
afstand,
de
vier
Morinelplevieren te zien, die
volgens de geruchten al
geruime tijd in het gebied
aanwezigwaren.
Ook deze vogeldag droeg bij
aan
een
prettige
natuurbeleving, een van de
pijlersvanonzeKNNV.

Rondom het Lauwersmeer

doorBertTolsma


De weersomstandigheden waren deze dag opnieuw ideaal: helder weer,
volopzonneschijn,matigewindeneenprettiggezelschapvan9personen.
Op de fiets werd op een aantal plaatsen gepauzeerd, o.a. om vast te
kunnenstellenofinderdaaddeoehoehetloodjehadgelegd;hetvogellijk
was hoogstwaarschijnlijk van een andere
soortwerdonsverderopmeegedeeld.Via
de kijkhut bij het Jaap Deensgat werd in
Lauwersoog door velen een haring (met
wittebrood)‘verschalkt’.Detochtlangsen
over de dijk kende enige hindernissen,
maarwerdenonderdedeskundigeleiding
van Jan Westhuis met (enig) gemak
overwonnen. Jan ontdekte tijdens zo’n
hinderniseenstruisvogelenmethetviertalmorinelplevierenverderopin
de kijkhut aan de  Ezumakeeg zijn een paar hoogtepunten vermeld.
Ondertussen had een tweetal deelnemers afgehaakt en was een eigen
excursie
begonnen.
Gelukkig
bleef
het aantal op
peil, omdat een
ander
tweetal
van een andere
excursie zich bij
ons ons had
aangesloten.
Voldaan na deze
dagtocht
kwamen om 16
uuraanopdecampinginZoutkamp.(B.T.)
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Donderdag29augustus


Ballastplaatbos – Marnewaard

-

doorKarinBreeuwer


Met5personendedenwijeenochtendexcursiemetdeautoomdatwe's
middags boodschappen wilden doen voor de gezamenlijke maaltijd
(Harry,Erna,Ton,Netty,Karin).
Dedagbegonmistigenvochtig.WegingeneerstlangsdeJaapDeenhut
waarhetnogsteedsergmistigwas.Wekwamendaareengroepjefietsers
tegen (Jenny, Hans, Gerda). In het riet bij de bult hoorden en zagen we
BaardmannetjesenKleinekarekieten.
Een groepje brandganzen kwam luid
kwakend uit de mist opzetten en
vloogrechtoveronsheen.
Indehutwarendevierjongenvande
boerenzwaluwen weer gegroeid.
Dagelijksziejedatzeweergroterzijn.
Ze passen nu bijna niet meer in het
nest.Zewordennogdrukgevoerd.
We hadden geen uitzicht over de plas maar hoorden heel veel ganzen.
Doordemistzagjeoveralspinnenwebben.

Defietsersendeauto'sgingennaarhetBallastplaatbos.Vanafdeeerste
parkeerplaats aan de noordelijke toegangsweg hadden we een goede
toegang tot het bos. De volgende toegang geeft toegang tot het
bungalowpark van Landal Greenparks, waardoor het bos van daaraf niet
toegankelijkis.Doordeliggingvanditpark"Suyderoogh"looptdegrens
vanhetnationaalparkhierheelvreemd.


Hetwaseenvrijjongbosopzandgrondmetveelafwisseling.Erstonden
o.a. eiken, populieren, esdoorns, elzen, berken, meidoorn. Het was een
mooiewandelingoverdezandpadendiemetgrasbegroeidwarenofmet
zegges en daardoor helemaal rood gekleurd. We vonden een gewone
bosspitsmuis(dood),kleinegroenekikkertjes,kleinepadjes.Omongeveer
10.30 uur brak de zon door de mist, waardoor we konden genieten van
het uitzicht vanaf de twee verdiepingen hoge uitkijktoren. We keken uit
over Achter de Zwarten en weilanden langs het water. In de weilanden
liepen veel geulen en waren veel plekken met Heelblaadjes, die een
mooiestructuuraanhetweilandgaven.

In het bos waren veel bloeiende planten, o.a. Heelblaadjes, Parnassia,
Kleverige ogentroost,
Watermunt, Hertshooi.
Vanafca.11.15uzagen
we veel vlinders op de
luwe plekken in het
bos, waaronder een
paar
soorten
Blauwtjes.
De fietsers en Ton en
Netty hebben de
excursie vervolgd, wij
(Harry, Erna, Karin) zijn
door het bos naar de auto teruggelopen met behulp van de GPS van
Harry,waarbijhetopvieldateralergveelpaddenstoelenwaren.
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De orchideeënroute

-

doorMarjaenVolkertBakker

Eenneveligbegin,endatwaswennenvoorons,maarlangzaamtrokhet
op.Met8personenliepenwedeorchideeënrouteinomgekeerderichting
ompasaanheteindbijhet
wad te komen als de nevel
opgelost zou zijn. Tja, het
werd nog erger dan een
kruiproute, het werd een
heenenweer route, maar
wateenpadden
stoelen en planten werden
er gezien!! Met vereende
krachten en soms de
blauwe route verwisselend voor de groene en de witte (want tegen de
richtinginlopenistochlastig)kwamenweoptijdweerbijdeauto’s,om
opdecampingnogmeetekunnendoenaandetekencursus.o.l.v.Theo.
Van
het
wad
hebben we niets
gezien,nietdoorde
nevel maar door al
hetmooisdaarvoor

gauwbestormdewedezeedijk.Daarbovenopkekenweoverhetlaagland
uit, de wijde verte begrensd door dikke mist. De velden bedekt door de
blankedauw.Afentoebetenweinhetrullenzand,netalsdebewoners
ervan:dezandkonijnen.
Spoedigisdaardeechtezeedijk.
Waarnemingen waren wat matig. Aan het slot was er een troep
brandganzen,
lepelaars
en
zwanen te zien .
Om de beurt
kwamen we terug
op het kamp.

Fietstocht door
de Marnewaard
door
PietHollander

Om
9.05
uur
vertrokkenweperfietsrichtingMarnewaard,met5deelnemers.Spoedig
volgde een bezichtiging van een natuur camping (mogelijke bestemming
eenderkomendejaren).Hetwasevenzoekennaarhetgoedepad.Heel
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Vrijdag30augustus


Fietsen op Schiermonnikoog -

doorKarinBreeuwer


Met acht personen gingen we met de boot van 9.30 u naar
Schiermonnikoog.
Na een mistige en natte start van de dag brak om 10 uur de zon door
waardoorwevanafhetdekvandebooteenprachtiguitzichthadden.
Tijdens het wachten bij de fietsenverhuur op Schier hadden we al een
prachtiguitzichtover het wadmetveelwadvogels. Deaankomstvande
veerbootisaaneenpierdieeenflinkeindinhetwaduitsteekt,wateen
uitstekendelokatieisomwadvogelstebekijken.
We fietsten onderlangs de zeedijk langs het wad naar de jachthaven. Er
was op sommige plekken een mooie begroeiing met o.a. bloeiende
Lamsoor, Zeealsem, Slijkgras en een enkele Zeeaster. Marja viel lelijk op
dezedijk,maargelukkigbleekdeschadeaanbeenenfietsmeetevallen.
Bij de jachthaven zaten veel goudplevieren met jongen die we van vrij
dichtbijkondenbekijken.
Ze waren gedeeltelijk
noginzomerkleed.
Hetwasbewolktmeteen
zachte warme wind,
ideaal weer om te
fietsen.BijdeWesterplas
zijnweindevogelkijkhut
geweest. Er zat een
groep Lepelaars met
Kleinezilverreigersvrijdichtbij.Ookwarenerdiversesoorteneendenen
eenDodaars.

DoordeWesterduinenredenwenaardeVuurtoren,waarweeenhalfuur
vrijetijdhadden.Dezewerdo.a.ingevuldmetkletsen,plantenzoekenen
luieren.
OverhetVuurtorenpadenhetScheepstrapadredenwenaardebunker.
Onderweg kwamen we langs een veldje dat begraasd werd door grote
grazers. We kregen de opdracht de Kleine maanvaren te zoeken. Van
Mariakregenwehiertienminutenvoor.
Onderwegsplitstedegroepzichineengroepjedathetgroenestrandging
bezoekeneneengroepjedatnaardebunkerging.Vanafdebunkerhadje
een prachtig panoramisch
uitzichtrondomoverheteiland.
Er was een plattegrond van het
eiland van metaal, met de
oriëntatiepunten. Het gladde
deel gaf het gecultiveerde deel
van het eiland aan en het ruwe
deeldewildernis.
Er was ook informatie over de
natuur op het eiland. Daarna
fietsten we naar de Berkenplas waar we de horeca bezochten. Het was
een recreatieplas maar Erik zag toch nog een Kuifeend. Dankzij assertief
optreden van Maria kregen wij onze drankjes binnen een tijd die het
mogelijkmaaktedebootvanhalfvijftegaanhalen.
Wezijndoorhetschattigedorpjeteruggeredennaardezeedijk,waarwe
nogevennaarwadvogelsgekekenhebben.Hetwasopkomendtij.Hetzag
zwartvandeScholekstersenerwarenbijdehavennogsteedsheelveel
Goudplevieren.
Wehebbennetjesdebootvan16.30uurgehaaldenhebben'savondsin
Zoutkamp gegeten bij de Boeter op het terras. Het was een zonnige,
windstilleavondeneenmooieafsluitingvaneenprachtigedag.
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West Polder - kwelder

doorLieuwienKoster


We hadden een vertraagde start omdat mijn voorband te slap was. Het
oppompenvielnietmee.Eenmedewerkervandecampingprobeerdehet
met de pomp voor tractorbanden. Een medekampeerder had het juiste
ventielenpomptedebandmaximaalop.Bijdekweldergekomen,bleek
dat het laag water was. De vogels (zoals kluten en lepelaars) waren erg
ver weg. Wel zagen we kwelderplanten, zoals zeealsem, zoutmelde,
spurrie, kweldergras en schorrekruid. Jenny verzamelde handenvol
















zeekraalvoordeavondmaaltijd.Weliepenin3uureenkwelderwandeling
van 3,5 km. De route zag er nieuw uit, met mooie bruggen en bankjes.
Onderweg kwamen we de maker van de route tegen. De route loopt
voornamelijk over privégebied van de aanwonende boeren. De bruggen
moesten over de sloten die de percelen afbakenen. De boeren breiden
hun gebied uit door de aanleg van dammen (van gevlochten
wilgentenen).Delandaanwinningisongeveer1cmperjaar.Wezagende
zeekooi'NieuwOnrust'.Nueenrustgebied.Daarnasplitstedegroepzich.
Ikgingnaardecampingterug.
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Paddenstoelen in het Lauwersmeer en op enkele borgen in Noord-Groningen

Inleiding
We vonden in deze week niet veel soorten paddenstoelen, terwijl Jaap
Wisman en ik juist op dat onderdeel hoopten te scoren. Maar wàt we
vonden en soms in zulke grote aantallen doet de vorige opmerking
grotendeelsverbleken.

Amanieten
Amanietenzijnmycorrhizapaddenstoelen,verbondenmetdehaarwortels
van de bomen waaronder ze staan. Beiden profiteren van die symbiose:
De schimmel neemt suikers op die de boom via bastvaten naar zijn
wortels brengt; de boom neemt met behulp van de schimmeldraden
(hyfen)gemakkelijkeranorganischestoffenopuitdebodem.
Bovenaan bij de amanieten staat de Groene knolamaniet (Amanita
phalloides):
Het
was
verbazingwekkend
hoeveel
exemplaren we van deze soort
vonden. Als je niet beter wist
zou je bijna vermoeden dat de
‘bedenker’vandedrooglegging
van de Lauwerszee indertijd
woeste plannen had met de
betreders van dit gebied. De groene knolamaniet is de meest beduchte
soort onder de dodelijk giftige paddenstoelen en hoewel bijna elk
populair boekje over paddenstoelen begint met een waarschuwing voor
deze (mét daarbij afbeeldingen) sterven er elk jaar in Europa mensen
onder de werkelijk afschuwelijke gevolgen van het eten van de groene
knolamaniet.Hetgifwerktlangzaam,maarpasnadathetinhetbloedis

doorBertTolsma

opgenomen en dan is het te laat. Hij stond er in het Lauwersmeer met
duizenden exemplaren en onder allerlei omstandigheden. Dat maakt
herkenningvandezesoortinalzijnverschijningsvormennuttig,wanteen
volgroeidexemplaarnaeenaantal(droge!)dagenzieterheelandersuit
daneenjongexemplaardatnetuithetvlies(velumuniversale)komt.We
hebben er met ontzag én bewondering naar staan kijken. Bij de jonge
exemplaren waren ook de lamellen nog bedekt met een vlies (velum
partiale). Pas onder de juiste omstandigheden laat de paddenstoel zijn
sporengaan.
De parelamaniet (Amanita rubescens) is een onschuldige soort die bij
aanraking – en soms ook zonder – rood verkleurd en daaraan dus zijn
wetenschappelijkenaam‘rubescens’dankt.

Boleten
Heb je het over zwaargewichten onder de paddenstoelen dan denk je
tochalgauwaandeboleten.Hetzijnbuisjeszwammendiedusonderde
hoed geen plaatjes (lamellen) hebben om voor oppervlaktevergroting te
zorgenmaarbuisjes.Inhetbuisjewordendesporenopsteeltjesgevormd
en door de porie vallen die naar beneden en een klein windvlaagje is
voldoende om de sporen mee te nemen, soms naar verre oorden. De
kleurvande poriëniseenbelangrijkdeterminatiekenmerk;dekleurkan
rood zijn (o.a. heksenboleten), maar ook geel, zoals bij de
goudporieboleet (Boletus impolitus) en de wortelende boleet (Boletus
radicans); de laatste zagen we veel op het landgoed Ekenstein bij
Appingedam.Dekleurvandeporiënkanookminofmeeronbestemdzijn
en daarmee van minder belang bij de determinatie. Ook wel of geen
blauwverkleuringvanonderdelenvandepaddenstoelisvangrootbelang.
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Boletenzijneveneensmycorrhizapaddenstoelenendatblijktookweluit
een naam als de (gewone) berkenboleet (Boletus scabrum s.l.) De rode
boleet(Xerocomusrubellus)iseenkleintjeonderzijngenusgenoten,maar
devaakdieprodekleurmaaktereenwareschoonheidvan.
Parasieten
Deberkenzwam(Piptoporusbetulinus)iseenheelanderverhaal.Bijdeze
soort hebben we te maken met een parasiet die van levend organisch
materiaalleeftendusschadelijkisvoordeboom,waarophijgroeit.We
zien hem overal in het land regelmatig op berkenbomen; ook op dode
berken,zodathijvanparasietsaprofietwordtendaarmeeopruimer.
Deharslakzwam(Ganodermaresinaceum)isookeenparasieteneenhele
mooie;hijzatopeikenondanksdedroogtezietzo’npaddenstoelerbest
frisuit.Geenwonder,hetoppervlakvandehoedishardendezwamleeft
van de voedingsstoffen in de boom; factoren die de schimmel minder
afhankelijkmakenvanuitwendigefactoren.

Vezelkoppen
Somslijkteennaameenscheldwoordenishetverstandignaardegrond
te wijzen, omdat een blik zonder verdere aanwijzing agressie in ieder
geval onbegrip bij de omstanders zou kunnen oproepen. Vezelkoppen
(Inocybe) zijn paddenstoelen waarbij de meesten inderdaad radiair
ge’vezeld’ zijn. Vanuit het midden van de hoed lopen stukjes
hoed(oppervlak) uit naar de randen; tussen de vezels kun je het
onderliggendevlees(trama)zien.Zonietbijdegeringdeviltkop(Inocybe
agardhii) die we met talrijke
exemplaren bij kruipwilg temidden
van parnassia vonden. Eenkleurig
bruine
paddenstoelen
met
inderdaad
een
enigszins
viltig/donzig uiterlijk. Andere
(microscopische) kenmerken doen

hem bij de vezelkoppen terecht komen. De geelbruine spleetvezelkop
(Inocybe rimosa) beantwoordt beter aan het beeld dat men van een
vezelkopzoumoeten(kunnen)hebben.

Krulzomen
De gewone krulzoom (Paxillus involutus) is een normale verschijning
overalindenlande;denaaronderenomgekruldehoedrandgeefthemde
naam. De elzenkrulzoom (Paxillus rubicundulus) is kieskeuriger in zijn
voorkeurenjevindthemdanookuitsluitendonderelzen.Zijngeschubde
hoedvaltopenbijbeidekrulzomenlopendelamellenietsafopdesteel,
waardoorhijerenigszinstrechtervormigkanuitzien.Metdevingerkunje
deplaatjesgemakkelijknaarbovenopschuiven;eenaardigveldkenmerk.

Russula’senmelkzwammen
Jaap legde uit dat de russula wél een Friese naam heeft, n.l. tuolle, het
eenpotigestoeltjewaaropmenvroegerzatomkoeientemelken.Samen
met de melkzwam (in de combinatie van melkersstoel = Russula en
melkgift = Lactarius) heb je dan 2 geslachten bijeengebracht die
toevallig(?)ookzeerverwantzijn.RussulaenLactariuszijnbeidenenals
enigen opgebouwd uit ronde cellen, waardoor ze gemakkelijk
breken/verbrokkelen; de samenhang is doordie ronde cellen niet groot.
Bij de melkzwammen komt bij doorsnijden en soms bij aanraking een
melkachtig vocht vrij, dat verschillend van kleur kan zijn, een
determinatiekenmerk. Bij de vaaggegordelde melkzwam is de kleur van
hetmelksapnietvanbelang,maarvooral
de boomsoort waarmee hij in symbiose
leeft, nl de populier. Alle russula’s en
melkzwammen zijn verbonden aan
bomen
en
dus
mycorrhiza
paddenstoelen; velen daarvan hebben
geenvoorkeurvooreenbepaaldeboomsoort,hoewelsommigeweerwel;
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zovindjedegeurigerussula(Russulaodorato)vooralondereik.Leukom
exemplarenbijdeborgVerhildersuminLeensstond.
nog te vermelden dat de witte russula (Russula delica) met tientallen
Besluit
Alseréénrijkopaardeonvoorspelbaarisdanisdatwelhetschimmelrijk.Datmaaktvanelkeexcursiealtijdweereenverrassendeexpeditie.Endatgold
zekerookvoordezeweekinhetLauwersmeer,waarbijoponderstaandelijsttochnog23soortenprijken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amanitaphalloides
Amanitarubescens
Boletusduriusculum
Boletusimpolitus
Boletusradicans
Boletusscabrum

groeneknolamaniet
parelamaniet

hardepopulierboleet
goudporieboleet
wortelendeboleet
gewoneberkenboleetÆ 

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Collybiaconfluens
Ganodermaresinaceum
Inocybeagardhii
Inocyberimosa
Lactariusevosmus
Paxillusinvolutus
Paxillusrubicundulus
Piptoporusbetulinus
Russuladelica
Russulaelegans
Russulaodorato
Russulapectinatoides
Russulapelargonia
Russulavelenovskii
Russulaversicolor
Russulaxerampelinas.l.
Xerocomusrubellus

bundelcollybia
harslakzwam
geringdeviltkop
geelbruinespleetvezelkop
vaaggegordeldemelkzwam>
gewonekrulzoom
elzenkrulzoom
Æ
berkenzwam
witterussula
vergelendenetspoorrussula
geurigerussula
onsmakelijkekamrussula
geraniumrussula

schotelrussula
Æ
bonteberkenrussula
vissigerussula
rodeboleet
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RIET





doorPietHollander


Eengrasgewasmetbovenenondergrondseuitloperstot10meterlengte
(eensopgemeten).
Goed riet wordt 3 meter hoog. Vocht en water minnend. Vanaf juli
wiegen de pluimen in de wind. Riet beschermt oevers van vaarten en
kanalen.Totongeveer1970werddoordeWaterschappenopstraffevan
eenboete,bepaalddathetrietgemaaidendestoppelgeschoondmoest
zijnper1maart.
Nu is het te zien dat zonder onderhoud het riet er niet meer goed bij
staat.Water,veen,zandofklei,rietgroeitpraktischoveral,hoewelhet
devraagisofhetkiezelzuurinhetwaterbelangrijkisvoordestengel.
Het riet langs en bij de spoordijk van Scharwoude naar Oudendijk /
Schardam werd elk
jaar gemaaid ten
behoeve
van
rietmatten
en
dakbedekking,
omdat de stengels
lang, recht en
stevig zijn. In het
pré plastic tijdperk
was het gebruik
van
bladriet
gewoon bij het
inkuilen van bieten, wortels en aardappelen. Het werd ook gebruikt als
strooiselvoor



dieren en gewasbescherming (mulch). Tot laat in het jaar werd het
gemaaid.
Riet wat gebruikt wordt
voor daken, etc. wordt in
januari/februarigeoogst,of
bij vriezend weer. Het
wordt gebonden in bossen
met een diameter van 30
cm, of in zgn. “meters
bossen“,
die
later
geschoond werden en dan
werdengebondeninkleine
bosjes.
Velepolderszijnbijhetdroogvallengezaaidmetriet,omdathetdoorzijn
diepe wortels zuurstof in de grond brengt en het heeft als pioniersplant
de eigenschap om diep enorme hoeveelheden water aan de bodem te
onttrekken.
Dekwaliteitenhoeveelheidrietwordtsnelminderalsmenhet5à6keer
perjaarmaait.Datisookbijdezeggehetgeval.
Ook bij vakwerkhuizen werd riet gebruikt (in plaats van stro). Men
bestreek het riet met leem, later met kalkcementmortel. Dat had een
hogeisolatiewaarde.
Jeoogstrietmetbehulpvaneenzeisofsikkel.Tegenwoordiggebruikt
menookeenzgn.tweewieltrekker,voorzienvaneenapparaatombossen
tebindenenneerteleggen.
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Insectenlijst

doorEricStockx


waarnemingen
soort
dagvlinders

DagpauwoogÆ
kleinevos
kleinevos
landkaartje
boomblauwtje
hooibeestje
oranjeluzernevlinderÆ
geleluzernevlinder
citroenvlinder
argusvlinder
bruinzandoogje
bontzandoogje
kleingeaderdwitje
kleinkoolwitje
icarusblauwtjeÆ
atalanta
distelvlinder

nachtvlinders

gammauil
roodweeskind

Lauwersmeer
wetenschappelijkenaam


Aglaisio
Aglaisurticae
Aglaisurticae
Araschnialevana
Celastrinaargiolus
Coenonymphapamphilus
Coliascroceus
Coliashyale
Gonepteryxrhamni
Lasiommatamegera
Maniolajurtina
Parargeaegeria
Pierisnapi
Pierisrapae
Polyommatusicarus
Vanessaatalanta
Vanessacardui



Autographagamma
Catocalanupta


bijzonderheid




rups
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grijzestipspanner
huismoeder
HagedoornvlinderÆ
goudvenstertje
strouiltje
Gewonevierbandspanner
stippelmotspec.
sintjansvlinder

libellen

blauweglazenmaker
bruineglazenmaker
paardenbijter
houtpantserjuffer
lantaarntje
bloedrodeheidelibelÆ
bruinrodeheidelibelÆ
steenrodeheidelibel

overigegeleedpotigen

elzenhaantje
elzenhaantje
kruisspin
steenhommel
akkerhommel
kettingschallebijter
nazomergitje
bruinesprinkhaan
krasser
zevenstippilliglieveheersbeestje

Idaeaaversata
Noctuapronuba
Opisthograptisluteolata
Plusiafestucae
Rivulasericealis
Epihhroealternata
Yponomeutaspec.
Zygaenafilipendulae



Aeshnacyanea
Aeshnagrandis
Aeshnamixta
Chalcolestesviridis
Ischnuraelegans
Sympetrumsanguineum
Sympetrumstriolatum
Sympetrumvulgatum



Agelasticaalni
Agelasticaalni
Araneusdiadematus
Bombuslapidarius
Bombuspascuorum
Carabusgranulatus
Cheilosiaimpressa
Chorthippusbrunneus
Chorthippusparallelus
Coccinellaseptempunctata








cocon















larve
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RozengalÆ
elzenwratmijt
kustvlekoog
kustbijvlieg
blindebij
VierpuntschorsglanskeverÆ
veelkleurigAziatischlieveheersbeestje
moeraspendelvlieg
citroenpendelvlieg
sluipwespspec.
groenevleesvlieg
eenbladwesp
wekkertje
RozenkeverÆ
grotelanglijf
eenbladwesp
langpootmugspec.
distelgalboorvlieg

zoogdier

bosspitsmuisspec.
haas
wezel
konijn
mol



weekdieren

HeesterslakÆ

Diplolepisrosae
Eriophyeslaevis
Eristalinusaeneus
Eristalisabusiva
Eristalistenax
Glischrochilusquadripunctatus
Harmoniaaxyridissuccinea
Helophilushybridus
Helophilustrivittatu
Ichneumonidaespec.
Luciliacaesar
Nematinaespec.
Omocestusviridulus
Phylloperthahorticola
Sphaerophoriascripta
Tenthredoamoena
Tipulaspec.
Urophoracardui



Sorexaraneus/coronatus
Lepuseuropaeus
Mustelanivalis
Oryctolaguscuniculus
Talpaeuropaea





Ariantaarbustorum

gal
gal















akkerdistelgal
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barnsteenslak
gewonetuinslakÆ

korstmossen

grootdooiermos
oranjedooiermos
gewonezeecitroenkorst
muurschotelkorst
stoeprandvingermos












Succineaputris
Cepaeanemoralis



Xanthoriaparietina
Xanthoriacalcicola
Caloplacamaritima
Lecanoramuralis
Physciacaesia



































Muurschotelkorst



Stoeprandvingermos
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VOGELS

doorTon Bode



Achterdesoortnaamhetaantalexcursiedagenwaaropdesoortis
gemeld)

Aantalwaargenomensoorten:115

Anatidaezwanen,ganzen,eenden

Zwanen
Cygnusolor–Knobbelzwaan(5)

Ganzen
AnseranserGrauwegans(5)
Brantacanadensis–GroteCanadesegans(3)
Brantaleucopsis–BrandgansÆ(5)
Brantabernicla–Rotgans(1)
Alopochenaegyptiacus–Nijlgans(4)
Tadornatadorna–Bergeend(4)
Tadornaferruginea–Casarca(4)

Grondeleenden
AnasplatyrhynchosWildeeend(6)
Anasclypeata–Slobeend(5)
Anascrecca–Wintertaling(6)
Anasquerquedula–Zomertaling(2)
Marecastrepera–Krakeend(6)
Marecapenelope–Smient(5)

Duikeenden
Aythyafuligula–Kuifeend(5)
Aythyaferina–Tafeleend(3)

Eiders

Somateriamollissima–Eider(2)

Phasianidaekwartels,patrijzenenfazanten

Fazanten
Phasianuscolchicus–Fazant(1)

Podicipedidaefuten
Podicepsauritus–Kuifduiker(2)
TachibaptusruficollisDodaars(5)
Podicepscristatus–Fuut(5)

Phalacrocoracidaeaalschovers
Phalacrcoraxcarbo–Aalscholver(5)

Ardeidaereigers
EgrettagarzettaKleinezilverreiger(1,
Schiermonnikoog)
CasmerodiusalbusGrotezilverreiger(6)
ArdeacinereaBlauwereiger(6)

Ciconiidaeooievaars
Ciconiaciconia–Ooievaar(1)

Threskiornithidae–ibissenenlepelaars
Platalealeucorodia–LepelaarÆ(6)
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Accipitriformesroofvogels

AccipitridaeSperwers

Arenden
Haliaeetusalbicilla–Zeearend(1)

Kiekendieven
Circusaeruginosus–BruinekiekendiefÆ(6)

Buizerds
Buteobuteo–BuizerdÆ(5)

Sperwers
Accipiternisus–Sperwer(2)

Pandionidae–visarenden
Pandionhaliaetus–Visarend(1)

Falconidaevalken
Falcotinnunculus–TorenvalkÆ(5)
Falcoperegrinus–Slechtvalk(1)

Rallidaewaterhoentjes,rallenenkoeten
Rallusaquaticus–Waterral(5)
Gallinulachloropus–Waterhoen(2)
FulicaatraMeerkoet(6)

Charadriiformessteltlopers

Hematopodidaescholeksters
Haematopusostralegus–Scholekster(3)


RecurvirostridaeKluten
Recurvirostraavosetta–Kluut(2)

Charadriidaeplevierenenkieviten
CharadriusdubiusKleineplevierÆ(2)
Charadriushiaticula–Bontbekplevier(4)
Charadriusmorinellus–Morinelplevier(1)
Pluvialisapricaria–Goudplevier(6)
VanellusvanellusKievit(6)

Scolopacidaestrandlopers
Calidriscanutus–Kanoet(1,
Schiermonnikoog)
Calidrisalpina–Bontestrandloper(4)
Calidrisferruginea–Krombekstrandloper(2)
Calidrisminuta–Kleinestrandloper(1)
Actitishypoleucos–Oeverloper(4)
Tringaglareola–Bosruiter(2)
Tringaochropus–Witgat(4)
Arenariainterpres–Steenloper(5)
Gallinagogallinago–WatersnipÆ(4)
Phalaropuslobatus–Grauwefranjepoot(1)
Phylomachuspugnax–Kemphaan(3)
Limosalimosa–Grutto(3)
Limosalapponica–Rossegrutto(2)
Numeniusphaeopus–Regenwulp(1)
Numeniusarquata–Wulp(5)
Tringatotanus–Tureluur(4)
Tringaerythropus–Zwarteruiter
Tringanebularia–Groenpootruiter(5)

Laridaemeeuwen
Larusridibundus–Kokmeeuw(6)
Laruscanus–StormmeeuwÆ(6)
Larusargentatus–Zilvermeeuw(6)
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LarusgraellsiiKleinemantelmeeuw(3)
LarusmarinusGrotemantelmeeuw(4)

Sternidaesterns
SternasandvicensisGrotestern(2)
Sternaalbifrons–DwergsternÆ(1)
Sternahirundo–Visdief(5)
Sternaparadisaea–Noordsestern(1)
Sternacaspia–Reuzenstern(4)

Columbidaeduivenentortels
Columbalivia–Stadsduif(1)
Columbaoenas–Holenduif(3)
Columbapalumbus–Houtduif(6)
StreptopeliadecaoctoTurksetortel(2)

Strigidaeuilen
Bubobubo–OehoeÆ(1)

Picidaespechten
PicusviridisGroenespecht(1)
DendrocopusmajorGrotebontespecht(3)
Jynxtorquila–Draaihals(2)

Alaudidaeleeuweriken
Alaudaarvensis–VeldleeuwerikÆ(1)

Hirundinidaezwaluwen
Ripariariparia–Oeverzwaluw(1)
Hirundorustica–Boerenzwaluw(6)
Delichonurbica–Huiszwaluw(5)

Motacillidaepiepersenkwikstaarten
Anthuspratensis–Graspieper(6)
MotacillaflavaGelekwikstaartÆ(5)
MotacillaalbaWittekwikstaart(6)


Turdidaelijsters
Erithacusrubecula–Roodborst(1)
Saxicolarubetra–Paapje(3)
Saxicolarubicola–Roodborsttapuit(3)
Oenantheoenanthe–Tapuit(3)
Turdusmerula–Merel(5)Æ

Sylviidaezangers
Sylviacommunis–Grasmus(1)
AcrocephalusscirpaceusKleinekarekiet(3)
Acrocephalusschoenobaenus–Rietzanger(1)
Phylloscopuscollybita–Tjiftjaf(4)
Phylloscopustrochilus–Fitis(2)

Troglodytidaewinterkoningen
Troglodytestroglodytes–Winterkoning(2)

Aegithalidaestaartmezen
Aegithaloscaudatus–Staartmees(1)

Paridaemezen
Cyanistescaeruleus–Pimpelmees(1)
Parusmajor–Koolmees(4)

Certhiidaeboomkruipers
Certhiabrachydactyla–Boomkruiper(2)

Laniidaeklauwieren
LaniuscollurioGrauweklauwier(2)Æ

TimaliidaeTimalia’s
Panurusbiarmicus–Baardman(5)Æ

Corvidaekraaien
Picapica–Ekster(5)
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Garrulusglandarius–Gaai(2)
Corvusmonedula–Kauw(5)
CorvuscoroneZwartekraai(6)

Sturnidaespreeuwen
Sturnusvulgaris–Spreeuw(6)

Ploceidaemussen
Passerdomesticus–Huismus(4)

Fringillidaevinken
Fringillacoelebs–Vink(4)

Cardueliscarduelis–Putter(6) 



Linariacannabina–Kneu(5)
Pyrrhulapyrrhula–GoudvinkÆ(1)

Emberizidaegorzen
Emberizaschoeniclus–Rietgors(1)











Spreeuw





Goudvink(vrouwtje)





Zeearend

















Putter 









Kneu
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Nederlandsenaam

alsem,ZeeÆ
andoorn,Akker
andoorn,Moeras
appel
asperge
berenklauw
bies,Knop
bies,Ruwe
biezenknoppen
biggenkruid

DoorAnnievanderVeen
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KlaskeKubbe
BettyvanLeeuwen
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KlaskeKubbe
JacquesBogaarts
LieuwienKoster
JacquesBogaarts




Wetenschappelijkenaam

Seriphidiummaritimum
Stachysarvensis
Stachyspalustris
Malussylvestris
Asparagusofficinalissubsp.
officinalis
Heracleum
Schoenusnigricans
Schoenoplectustabernaemontani
Juncusconglomeratus
Hypochaeris





Exc.1korte,o.l.v.JanWesthuis
Exc.2fietstochtSBBcentrum
Exc.3wandeling16km:Ulrum,Niekerketc
Exc.4Kollumerkade
Exc.5wadPaessensModdergat
Exc.6"DePomp"
Exc.7Ezumakeeg
Exc.8Marnewaard
Exc.9WPolderkwelder(Gron.Landsch.)
Exc.10Schiermonnikoog




excursie

5,9,10
2
1,3,4,10
10
8
2,4,6
10
4
10
10
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bijvoet
bitterzoet
blaasjeskruid,LoosÆ
boerenwormkruid
BorstelgrasÆ
boterbloem
boterbloem,Blaartrekkende
boterbloem,Egel
braam,Dauw
brunel,Gewone
cichorei,Wilde
distel,Akker
distel,Knikkende
distel,Speer
dophei
DuindoornÆ
duinriet
duizendblad
duizendguldenkruid,EchtÆ
duizendguldenkruid,Fraai
duizendguldenkruid,Strand
egelskop,Kleine
eikvaren
engelsgras
engelwortel
ereprijs,Klimop
ereprijs,Mannetjes
fijnstraal,Canadese
fijnstraal,Scherpe
GeelhartjeÆ
goudknopje
guichelheil,Rood
guldenroede,Canadese
guldenroede,Late

Artemisiavulgaris
Solanumdulcamara
UtriculariaaustralisÆÆ
Tanacetumvulgare
Nardusstricta
Ranunculus
Ranunculussceleratus
Ranunculusflammula
Rubuscaesius
Prunellavulgaris
Cichoriumintybus
Cirsiumarvense
Carduusnutans
Cirsiumvulgare
Erica
Hippophaerhamnoides
Calamagrostisepigejos
Achilleamillefolium
Centauriumerythraea
Centauriumpulchellum
Centauriumlittorale
Sparganiumemersum
Polypodium
Armeriamaritima
Angelica
Veronicahederifolia
Veronicaofficinalis
Conyzacanadensis
Erigeronacer
Linumcatharticum
Cotulacoronopifolia
Anagallisarvensissubsp.arvensis
Solidagocanadensis
Solidagogigantea

10
10
4
1,2
10
4
4
10
10
1,2,3,10
1,2,4
1,4,10
10
3,4
10
2,10
10
4
1,2,10
6,10
2
4
10
5,10
6
3
10
3,4
2
1,2,4,6,10
7
3
1,2
4
Æ
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hazenpootje
heelblaadjes
heen
heermoes
helm
hemelsleutel
hennegras
hennepnetel,GespletenÆ
herderstasje
honingklaver,Goudgele
hopklaver
kaardebol,Kleine
kaasjeskruid
Kalejonker
Kamgras
kamille,Echte
kamille,Reukeloze
kamille,Schijf
kamperfoelieÆ
kattendoorn
kattenstaart
klaproos
klaver,Liggende
klaver,Rode
klaver,Witte
klit,Grote
knoopkruid
koekoeksbloem,Echte
KoninginnenkruidÆ
kroontjeskruid
kruiskruid,Duin
kruiskruid,Jakobs
kruiskruid,Klein
kruiskruid,Kleverig

Trifoliumarvense
Pulicariadysenterica
Bolboschoenusmaritimus
Equisetumarvense
Ammophilaarenaria
Sedumtelephium
Calamagrostiscanescens
Galeopsisbifida
Capsellabursapastoris
Mellitusaltissimus
Medicagolupulina
Dipsacuspilosus
Malva
Cirsiumpalustre
Cynosuruscristatus
Matricariarecutita
Tripleurospermummaritimum
Matricariadiscoidea
Lonicera
Ononisrepenssubsp.spinosa
Lythrum
Papaver
Trifoliumcampestre
Trifoliumpratense
Trifoliumrepens
Arctiumlappa
Centaureajacea
Lychnisfloscuculi
Eupatoriumcannabinum
Euphorbiahelioscopia
Jacobaeavulgarisssp.dunensis
Seneciojacobaea
Seneciovulgaris
Senecioviscosus

8
1,2,4,6,7
2,4,10
2
10
10
3
4
3
1,2,3
2,8
3
3
10
1,2,10
3
4
10
10
10
10
1
8
1,2,4,6,10
1
1
2,4
10
1,2,4,10
3
8,10
1,2
10
10
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kweek,Strand
kweldergras,Gewoon
lamsoor
lathyrus,VeldÆ
leeuwenklauw,Kleine
leeuwentand,Kleine
leeuwentand,VertakteofHerfst
longkruid
madeliefje
melde,zout
melde,Spies
melkdistel
melkdistel,Gekroesde
melkdistel,moeras
melkkruid
moederkruid
moerasspirea
muizenoor
munt,Water
muurpeper
nachtschade,Zwarte
nagelkruid
ogentroost,Rode
ogentroost,Stijve
orchis,MoeraswespenÆ
paardenstaart
paardenstaart,Bos
ParnassiaÆ
pastinaak
peen
penningkruid
perzikkruid
pijlkruid
populier,Ratel

Elytrigiaatherica
Puccinelliamaritima
Limoniumvulgare
Lathyruspratensis
Aphanesinexpectata
Leontodonsaxatilis
Leontodonautumnalis
Pulmonaria
Bellisperennis
Obione
Atriplexprostrata
Sonchus
Sonchusasper
Sonchuspalustris
Glauxmaritima
Tanacetumparthenium
Filipendulaulmaria
Hieraciumpilosella
Menthaaquatica
Sedumacre
Solanumnigrumsubsp.nigrum
Geum
Odontitesvernussubsp.serotinus
Euphrasiastricta
Epipactispalustris
Equisetum
Equisetumsylvaticum
Parnassiapalustris
Pastinacasativasubsp.sativa
Daucuscarota
Lysimachianummularia
Persicariamaculosa
Sagittariasagittifolia
Populustremula

5
5
5,10
2,3,4
8
2,10
3,4,10
10
1
5
4
1
8,10
4
5,10
3
2
10
1,2,4,10
8
8
3
4,6,10
1,2,4,6,10
2
1
6
1,2,10
1,4
1,2,4
10
4
3
8
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ratelaar
ratelaar,Kleine
reuzenbalsemien
riet
rolklaver
rus,Pit
rus,RechteÆ
rus,Trek
rus,Zee
schijnspurrie,Gerande
schorrenkruid
sintJanskruid
slangenkruid
SlijkgrasÆ
spurrie,Gewone
streepzaad,Groot
streepzaad,Klein
tandzaad,Knikkend
teunisbloem,Duin
teunisbloem,Grote
timoteegras
timoteegras,groot
tormentil
valeriaan
varkensgras,Gewoon
VeenwortelÆ
Vergeetmijnietje,Moeras
vetmuur,Sierlijke
vlasbekje
vlier
vogelkers,Amerikaanse
walstro,Geel
walstro,Glad

Rhinanthus
Rhinanthusminor
Impatiensglandulifera
Phragmitesaustralis
Lotuscorniculatus
Juncuseffusus
Juncusalpinoarticulatus
Juncussquarrosus
Juncusmaritimus
Spergulariamediasubsp.angustata
Suaedamaritima
Hypericumperforatum
Echiumvulgare
Spartina
Spergulaarvensis
Crepisbiennis
Crepiscapillaris
Bidenscernua
Oenotheraoakesiana(O.
ammophilla)
Oenotheraerythrosepala
Phleumpratensesubsp.pratense
Phleum
Potentillaerecta
Valeriana
Polygonumaviculare
Persicariaamphibia
Myosotisscorpioides
Saginanodosa
Linariavulgaris
Sambucus
Prunusserotina
Galiumverum
Galiummollugo

1
2
6
2,4,10
1,2,4,6
4,10
10
4
10
5,10
5,9
10
10
5
9
2
8
6
10
1,2
2
3
1,10
8
4,8,10
4
6
2
1,10
10
10
10
1,4,10
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waterbies,GewoneÆ
waternavel
waterweegbree,Grote
weegbree,brede
weegbree,HertshoornÆ
weegbree,Smalle
weegbree,Zee
wikke,Vogel
wilg,Geoorde
wilg,Kruip
wilg,Laurier
Wilgenroosje
wilgenroosje,Harig
winde,Haag
wintergroen,RondÆ
winterpostelein,Roze
wolfspoot
zeekraal
zeepkruid
zegge,Dwerg
zegge,Ruige
zegge,Valsevos
zegge,Zand
zegge,Zeegroene
zilverschoon
zoutgras,Moeras
zoutgras,Schorren
zulte(aster,Zee)
zuring,Kluwen
zuring,Schapen
zwanenbloem


Eleocharispalustris
Hydrocotyle
Alismaplantagoaquatica
Plantago
Plantagocoronopus
Plantagolanceolata
Plantagomaritima
Viciacracca
Salixaurita
Salixrepens
Salixpentandra
Chamerionangustifolium
Epilobiumhirsutum
Calystegiasepium
Pyrolarotundifolia
Claytoniasibirica
Lycopuseuropaeus
Salicornia
Saponariaofficinalis
Carexoederisubsp.oederi
Carexhirta
Carexotrubae
Carexarenaria
Carexflacca
Potentillaanserina
Triglochinpalustris
Triglochinmaritima
Astertripolium
Rumexconglomeratus
Rumexacetosella
Butomusumbellatus

10
10
6
1,2,10
10
1,2
10
2
4
2
10
4,6,10
1,4,10
1,2,4
1,2
3
4,6
5,9,10
3,10
10
4
2,4
10
2
1,2,4,5,10
4
5,10
5,10
1
8,10
3,7
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