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Maandag 15 augustus

Station Eindhoven - Strabrechtse heide - Thorn

Nicoline

Struikheide

Dennenspanner

De eerste reis- en excursiedag.
We ontmoeten elkaar aan de stadskant van het station in Eindhoven, waar we
kennismaken met Martien Helmig, onze reisleider, en met elkaar, acht in totaal.
Het doel vandaag is een wandeling over de Strabrechtse hei. Met ook een bezoek 
aan de vogelhut "loat ut zo", om groenpootruiters, grauwe ganzen, oeverlopers, 
eenden, Canadese ganzen te horen en te zien. Dankzij de telescoop, die Martien 
heeft opgezet, kunnen we een bruine kiekendief bewonderen, die in een struik langs 
het water zit.
Iemand vindt een groen rupsje, een spanner, met gele lengtestrepen. Mogelijk
een dennenspanner? Ongeveer 2½ cm. lang. Het viel uit een naaldboom en, na het 
fotograferen ervan, zetten we het er ook weer in terug.
Langs de kant van het ven groeien leuke plantjes. Waternavel, een rondbladig 
plantje met in het midden van elk blad, ja, een navel. Ook zien we zonnedauw, klein 
en rond. We lunchen langs de houten vlonder die naar de vogelhut leidt.
Later horen we een paar wulpen in hun vlucht. In de buurt van het Grafven schijnen,
tijdens hun trek, wel kraanvogels neer te strijken.
De heide bloeit. Wat een bof! Het is een mooie dag. Wèl met -nog steeds- dreigende 
luchten, donkere wolken. Bezemkruiskruid  komen we nogal eens tegen. Een 
rugstreeppadje zien we ook.
Vlinders vandaag. Veel  hooibeestjes. Ook bruine zandoogjes, kleine koolwitjes, klein 
geaderde witjes. We worden geattendeerd op een stil, op een struik heide zittend 
nachtvlindertje. Het is een fraai, met wit en rood en donkerbruin getekend beestje:
het roodbonte heide-uiltje, Anarta myrtilli. Ook zien we, zelfs twee keer! de 
heivlinder, Hipparchia semele. ‘In Nederland gevoelig’ zegt de KNNV-veldgids.
We lopen verder. Een kudde schapen kruist ons pad. Af en toe, bij bomen, fladderen 
bonte zandoogjes.
We steken af, op weg terug naar de auto. Een aantal "Schotse hooglanders" moeten 
we nog het hoofd bieden.
Dan, òp naar Thorn. Daar zullen we logeren in hotel Crasborn. Dat is gevestigd in
een oud pand, van 1729. In 1777 werd het bewoond door de secretaris van ‘Het land 
van Thorn’. Een heel fijne excursie , èn ...het bleef droog vandaag !
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Rugstreeppad
Gewone pad
Groene kikker
Roodbont heide-uiltje



4 KNNV-reis 2011-R13 • Brabant-Limburg © MH



5

Dinsdag 16 augustus

Koningssteen en Grensmaas bij Obbicht en Meers

Cécile

Onder leiding van
Hettie Meertens

in de Koningssteen

Stonehenge aan de Maas
Meers

<<
Stippelmot
Blauwvleugelsprinkhaan
Sabelsprinkhaan
Tijgerspin
Blonde d’Aquitaine
Konijn

Vanaf half negen genieten wij in alle rust van een verzorgd ontbijtbuffet.
Na een kort autoritje zijn we bij het toegangshek van "Koningssteen", onderdeel van 
de Maasplassen. Hier treffen we Hettie Meertens, gids van Stichting Ark.
Bij haar werk gaat Stichting Ark uit van een combinatie van natuur, veiligheid en 
recreatie. De natuur moet weer een kans krijgen in gebieden die door ingrijpen van 
de mens, b.v. bij grindwinning, landschappelijk onaantrekkelijk zijn geworden.
Gebleken is dat als een rivier haar natuurlijke loop kan volgen de bedding vaak 
verbreedt; de situatie wordt veiliger. Ook ontstaat nieuwe "wilde "natuur door de 
kracht van het water.
Langs Maas en Rijn is door initiatieven van "Ark" op allerlei plekken zachthout 
ooibos ontstaan, b.v. bij de grensmaas en de Millingerwaard. Zachthout overstroomt  
's zomers en s 'winters. Onze gids wijst ons op een klein eikje. Dit duidt op het 
ontstaan van hardhout ooibos. Dít soort bos overstroomt alleen 's winters. "Ark" wil 
dit type bos graag terug hebben en in Koningssteen is dit nu een eerste begin.
Vanaf 1989 wordt Koningssteen teruggegeven aan de natuur.  Het gebied heeft 
allerlei stadia doorlopen, b.v. van ruigte met veel brandnetels. Het warkruid dat op 
o.a. brandnetels parasiteert ruimde veel brandnetels op. Zo kregen andere planten 
een kans.
De Maas kan ook erg onstuimig worden en delen van een steile oeverwand afslaan.
Allerlei dieren kunnen hier holen en nesten bouwen; o.a. de ijsvogel. Toen de natuur 
in het Maasplassengebied (ook wel rivierpark Maasvallei genoemd) weer aardig 
ontwikkeld was heeft Stichting Ark het gebied overgedragen aan 
Natuurmonumenten.
Om de bloemrijke graslanden in stand te houden vindt begrazing plaats door
konikspaarden en galloway runderen. In de winter, als er weinig te eten is , eten die 
ook braam.   Die wordt zó in toom gehouden. De kudde wordt wel op een 
acceptabele omvang voor het gebied gehouden. Vlees van overtollige dieren wordt 
verkocht als wildernisvlees, of gaat naar dierentuinen.

We lopen over een betrekkelijk smalle strook land tussen twee plassen. Door de gevarieerde begroeiing van bomen, struiken 
bloemrijke weiden en zelfs een moerasje lijkt het gebied veel groter dan het in werkelijkheid is. We volgen een hier en daar 
overgroeid ruiger pad over de hoge Maasoever. De rivier is hier nog bevaarbaar en daar moet bij het beheer rekening mee 
gehouden worden.  Beneden aan de waterrand staat een plastic tuinstoel. Van een schip gevallen, of met veel ander vuil 
meegekomen uit Wallonië? Gids Hettie vertelt op welke diplomatieke en speelse manier er overleg met de Walen gevoerd 
wordt om de vervuiling te verminderen.
Een zonovergoten lunch op een boomstam, met uitleg dat de soortenrijkdom  in Koningssteen te danken is aan de 
verschillende grondsoorten die de Maas aanvoert. Op aanraden van Hettie rijden we naar het zuiden. Naar de Maasoever bij 
Obbicht met uitzicht op Kerkeweert (de Belgische kant van de grensmaas). Zoals de Maas hier zijn loop heeft gevonden en 
de oevers er uitzien, dat is wat "Ark" voor ogen staat. Na korte tijd vogels en bloemen kijken - weer in het busje gestapt. Op 
naar het monument van oude eiken (geïnspireerd door "Stonehenge") op de Maasoever bij Meers. Ark heeft dit vernuftige  
monument, waarin allerlei landschappelijke verwijzingen zitten,  opgericht om de bewoners van de streek duidelijk te maken 
dat de ontwikkeling van de natuur op de Maasoevers echt bijzonder is. Een hele mooie afwisselende dag. Voor de planten, 
vogels en vlinders die we gezien hebben verwijs ik naar de lijsten. En, o ja, in Koningssteen staat ook een walnotenboom.
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Woensdag 17 augustus

De Hamert - onderdeel van de Maasduinen

Anja

Zandtrechters van de Mierenleeuw
op hellingen van rivierduinen

Meanderend Geldersch-Nierskanaal

<<
Roofvlieg op juffer
Paringswiel Lantaarntje
…
Gewone pantserjuffer
Rood-bruine heidelibel
Watersnuffel man, vrouw 

Vandaag zijn we naar het natuurgebied "de Hamert” geweest.
Dit neemt wel een uur rijden in beslag, tot zo achter Venlo, tegen de Duitse grens .
Officieël heet dit Nationaal Park Maasduinen  en valt onder het beheer van het
"Limburgs Landschap"
Het is een gevarieërd  landschap. Eerst heb je het Geldersch-Nierskanaal, dan oude 
akkerlanden, vennetjes, bos, heide, vennen, inclusief vogelhut, en heuvels van 
rivierduinen.
Het Geldersch Nierskanaal is vroeger gegraven, maar door de tijd heen is het zich
gaan gedragen als een beek. Dat wil zeggen dat ze meandert in kronkels en bochten, 
snelstromend water dat naar de diepte is uitgesleten. Er groeien veel bomen , 
struiken en bloemen en een aantal vogels zongen en kwetterden hun roep.
O.a. staartmees, pimpelmees, boomkruiper, boomklever, en glanskop.
Een kronkelend pad met uitkijkpunten was onze weg. Niet ver van een fietspad, 
maar  toch heel idyllisch.
Aan het eind bij het fietspad rechts oud akkerland. Het was niet ingezaaid. Het is de
bedoeling dat het in de toekomst ook natuurterrein wordt.
Na een tijdje langs het fietspad was er aan de linkerkant het Heerenven, dat enkele 
jaren door afgraving geleden flink is uitgebreid. Er zijn meerdere vennen, het is 
praktisch gezien een nat gebied. Te nat voor landbouw. Men heeft het in de tijd zo 
gelaten. Zo konden de rivierduinen ook aanstuiven en weer begroeien. Het zijn 
aardig hoge heuvels, maar daarover meer.
Het was omstreeks lunch. We hebben naar een dassenburcht gezocht, die hier zou 
zijn. Een stukje het bos in rechts van het fietspad en hebben daar ons broodje 
gegeten. Later een stukje terug en een zandweg op. En toen kwamen we op de hei.
Het zonnetje scheen en het was meteen een stuk warmer. Hier hebben we het rode
guichelheil gezien. En ook vlinders. Een lang stuk, maar opeens een kruispunt met 
een paadje naar de vogelhut "'t Westernest". We hebben hier Nijlganzen gezien.
Een aalscholver was bezig met het laten drogen van zijn vleugels. Wintertaling, 
oeverloper  en eenden. Niet echt veel, maar wel interessant.
 Ja, en toen de rivierduinen op, een stevige klim.Op de top een prachtig weids 
uitzicht. Ook hier weer vennetjes in de kom.
Ook weer een fietspad. Het was druk, we waren niet de enigen.
Nòg een klim door het zand. Daar stond een bord dat er grafheuvels uit vroege
eeuwen hier te zien waren. Maar wij zijn doorgelopen, een pad door een bos.
En toen stonden we voor het "Bezoekerscentrum" moe, maar voldaan.
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Donderdag 18 augustus

Mariapeel • Griendtsveen - Helenaveen

Ineke

Desolaat,
maar schitterend landschap

in de Mariapeel

<<
Klein geaderd witje
Bruin zandoogje
Icarusblauwtje
Hooibeestje
Oranje zandoogje
Bont zandoogje
Heivlinder

Vandaag staat een bezoek aan de Mariapeel op het programma.
Via mooie binnenweggetjes rijden we naar Helenaveen; het Groenste Dorp, volgens 
de vlaggen.
In 1853 werd dit veengebied gekocht door de Gebroeders Van der Griendt. Maar - 
zoals zo vaak - krijgen de broers ruzie en wordt het gebied gesplitst in Griendtsveen 
en een deel vernoemd naar de vrouw van één der broers n.l. Helena. De 
provinciegrens is thans de afscheiding met de Deurnese Peel.
De Mariapeel was destijds een stukje oerlandschap van levend hoogveen. Door de 
verhoging van het waterpeil is verdere uitdroging voorkomen. Vele dode 
berkenbomen zijn de stille getuigen hiervan.
In de lucht: buizerds en wespendieven. Boven een plasje: een heidelibel, eieren 
afzettend boven het water.
Terug bij de bus hangt er een donkere lucht; maar het is droog gebleven deze dag.
Alweer een prachtige wandeling waarbij, evenals de vorige dagen, alle ruimte was 
voor de vele  diciplines van KNNVers.      
Bedankt Martien.
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Vrijdag 19 augustus

Groote Peel - Eindhoven

Jeanne

De peilstok in het veen

Ontsnappingspad van de Maaslinie

Bezoekerscentrum Mijl op Zeven

Gedeeltelijk verlande Peelvaart

Insectenhotel
waarin het nest van de Hornaar

van de voorpagina

<<
Parelamaniet
          Gewone zwavelkop
Ruitjesbovist
          een Russula
Gewone zwavelkop (ouder exemplaar)
         Reuzenparasolzwam

De laatste dag. Na ons  afscheid van het gezellige hotel Crasborn gaan we vandaag 
naar De Groote Peel. 
Daar begint de excursie bij bezoekerscentrum Mijl op Zeven.
Onder begeleiding van Frans Hoefnagels, vrijwilliger bij Staatsbosbeheer krijgen we 
veel wetenswaardigheden te horen. Ooit werd De Groote Peel locus paludosus 
genoemd, hetgeen moerassige streek betekent, een oord dat je maar beter kon 
vermijden. Later werd in dit gebied turf gestoken en vond grootschalige ontvening 
plaats. 
Ten gevolge van ontwatering, afgraving en ontginning kwam de veengroei tot 
stilstand. Het veen verdroogde en kon ontbinden waardoor een explosie van 
voedingsstoffen in het gebied vrijkwam. Hierop ontstonden de berkenbossen en de 
vlakten met pijpestrootje. In het zure en voedselarme milieu van De Groote Peel 
kunnen maar weinig organismen leven. De  Amerikaanse hondsvis zwemt hier rond. 
Deze vis komt al voor de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Nederland voor. De hondsvis 
eet vooral muggenlarven en soms visbroed. De hondsvis kan overleven in water dat 
voor andere vissoorten te zuur is.
Tijdens onze fraaie wandeling zien we o.a. éénjarig veenpluis, lavendelheide (op 
afstand en nog in knop), een krakeend en witte snavelbies. Ook treffen we veel 
zwammen aan. Bij een vlonder laat onze gids met een peilstok zien hoe diep en 
drassig het veen is, meer dan een meter verdwijnt de pijlstok in het veen.
Na een bezoek aan het bezoekerscentrum eindigt onze reis op station Eindhoven, 
waar we afscheid nemen van onze voortreffelijke reisleider en de andere 
deelnemers.
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Dopheide

Wolfspoot

Kaardenbol

Kleine zonnedauw

Lavendelheide

Mais
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Waarnemingen - planten

Anneke
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Adelaarsvaren Pteridium aquilinum
Agrimonie Agrimonia eupatoria
Akkerdistel Circium arvense
Akkerkers Rorippa sylvestris
Akkerwinde Convolvolus arvensis
Alsem Artemisa laxa
Avondkoekoeksbloem Melandrium album
Beemdkroon Knautia arvensis
Bereklauw Heracleum sphondylium
Biestarwe Agropyron Juniliforme
Boerenwormkruid Tanacetum vulgare
Borstelkrans Satureja vulgaris
Bosandoorn Stachys sylvatica
Bosbes Vaccinium myrtillus
Bosrank Clematis vitalba
Braam Rubus fruticosus
Brandnetel Urtica divoica
Breedbladige wespenorchis Epipactis helleborine
Brem Sarothumnus scroperius
Bruldistel Carduus crispus
Brunel Prunella vulgaris
Cichorei Cichorium intybus
Duizendblad Achillea millefolium
Engelwortel Angelica sylvestris
Gevlekte scheerling Conium maculatum
Glad walstro Gallum mollugo
Grasklokje Campanula rotundifolia
Grasmuur Stellaria graminea
Groot warkruid Cuscuta europea
Grootbloemmuur Stellarea holostea
Grote balsemien Impatiens glandulifera
Grote kattenstaart Lythrum salicaria
Guichelheil Anagallis arvensis
Hanepoot Echinochloa crus-galli
Harig knopkruid Galinsoga ciliota
Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum
Hazepootje Trifolium arvense
Heelblaadjes Pulicaria dysenterica
Heggedoornzaad Torillis japonica
Heksenmelk Euphorbia esula
Hennepnetel Galeopsis tetrahit
Hondsdraf Glechoma hederacea
Hondsroos Rosa canina
Hop Humulus lupulus
Hopklaver Medicago lupulina
Jacobskruiskruid Senecio jacobaea
Kaardebol Dipsacus sylvestris
Kamille Matricaria chamomilla
Kamperfoelie Lonicera periclimenum
Klein hoefblad Tussilago farfara
Klein kruiskruid Senecio vulgaris
Klein springzaad Impatiens parirflora
Kleine veldkers Cardamine hirsuta
Kleine zonnedauw Drosera intermedia
Klis Arctium lappa
Knautia Knautis arvensis
Knoopkruid Centaurea pratensis
Knopbies Schoenus nigrans
Knopig helmkruid Scrophularia nodosa
Knopkruid Galinsoga parviflora
Koninginnekruid [Leverkruid] Eupatorium cannabinum
Koningsvaren Osmunda regalis
Lavendelhei Andromeda polyfolia
Madeliefje Bellis perennis
Marjolein Origanum vulgare

Melde Chenopodiaceae
Melkdistel Sonchus oleraceus
Moerasandoorn Stachys palustris
Moerasdroogbloem Gnaphalliumuliginosum
Moerasrolklaver Lotus iliginosus
Moerasspirea Filipendula ulmaria
Muskus kaasjeskruid  Malva moschata
Muursla Mycelis muralis
Nagelkruid Geum urbanum
Paardenstaart Equisetum sp
Pastinaak Pastinaca sativa
Peen Daucus carota
Perzikkruid Polygonum persicaria
Pijpestrootje Molinia caerulia
Pispotje [haagwinde] Calystegia sepium
Pitrus Juncus effusus
Poelruit Thalictrum flavium
Reigersbek Erodium cicutarium
Reseda Reseda lutea
Ridderzuring Rumex obtusifolius
Rivierfonteinkruid Potamogeton modosus
Rode ogentroost Odontites vernus
Rode schijnspurrie Spergularia  rubra
Rolklaver Lotus corniculatis
Rose dovenetel Lamirem purpureum
Schapenzuring Rumex altosilla
Scherpe boterbloem Ranunculus acris
Scherpe fijnstraal Erigeron acer
Sint Janskruid Hypericum perforatum
Smalle weegbree Plantago lanceolata
Smalle wikke Vicia sativa nigra
Smeerwortel Symphytum officinale
Springzaadveldkers Cardamine impatiens
Spurrie Spergula arvensis
Stekelvaren Dryopteris dilatata
Sterrekroos Callitriche platycarpa
Stinkende ballote Ballota nigra
Stinkende gouwe Chelidonium majus
Tengere rus Juncus tenuis
Toorts Verbascum
Tormentil Potentilla erecta
Valeriaan Valeriana officinalis
Varkensgras Polygonum aviculare
Veenpluis Eriophorum angustifolium
Verfbrem Genista tinctoria
Vijfvingerkruid Potentilla reptans
Vingerhoedskruid Digitalis purpurea
Vlasleeuwenbek [vlasbekje] Linaria vulgaris
Vogelwikke Vicia cracca
Wateraardbei Comarum palustre
Watermunt Mentha aquatica
Waterpeper Polygonum hydropiper
Wederik Lysimachia vulgaris
Wijfjesvaren Athyrium filix-femina
Wilde bertram Achillea ptarmica
Wilgenroosje Epilobium angustifolium
Witte snavelbies Rhynchospora alba
Wolfspoot Lycopus europaeus
Zachte ooievaarsbek Geranium molle
Zandblauwtje Jasione montane
Zandmuur Arenaria serpylifolia
Zeegroene bies 
Zeepkruid Saponaria officinalis
Zwaluwtong Polygonum convolvulus
Zwarte nachtschade Solanum nigrum

Anneke
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Waarnemingen - vogels
Martien
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  a b c d e

Tachybaptus ruficollis Dodaars  1   3
Podiceps cristatus Fuut  5
Phalacrocorax carbo Aalscholver 5 5 1
Ardea alba Grote Zilverreiger 5   1
Ardea cinerea Blauwe Reiger 2 3 1 4 1
Cygnus olor Knobbelzwaan 4 6
Anser anser Grauwe Gans 7 6 7 5 4
Branta canadensis Grote Canadese Gans 5
Alopochen aegyptiaca Nijlgans  2 3
Anas strepera Krakeend     4
Anas crecca Wintertaling   4
Anas platyrhynchos Wilde Eend 4 3 2 6 5
Anas clypeata Slobeend   1
Pernis apivorus Wespendief 1  2 3
Circus aeruginosus Bruine Kiekendief 1
Accipiter gentilis Havik   1
Accipiter nisus Sperwer     2
Buteo buteo Buizerd  3 3 3 2
Falco tinnunculus Torenvalk   1
Falco subbuteo Boomvalk 1  1
Fulica atra Meerkoet  5
Vanellus vanellus Kievit 1 3
Numenius arquata Wulp 2 2
Tringa nebularia Groenpootruiter 3 3
Tringa ochropus Witgat 2    1
Actitis hypoleucos Oeverloper 2  2
Chroicocephalus ridibundus Kokmeeuw 3 6  3 5
Larus michahellis Geelpootmeeuw  1
Sterna hirundo Visdief  1
Columba oenas Holenduif     3
Columba palumbus Houtduif 4 5 3 4 4
Streptopelia decaocto Turkse Tortel  4  4
Picus viridis Groene Specht  2 1
Dendrocopos major Grote Bonte Specht 4 2 3 3 2
Riparia riparia Oeverzwaluw    2 4
Hirundo rustica Boerenzwaluw 5 6 5 5 4
Delichon urbicum Huiszwaluw 4 6 5 5
Anthus trivialis Boompieper    3
Anthus pratensis Graspieper 3 1
Motacilla flava Gele Kwikstaart   2
Motacilla alba Witte Kwikstaart 4 4 2 2 2
Troglodytes troglodytes Winterkoning 3 2 3 4 4
Erithacus rubecula Roodborst   3 3 2
Phoenicurus ochruros Zwarte Roodstaart 3
Saxicola torquatus Roodborsttapuit 4   4
Turdus merula Merel  4 2  2
Turdus viscivorus Grote Lijster   1
Acrocephalus scirpaceus Kleine Karekiet  1
Sylvia borin Tuinfluiter  1
Sylvia atricapilla Zwartkop  4 4 4 3
Phylloscopus collybita Tjiftjaf 4 5 4 4 4
Regulus regulus Goudhaan 3
Aegithalos caudatus Staartmees  4 5 4
Poecile palustris Glanskop   5
Poecile montanus Matkop   4 3
Lophophanes cristatus Kuifmees 4  2
Periparus ater Zwarte Mees 3
Cyanistes caeruleus Pimpelmees 3 4 4 4 4
Parus major Koolmees 4 4 4 5 4
Sitta europaea Boomklever  2 4
Certhia brachydactyla Boomkruiper 1 3 4 3 3
Garrulus glandarius Gaai 3 1 1  2
Pica pica Ekster   3

verklaring gebieden

a Strabrechtse heide
b Koningssteen
 Grensmaas
c de Hamert
d Mariapeel
e Groote Peel

gebruikte
aantalsindicaties

1 1
2 2
3 3…5
4 6…15
5 16…50
6 50…200
7 200…1000

<<
Witgat
Zilvermeeuw met gele poten,
   licht uitgevallen Mantelmeeuw
   of toch een Geelpootmeeuw
Wespendief
Aalscholver
Lensvormige wolken bij Meers
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Waarnemingen - vogels

Deelnemers
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  a b c d e

Parus major Koolmees 4 4 4 5 4
Sitta europaea Boomklever  2 4
Certhia brachydactyla Boomkruiper 1 3 4 3 3
Garrulus glandarius Gaai 3 1 1  2
Pica pica Ekster   3
Corvus monedula Kauw  5 6  4
Corvus frugilegus Roek  3
Corvus corone Zwarte Kraai 3 5 4 4 4
Sturnus vulgaris Spreeuw 4 6
Passer domesticus Huismus 4 5 5 5
Fringilla coelebs Vink   2
Chloris chloris Groenling  6
Carduelis carduelis Putter  5   3
Carduelis cannabina Kneu  5   2
Pyrrhula pyrrhula Goudvink   4
Emberiza schoeniclus Rietgors    4 4

Waarnemingen - vlinders

Micro - Pyralidae  Pyrausta purpuralis  Purpermotje

Noctuidae - UILEN  Arnarta myrtilli  Roodbont heide-uiltje

Pieridae - WITJES Pieris napi  Klein geaderd witje

Lycaenidae - BLAUWTJES Celastrina argiolis  Boomblauwtje
 Polyommatus icarus   Icarusblauwtje 

Nymphalidae - VOSSEN Aglais urticae  Kleine vos
 Vanessa atalanta Atalanta
 Polygonia c-album Gehakkelde Aurelia
 Vanessa cardui    Distelvlinder

Nymphalidae - Satyrinae -  Hipparchia semele  Heivlinder
ZANDOOGJES Maniola jurtina  Bruin zandoogje 
 Pararge aegeria Bont zandoogje
 Pyronia tithonus    Oranje zandoogje
 Coenonympha pamphilus  Hooibeestje

Martien Helmig Roekdonk 2 5467 DP Veghel
Jeanne Kuijper-Nannenga Mesdaglaan 47 6813 GM Arnhem
Nicoline Kuurstra Heuvelakker 101 5625 VK Eindhoven
Cécile Arnold Bertrand Russellstraat 22 1097 HL Amsterdam
Machteld Heslinga-Kooij Evert Cornelislaan 16 3723 LE Bilthoven
Anneke Bison-Roodhuijzen Varnebroek 7 1815 HA  Alkmaar
Ineke Zwarekant Stadhoudersring 706 2713 GW Zoetermeer
Anja Stuifzand Horst 14-43 8224 LH Lelystad
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Slotwoord

Dit verslag is tot stand gekomen door gezamenlijke inspanning van de deelnemers en is samengesteld door Martien.
Foto’s in dit verslag zijn van Anja, Jeanne, Nicoline en Martien.
Naast dit verslag is een grotere selectie van de foto’s die de deelnemers hebben gemaakt ook op CD samengesteld.
Helaas zijn er geen lijstjes met paddenstoelen, libellen en andere insecten gemaakt, maar de fotopagina’s geven wel
een goede impressie.
Enkele vlindersoorten zijn voorgelegd aan en bevestigd door Riet van Rijsewijk (afd. Eindhoven). Paddenstoelen
zijn op foto zo goed als mogelijk gedetermineerd door Ton Hermans (Veghel).

De reisleider wenst de deelnemers en geinteresseerden veel kijk- en leesplezier - met dank voor de
smakelijke wijnen uit Thorn.

Martien Helmig
mhelmig@onsbrabantnet.nl
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