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1. Aanleiding

De Algemene Reiscommissie wil de samenwerking versterken met de landelijke 
werkgroepen en de plaatselijk afdelingen. De KNNV heeft een Landelijk Insectenwerkgroep 
(LIW). Het bestuur van de LIW heeft positief op de samenwerking gereageerd.

Geert van Poelgeest, Marian Barendtszen en Anna Kreffer zijn bereid gevonden om een reis 
in het teken van insecten in Nederland gestalte te geven.

Het idee is om naast excursies ook instructies tijdens zo'n reis aan te bieden, zodat het een 
echte studiereis wordt. Van de deelnemers wordt een actieve medewerking verwacht.

2. Beginniveau deelnemers

Op een ARC-reis kunnen alle leden van de KNNV en IVN inschrijven. Dus mensen die 
geïnteresseerd zijn in insecten, daar meer ervaring mee willen op doen.

3. Reisdoelen

- meer ervaring opdoen in de diverse groepen van insecten

- meer inzicht in rol en beheer van insecten in Nederland

- meer inzicht in enkele groepen b.v. bijen, kevers, vlinders, zweefvliegen

- ervaring opdoen met vangstmethoden

- ervaring opdoen in diverse land- en waterbiotopen

- ervaring opdoen met het fotograferen van insecten

- ervaring opdoen hoe je de soorten meldt.

4. Activiteiten

4 juli middag stayokay aankomst

4 juli avond stayokay lezing insecten algemeen en overzicht 
soortgroepen

5 juli ochten
d

Kring van Dorth veldwerk Bermen

5 juli middag Dortherbeek veldwerk Water en oever
6 juli ochten

d
Huize Dorth veldwerk kloppen en net

6 juli middag Huize Dorth veldwerk kloppen en net
6 juli avond stayokay Lezing Bloemplanten en insecten
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6 juli Nacht stayokay veldwerk Nachtvlinderen met doek en ledemmer
7 juli ochten

d
Gorsselse heide veldwerk Libellen, waterinsecten en insecten 

algemeen

7 juli middag Gorsselse heide veldwerk Libellen, waterinsecten en insecten 
algemeen

7 juli avond stayokay presentatie Eigen foto’s bekeken
7 juli nacht stayokay veldwerk Nachtvlinderen met doek en ledemmer

8 juli ochten
d

Lemelerveld - 
Luthenbergerven

veldwerk insecten

8 juli middag lemelerberg veldwerk insecten
8 juli avond stayokay presentatie insecten op klimop
8 juli nacht stayokay veldwerk nachtvlinderen met doek en ledemmer
9 juli ochten

d
tuinderij Veldhof veldwerk toelichting tuinderij en insecten zoeken.

9 juli middag Dortherbeek veldwerk insecten
9 juli avond stayokay gesprek Wat kunnen we doen aan bescherming 

van insecten
10 juli ochten

d
Tuin van Dorth veldwerk insecten

10 juli middag stayokay vertrek

5. Ervaringen van deelnemers

Maandag 5 juli door Anneke

De vele regen die was gevallen, maakte dat we een alternatief programma kregen om te 
starten. In oele-boele werd iedereen gevraagd een tekening van een insect te maken, naar 
eigen kennis en vrije vormgeving. Anna en Geert haalden die weer op. De avond er voor 
waren we allemaal de bezitter geworden van een kleurrijke starters doos met tekeningen van
insecten erop en vangmateriaal erin. Met het vangmateriaal gingen we aan de slag om 3 
insecten te vangen in de kletsnatte natuur. Op laarzen, in regenpak met potjes  gingen we 
enthousiast op vang tocht. Het was even oefenen om zulke kleine beestjes ongeschonden in
een potje te krijgen. Iedereen kwam terug met 3 en zelfs meer insecten, een opvallende 
harige geel zwarte rups van de psi-vlinder werd ons fotomodel. In onze werkkamer diende 
we zelf de insecten in te delen: ‘Waar kijk je naar bij de muisgrijze kniptor’? En tot welke 
groep horen ze van vliegen, bijen, wantsen, kevers enz. Geert en Anna keken naar onze 
indeling vertelde de kenmerken van de groepen. Iedereen was blij met wat er in korte tijd 
geleerd is. 

De Dortherbeek

Om 13.30 scheen de zon en zijn we te voet langs een bramenstruik vol insecten en 
bloembermen gelopen. Door zo nauwkeurig te kijken zagen de grote verscheidenheid van 
planten, grijskruid, streepzaad, knikkende distel, rapunzelklokje enz. De insecten: vedermot, 
groot dikkopje, snorzweefvlieg, koevinkje enz. In de bomenlaan naar de Dortherbeek viel een
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eikenpage op, door de open vleugels was de prachtige blauwe glans te zien. Marian was erg
onder de indruk. Anne tikte veel waarnemingen direct door naar waarnemingen.nl. Meerdere 
mensen van ons zagen voor het eerst zoveel soorten insecten. De wens werd geuit om zelf 
de insecten in groepen te kunnen indelen. 

Bij de Dortherbeek nam de soortenrijkdom toe. Met planten als kranswier, kattenstaart, 
zeggensoorten en insecten: vuurlibel en schrijvertjes die glinsterend op het wateroppervlak 
aan het jagen waren. Bij de aanwezigheid van deze waterkevertjes is er sprake een goede 
waterkwaliteit. Opnieuw gingen we zelf zoeken naar insecten, alles werd nauwkeurig 
bestudeerd. Op de terugweg ontdekten we de aanwezigheid van eikenprocessierupsen in de
eikenbomen. Onderweg werd veel van de al aanwezige kennis gedeeld. Is deze cursus voor 
beginners?

Communicatie met planten

Anna vertelde aan de hand van beelden op het scherm over hoe planten communiceren.  
Vingerhoedskruid heeft een elektrische lading in de bloemen die met het stuifmeel over 
springt. Waardoor een volgend insect voelt dat er geen stuifmeel meer is. Honingbijen en 
solitaire bijen zijn de eerste groepen die zorgen voor de bestuiving van bloemen, 
zweefvliegen komen op de 2e plaats. Door het verhaal van Anna werd bij ons veel interesse 
gewekt om insecten nader te bestuderen.

Boeken die aanbevolen zijn: Planten van hier’ auteur Henny Ketelaar, van KNNV-uitgeverij

Het rondje wat is je persoonlijke insect van de dag:

Wratenbijter, door zadelvormig borststuk, eikenpage, door prachtige blauwe kleur en verpopt
in de grond, de kleine eitjes van wantsen, fraaie groen glanzende schijnboktor met zijn 
glimmende dijen, schrijvertje, jagen op het water, waar mensen blij van worden, 
hommelreus, sneeuwitte verdermot, de schoonheid van het insect.

In veel boeken staat een mooie tekening van het insect waar alle uiterlijke kenmerken 
benoemd zijn. Een overzicht met kenmerken van groepen kan helpen om de soort op naam 
te brengen. Hoewel Obsindentify al het werk doet en snel de naam geeft. Hoe leeft een 
insect eigenlijk?

Hazelaarbladrolkever

Gevonden in het bos. Leuk om eens te zien wat er uit een opgerold blad komt. Algemene 
kever is 6-8 mm groot. Legt eitjes in een blad, dat aan 2 kanten wordt ingesneden en 
opgerold, dit is de broedkamer. De larve eet van binnenuit het blad op. De larve is eerst 
doorzichtig en later oranje. Ook de pop is oranje, vlak voor het uitkomen kleuren de kop en 
pootjes oranje. 
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Zestienstippelig lieveheersbeestje

Uit de tuin van Doth. Lijkt op een citroenlieveheersbeestje door beige-gelige en zwarte 
kleuren. Net als het citroentje leeft het van schimmel, nectar en stuifmeel. Leeft in 
graslanden waar het op lagere planten ter vinden is. Op de dekschilden zijn 3 stippen tot een
zigzaglijn samengevloeid.

Tweekleurige smalboktor

Tweekleurige smalboktor zit hier op akkerdistel en is wittig door het stuifmeel. Levert duidelijk
een bijdrage aan de bestuiving. De geelbruine dekschilden van het mannetje zijn aan de 
randen en uiteinde zwart. De schilden van het vrouwtje zijn roodbruin. Gevonden op weg 
naar Dortherbeek in de berm, leeft op dood vochtig hout en bezoekt hier bloem van 
akkerdistel.

Dinsdag 6 juli door Feiko

Na het ontbijt op de fiets naar het landgoed Huize Dorth. We gaan in dit mooie landgoed het 
vangen van insecten door te kloppen oefenen. Eerst wordt iedereen van een fiets uit de 
schuur van de Stayokay voorzien. Bij de ingang van Dorth maken we een foto van de 
plattegrond, zodat we niet kunnen verdwalen. We gaan de rode route volgen.

Overal liggen dode meikevers. Mike vangt een langsprietpopulierensnuittor met 28 letters, 
die wordt kampioen in de wedstrijd voor het langste scrabble-woord. 
Schaakbordlieveheersbeestje (27), gevonden door Anna, is een goede tweede. 
Terrasjeskommazweefvlief met 24 letters toch ook nog behoorlijk lang is. We verbazen ons 
over de naamgeving van insecten. Hoe je voor zoveel soorten toch nog fatsoenlijke 
Nederlandse namen kunt verzinnen!

Het kloppen blijkt toch nog moeilijker dan we dachten. Met een stok kloppen in de vegetatie 
en dan in een plastic bakje de beesten opvangen, als er al wat uitkomt. En dan weer in een 
afsluitbaar plastic zakje stoppen voor de foto. Iedereen is druk bezig en ondertussen valt de 
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groep uit elkaar. De rode paaltjes worden geheel uit het oog verloren. Een klein groepje loopt
weer terug naar de rode route. Maar tegen lunchtijd hebben we nog niet de rest van de 
groep gezien. Gelukkig belt Geert dat ze bij de vijver zitten te eten, ver van de rode route. 
We gaan op zoek naar de vijver maar worden geheel afgeleid door een kleine ijsvogelvlinder,
de eerste die we zien. Met deze waarneming kunnen we weer bij de groep komen! Maar die 
hebben natuurlijk ondertussen ook al ijsvogelvlinders gezien.

’s Avonds komt Hilco Huizing, een bevriend KNNV-lid, een laken en lampen brengen, die op 
het gazon voor de Stayokay worden opgesteld. Rond elf uur is het donker genoeg en worden
de eerste nachtvlinders gezien. Zo rond half een heeft iedereen het wel gezien en worden de
lampen gedoofd.

Woensdag 7 juli door Joop

Het dagverslag begon eigenlijk al om 00.00 uur toen we nog volop aan het kijken waren naar
kleine zomervlinder, vuursteenvlinder en veel ander fraais dat zich tegen het verlichte laken 
op het terras liet zien. Helaas lieten de pijlstaarten het afweten en tegen 01.00 uur werd een 
en ander ingepakt en konden we ons bed opzoeken.
Vandaag staat de Gorsselse heide op het programma. We starten bij restaurant Zessprong 
te Joppe / Gorssel om 10.00 uur. In veel publicaties is sprake van “de Zevensprong”, maar 
dat blijkt een verzinsel van de schrijfster Tonke Dracht, die, aldaar op vakantie in de jaren ’40
van de vorig eeuw, met het bekende liedje de zevensprong in gedachte, er een weg bij 
fantaseerde, hetgeen hardnekkig een eigen leven ging leiden. De meesten gingen met de 
fiets en enkelen per auto om diverse materialen te vervoeren.
Zodra ieder was voorzien van koffie en thee, gingen we binnen de inleiding volgen van Frens
Westenbrink, onderzoeker en gids van het gebied en gespecialiseerd in wantsen en libellen.
Hij begon enthousiast met uitgebreid de geschiedenis en ecologie van dit heidegebied te 
verhalen, hetgeen ook allemaal te lezen is in een door hem geschreven boekje “Gorsselse 
heide”, dat wij allemaal kregen aan het eind van de middag. Er werd wel dieper ingegaan op 
de aldaar (ooit) voorkomende libellen (51 soorten, één soort meer dan de bekende libellen-
hotspot de Weerribben). Maar helaas is een aantal soorten nu niet meer vertegenwoordigd in
dit gebied.

Bonte viltbij Grote groene sabelsprinkhaan

Er zijn zo’n 6000 à 8000 soorten wereldwijd, waarvan ca 70 soorten in Nederland. En de 
libellen “doen” het behoorlijk goed in de huidige natuur. Libellen bestaan in de evolutie al 325
miljoen jaar (zelfs fossielen met een spanwijdte van 60 cm!). De voorouders van de huidige 
libellen waren er ca. 275 miljoen jaar geleden al en zij hebben zeker 3 maal een “extinction” 
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overleefd als gevolg van meteorieteninslagen, etc. Uitgebreid gaat Frens in op het 
voortplantingsgedrag van diverse soorten, de biologie van de ademhaling en het uitsluipen.
In het gebied aangekomen gingen wij door een stukje bos naar bouwlandjes van een 
voormalige boerderij (de grote beuken stonden er nog uit die tijd) waar nu t.b.v. educatie 
oude gewassen worden geteeld. Prompt met z’n allen om een sabelsprinkhaan die aan zijn 
laatste vervelling bezig is (vleugels oppompen) en waarvan bij terugkeer aan het eind van de
dag bleek dat het huidje opgegeten was. Daarna viel het gezelschap al wandelend, zoekend 
en fotograferend uiteen en kwam weer bijeen bij de lunch. Onderweg bij een ven diverse 
libellen, zonnedauw, etc. gevonden en diverse fraaie andere insecten. Tijdens de lunch 
gingen velen rond die plek kijken en vonden pluimvoetbijen, klein warkruid, libellen, 
gevangen door zonnedauw, moeraswolfsklauw en nog vele andere insecten en planten. Er 
was ook nog tijd om de opschietende en aldaar ongewenste berkjes te rooien.
Later in de middag terug met de opdracht 3 verschillende insecten te vangen in de bekende 
potjes. Bij de eerder genoemde akkertjes werd op een bloedende eik de Grote vos en 
Hoornaar gezien.
’s Avonds de meegenomen insecten beoordeeld d.m.v. discussies, opzoeken in boeken en 
websites en vergelijking van foto’s, hetgeen bijna altijd resulteerde in de naam en 
eigenschappen van het betreffende insectje.
Vanavond wordt wederom de nachtvlinderopstelling op het terras gezet, naar later bleek met 
vele bezoekende micro’s en macro’s, onder andere de wapendrager.
Een lange, maar zeer interessante dag met leuke vondsten! Voor mij bijzondere vondsten: 
kleine zonnedauw met “prooien” (gewone pantserjuffer, tengere pantserjuffer, 
azuurwaterjuffer en juweelwesp)

Kleine zonnedauw met juweelwesp

Donderdag 8 juli door Adrie

Vandaag gaan we naar het Luttenbergerven dat bij Lemelerveld ligt. We gaan met vier auto’s
op weg. Het Luttenbergerven is een mooi stukje blauwgrasland dat tussen de Sallandse 
Heuvelrug en de IJssel ligt. Het gebied heeft een grote variatie aan kleur. Grassen in bloei, 
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veel margrieten en gele composieten, ook nog bijzondere planten zoals het gentiaanklokje, 
welriekende nachtorchissen en gevlekte rietorchissen. Veel bloemen belooft ook veel 
insecten.

De opdracht voor vandaag is een foto van een bij te maken waarop de antennes goed te 
zien zijn. Dat wordt nog een hele klus want foeragerende bijen zijn heel beweeglijk en het is 
moeilijk ze gedetailleerd voor de lens te krijgen. Ook kunnen we vandaag met vangnetten 
aan de slag om een goede vangst met insecten te krijgen. Ik vind het wat ingewikkeld en 
kom handen te kort. Mijn fototoestel in m’n ene hand en de telefoon in de andere. Het 
notitieboekje en pen blijft al in de tas, dus hoe nog een vangnet en een opvang bakje te 
hanteren. Ik zou net als insecten zes pootjes of handjes goed kunnen gebruiken.

Iedereen is lekker aan het struinen en fotograferen. Hier en daar wordt er geroepen als iets 
bijzonders of opvallend te zien is. Rond het middaguur – net na onze lunch zijn er twee 
onweersklappen. De buienradar voorspelt een fikse bui en iedereen gaat vlug terug naar de 
auto’s. Er wordt besloten om tijdens de aankomende bui een plek te zoeken om iets te gaan 
drinken. Het wordt een restaurant op de Lemelerberg waar we vanmiddag naar toe zouden 
gaan. Het restaurant is gesloten, maar bij een klein uitbatertje is thee, koffie, fris of een ijsje 
te koop. De bui is op de Lemelerberg net gevallen en eigenlijk al voorbij zodat we na een 
kleine onderbreking verder kunnen met ons middagprogramma.

Het Lemelerberg is een heel ander gebied dan vanmorgen. Het heeft een afwisseling van 
zandvlaktes, heide, bossen en er groeien veel jeneverbessen. Het is inmiddels warm 
geworden en ik heb het gevoel dat we een beetje sjokken. Maar dan op een zandpad zien 
we zeer actieve bijenwolven holletjes graven. We liggen op onze knieën om dit schouwspel 
van dichtbij te bekijken. 

Het avondprogramma is een presentatie van Marian die een aantal maanden in haar tuin de 
klimop heeft geïnventariseerd welke insecten daarin voorkomen. Door ieder dag ‘te kloppen’ 
en vooral heel klein spul te determineren is er een wonderlijke wereld van kleine beestjes 
tevoorschijn gekomen. 
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Mike laat nog een filmpje van pluimvoetbijen zien die gisteren op de Gorsselse Heide 
holletjes aan het graven waren. Het blijft een bijzonder schouwspel.

Bij de dagelijkse vraag “wat vond jij het mooiste of interessantste insect vandaag” werd 
veelal de holletjes bouwende bijen genoemd. Vandaag is er volop belangstelling en 
aandacht voor de bijen geweest, maar het is niemand gelukt de antennes goed op de foto te 
krijgen.

Vanavond is de derde avond nachtvlinderen. In het begin van de avond is er veel klein spul 
dansend om de lamp. Anna zegt nog: “Het zijn dansmuggen, die steken niet”. Na 12:00 uur 
(ik wilde bijna afhaken) begint het echte spektakel. De pijlstaarten komen eraan. Druk 
fladderend op het witte doek. De toeschouwers zijn van spanning bijna net zo druk om deze 
bijzondere en indrukwekkende vlinders op de foto te krijgen. Anneke merkt op: “Een 
mannequin is nog niet zo vaak gefotografeerd”.  

Er komen in totaal drie ligusterpijlstaarten en een avondrood. Na een poosje worden de 
vlinders rustiger en iedereen kan zijn foto’s maken. Een van de ligusterpijlstaarten belandt op
de hand van Inez en blijft daar rustig zitten. Morgenochtend zal er nog een 
populierenpijlstaart in de Led-emmer te zien zijn.

Het is een mooie dag geweest met een zeer verrassende avond.

Ligusterpijlstaart met  Inez

Vrijdag 9 juli door Marian en Geert

Marian: Vandaag naar de Tuinderij Veldhof, waar we werden ontvangen door Valerie die het 
één en ander vertelde over haar bloemen/groente/kruiden en fruit tuin. De tuin is opgezet 
volgens het principe van de permacultuur, werken en kweken in nauwe samenwerking met 
de natuur, dus niet ten koste van de natuur.
Probeer van een tuin een plantengemeenschap te maken, o.a. niet harken en schoffelen, 
uitgetrokken onkruid laten liggen, en uiteraard geen snipper kunstmest en gif. En kijk eens 
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hoe  de tuin er bij staat. Elke week kunnen leden groenten komen oogsten, Valerie streeft 
naar 6 soorten groente per week. Bovendien kruiden en fruit. Boeketten plukken kan ook.
Er is ook  bij sommige  fruitstruiken vrije pluk, waar iedereen wat mag oogsten/proeven. En 
inderdaad de frambozen die al rijp waren, waren erg lekker.
Opvallend bloemrijk is het labyrint, hier kon je langs smalle paadjes tussen de bloemen door 
kon lopen.  Hier hebben de meesten van ons veel tijd doorgebracht.
We konden in de tuin lunchen en daarna ging het naar een prachtig gebied bij de 
Dortherbeek, ontdekt door Suze. Het land eromheen was gemaaid, maar er was een
flink stuk veen gespaard, waar van alles groeide, bloeide en rondvloog, o.a. veel koevinkjes 
en libellen.
Tot mijn schande kan ik er verder weinig over vertellen, overmand door de warmte en 
vermoeidheid ben ik onder een boom gaan zitten en kon in ieder geval het mooie gebied
bekijken.
De avondbijeenkomst moet ook bijzonder geslaagd zijn geweest, ook niets van 
meegekregen, want ik sliep. Natuurlijk wel enthousiaste verhalen van Geert gekregen.
Kennelijk heb ik heel wat gemist, maar jullie weten vast nog wel hoe geweldig de laatste 
avond was, toch een soort Bonte Avond.
  

Geert: De avond ging over de vraag wat heb je geleerd, hiervoor werd weer een tekening 
van een insect getekend en vergeleken met de tekening van de eerste dat. Er was duidelijk 
vooruitgang geboekt en wat hebben we gelachen bij de toelichtingen die werden gegeven.
De tweede vraag was hoe kan jij bijdragen aan bescherming van de insecten
Dat kan op persoonlijk niveau b.v. verhaaltjes schrijven en deze op de sociale media 
publiceren of in het ledenblad van je KNNV afdeling. Dit vergezeld van foto’s
Op organisatorisch niveau door b.v. actief te worden in je KNNV afdeling en de kennis die de
leden daarop doen naar buiten te brengen
Op beleidsmatig niveau, dat doe je in groepsverband, door b.v. een gemeente te adviseren 
hoe je zij met insecten zouden kunnen omgaan en dit bij de bevolking promoten.

Zaterdag 10 juli door Margriet

Het is de laatste ochtend voor vertrek. Na het ontbijt is het tijd om het boeltje in te pakken 
voor we naar de TUIN van DORTH (Bathmenseweg 10, Kring van Dorth) vertrekken. Hier 
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worden we om 10.30u welkom geheten door Lily de Boer, eigenaresse van deze idyllische 
tuin. Ze heeft de boerderij met omliggende grond in 2013 gekocht. De huidige tuin was toen 
nog maïsakker. Ze is in 2015 gestart met de inrichting. De prachtig aangelegde tuin wordt 
gevormd door een grote poel die gedeeltelijk omringd is door een wal bestaande uit stenen 
met aarde erop. Hierop zijn borders ingericht van verschillende bloemen, planten en struiken.
Een ander deel van de tuin bestaat uit natuurlijke graslandjes. Het perceel wordt omzoomd 
door houtige gewassen. Er is een bijenhotel waarbij Lily zich afvraagt of deze wel goed 
functioneert. Bijzonder waren de dropplant (Agastache) en de pindakaasboom 
(Clerodendrum Trichotomum) (beide niet inheems) waarvan de bladeren naar drop en 
pindakaas roken als je deze kneusde. Lily heeft op haar terrein eens een dood schaap half 
begraven laten wegrotten (wat eigenlijk niet mag). Naast Doodgravers (aaskevers) zijn er 
verschillende  bijzondere insecten waargenomen, gedocumenteerd door Stichting Ark. 

Wat we aan insecten aantroffen in haar tuin waren: wol- en pluimvoetbij, akker- en 
tuinhommel, gedeukte gouden tor, kleine bijvlieg, roofvlieg met prooi, grote groene 
sabelsprinkhaan (lange sprieten), veldsprinkhaan (korte sprieten), gamma uiltje 
(nachtvlinder), gehakkelde aurelia (dagvlinder), bruin zandoogje (dagvlinder), viervlek (libel), 
heidelibel, vuurlibel, grote keizerslibel, variabele waterjuffer, lantaarntje (waterjuffer), 
houtpantser juffer, en een huidje van een uitgeslopen libel aan een grashalm. Lily was zeer 
geïnteresseerd in onze waarnemingen die ze ook toegestuurd krijgt.

Aan het einde van de ochtend kregen Geert, Anna en Marian, de drie cursus-leiders en 
organisatoren van de cursus, uit handen van Anneke ieder een artistiek gevormde enveloppe
van krantenpapier met daarin korte dank-woorden van ons allen over hun geweldige en 
enthousiaste inzet. Met daarbij een boekenbon van € 30,-. Na dankwoorden voor deze 
cadeaus ging iedereen na deze leerzame week om ongeveer half een op weg naar huis.

Een weetje: Op waarneming.nl is een insecten herkenningsquiz te vinden. 
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6. Waarnemingen

De linken met de woorden gebied of locations zijn een vast gebied in waarneming.nl.

ADe linken met user zijn door Geert van Poelgeest gemaakt; als je bij de regel Alleen van 
eigenaar het vinkje wegklikt zie je alle waarnemingen van deze plek.

4 juli t/ m 10 juli Stayokay Gorssel

https://waarneming.nl/user_area/view/68616

5 juli en Dortherbeek

https://waarneming.nl/gebied/view/192300

6 juli, Huize Dorth

https://waarneming.nl/gebied/view/615

7 juli Gorsselse heide

https://waarneming.nl/locations/18565/

8 juli Lemelerveld - Luttenbergerven

https://waarneming.nl/gebied/info/17639

9 juli, tuinderij Veldhof

https://waarneming.nl/user_area/view/69432

9 juli, Dortherbeek

https://waarneming.nl/gebied/view/192300

KNNV studiereis insecten, juli 2021 13 

https://waarneming.nl/gebied/view/192300
https://waarneming.nl/user_area/view/69432
https://waarneming.nl/gebied/info/17639
https://waarneming.nl/locations/18565/
https://waarneming.nl/gebied/view/615
https://waarneming.nl/gebied/view/192300
https://waarneming.nl/user_area/view/68616


10 juli, Tuin van Dorth

https://waarneming.nl/user_area/view/69433

Dit verslag bevat de ervaringen van de studiereis Insecten die door drie leden van de 
Landelijke Insecten Werkgroep van de KNNV is begeleid. Dit in het reisprogramma van de 
Algemene Reiscommissie, ook van de KNNV.
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