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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 Landelijke Insectenwerkgroep 
(LIW). Het bestuur van de LIW heeft positief op de samenwerking gereageerd. 

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

Naast excursies worden ook instructies tijdens de reis aangeboden, zodat het een echte 
studiereis wordt. Van de deelnemers wordt actieve medewerking verwacht. 

2. Beginniveau deelnemers 

 

Op een ARC-reis kunnen alle leden van de KNNV en IVN inschrijven. Voor deze reis 
mensen die geïnteresseerd zijn in insecten. 

3. Reisdoelen 

 

- ervaring opdoen in de diverse groepen van insecten 

- meer inzicht in enkele groepen b.v. wantsen, 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 

- Wat kan je als vervolg gaan doen 

4. Activiteiten 

3 juli 2022 middag Stayokay aankomst Ontvangst 

3 juli 2022 avond Stayokay lezing voorstelrondje naam en 
natuurervaring; uitdelen 
insectenkit; lezing: wat is een 
insect en waarneming.nl 

4 juli 2022 ochtend Kring van Dorth veldwerk leren kijken, vangen met potjes 

4 juli 2022 middag Dortherbeek veldwerk water en oever 

4 juli 2022 avond Stayokay lezing dagervaring; lezing: hoe lokken 
bloemen insecten 

5 juli 2022 ochtend Huize Dorth veldwerk kloppen en net 

5 juli 2022 middag Huize Dorth veldwerk kloppen en net 

5 juli 2022 avond stayokay lezing dagervaring; waarnemingen; lezing: 
insecten in het groen  
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6 juli 2022 ochtend Gorsselse heide veldwerk zeven, libellen en waterleven 

6 juli 2022 middag Stayokay veldwerk Bodemdieren, zeven 

6 juli 2022 avond Stayokay lezing dagervaring; lezing: insecten op 
klimop; landplatwormen 

7 juli 2022 ochtend Stayokay waarnemen Terrein 

7 juli 2022 middag Stayokay determineren vliegen determineren 

7 juli 2022 avond Lezing 
 

dagervaring; lezing: nachtvlinders 

7 juli 2021 nacht stayokay veldwerk nachtvlinders lokken  
8 juli 2022 ochtend tuinderij 

Veldhof 
veldwerk Inventarisatie, welke insecten 

komen op de tuinderij voor? 

8 juli 2021 middag Tuin van Dorth veldwerk Inventarisatie: welke insecten 
komen op de tuin voor? 

8 juli 2021 avond Stayokay zelfwerk Afsluitingsavond 

9 juli 2021 ochtend Stayokay vertrek Opruimen, nabeschouwen en 
vervolg 

 

 

5. Ervaringen 

 

Zondag 3 juli 2022  

Harrie Oppenoorth 

Na aankomst van de meesten aan het einde van de middag is er onder leiding van Geert 

een eerst voorstelrondje. Het zal nog niet meevallen de namen allemaal te onthouden. Twee 

mensen hebben niet kunnen komen vanwege gezondheidsproblemen. Ze krijgen een kaartje 

voor de troost. Meteen daarna staat het avondeten al klaar. 

Na het eten verzamelen we weer, onder leiding van Anna en Geert. Geert herinnert ons aan 

de drie doelstellingen van de KNNV: natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. 

Daarna wordt iedereen door Anna uitgenodigd te vertelleen waar je belangstelling voor 

natuur vandaan gekomen is en je mooiste natuurervaring met de groep te delen. 

Vervolgens krijgen we allemaal een doosje uitgereikt voor het vangen en onderzoeken van 

wat je gevangen hebt. 

Tenslotte krijgen we nog een mooie introductie van Anna die uitlegt wat een insect is (in 

tegenstelling tot andere geleedpotigen), hoe een insect in elkaar zit en grofweg welke 

hoofdgroepen insecten er zoal zijn. 

Er is een hoop literatuur aanwezig dat gekocht dan wel gebruikt kan worden en ook zijn er 

binocs om insecten beter te kunnen bekijken. 
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Maandag 4 juli 2022  

Onno Blom 

Op enkele krakende badkamerdeuren en wat vreemd gepiep na, was er niets in de stayokay 

dat de rust kon verhinderen. Iedereen is de eerste nacht goed doorgekomen en wij beginnen 

nu serieus aan onze eerste natuursportdag. 

Twee opdrachten deze ochtend. Om te beginnen:  “Loop in groepjes langs de struiken en 

andere begroeiing en neem waar, dat wil zeggen, kijk gewoon rond naar insecten,  naar 

"Gods minst geachte schepsels"  of zoals Anna ze steevast noemt: "beestjes".  En laat voor 

nu de camera, de camera.” 

Oef, dat  bleek toch voor velen van ons meteen al een lastige opdracht. Al snel kwamen daar 

toch de mobieltjes en camera's tevoorschijn om het waargenomene vast te leggen en met 

behulp van de Obsidentify - app op naam te brengen. Daarbij bleek het ook voor enkelen niet 

eenvoudig te zijn om zich specifiek op één soort, in dit geval insecten, te richten en zich niet 

als natuur-generalist op te stellen. Breed kijken of niet? That s the question!. 

Vervolgens gingen wij aan de slag met onze gister uitgereikte insectenkit, met daarin een 

vangsysteem om beestjes in een potje op te zuigen zodat wij ze, opdracht 2, aan de hand 

van een determineersleutel in het prachtige en onlangs verschenen boek "geleedpotigen" op 

soort kunnen brengen. Minder eenvoudig dan het doet klinken maar uitermate leerzaam.   

De gevangen opgezogen exemplaren werden later door Anna op hun specifieke 

soortkenmerken uitgebreid toegelicht. 
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De middag brachten we door aan de Dortherbeek, een stroompje op de grens van Overijssel 

en Gelderland. En, lucky us, want met collega cursist Harry bleken wij een 

waterdiertjeskenner in ons midden te hebben. Met zijn schepnet haalde hij uit het nogal 

voedselrijke beekje waterplantendrab aan land om de daarin aangetroffen diertjes  in een 

waterbak aan nader onderzoek te onderwerpen. Fascinerende onderwaterwereld; een 

nieuwe wereld gaat open! 

Een nabij gelegen grasland biotoop, met orchidee en duizendguldenkruid, werd daarna 

bezocht en wij speurden in prachtig, niet te warm, zomerweer naar daar aanwezig 

studiemateriaal. 

 

Na het diner (onder kroonluchters van herten stangen en aangestaard door jachttrofeeën) 

nemen we de dag door. 

En wat zagen wij vandaag? Prachtwapenvlieg, larve geelgerande watertor, rond 

griendhaantje, zwarttip-smalboktor, moerassprinkhaan, tuimelaar, bermpje, gevlekte 

smalboktor, kleine rode weekschild, zwartsprietdikkopje, kortsprietelzenhaantje, grote 

roodoogjuffer…. en nog vele, vele andere.  

Anna sluit de cursusdag met een presentatie over bloemen en insecten, waarin de 

verschillende biotopen de revue passeren.  
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Het was een mooie alsook memorabele dag vandaag. 

"Het leven is vurrukkulluk" 

Dag Remco. 

 

Dinsdag 5 juli  

Agnes Rooimans en Yvonne Huurman 

kaartje van gebied (bron: de mooiste routes.nl) 

Voor het ontbijt hadden zich al velen van ons verzameld op het terras om de nachtvangst 

van de insectenval te bekijken. Die bleek teleurstellend. 

Rond 8 uur dit keer een lange rij voor het ontbijtbuffet, door diverse schoolklassen uit binnen- 

en buitenland. 

Om 9 uur kregen we uitleg over het programma van deze dag.  

Anna vertelde dat de vlinderval weinig had opgeleverd, nu zij er plastic omheen had gedaan, 

(om te voorkomen dat er weer een koolmeesje in zou vliegen, dat de vangst smakelijk zou 

verorberen). Werd het licht daardoor te veel gedempt? 

We vertrokken naar het landgoed bij landhuis Dorth, thans eigendom van 

natuurmonumenten. 

Hoofddoel was om te leren werken met kloppen. 

Anna demonstreerde deze techniek: 

Zoek een stevige stok, sla stevig op de takken en vang op wat er aan beestjes in je bakje of 

bord (liefst wit gekleurd) of witte paraplu belandt. Je kunt er ook een wit laken onder leggen.  

Iedereen ging enthousiast aan de slag in dit prachtige gebied.  

Er werden vooral veel kleine diertjes gescoord en op naam gebracht. Wantsen in allerlei 

vormen kwamen voorbij. Sharida en Onno toverden met hun professionele camera’s de 

kleinste details naar voren. Er werd spontaan samengewerkt en genoten.  

Hoogtepunt voor Agnes en mijzelf was het zonnige plekje met braamstruiken, waar we, 

weliswaar zonder kloppen, veel dagvlinders van het gebied op een presenteerblaadje 

kregen: witjes, zandoogjes, gehakkelde aurelia, dagpauwoog, dikkopjes, landkaartjes… 
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Na de lunch ging Harrie met het schepnet aan de gang bij de waterloop langs een van de 

lanen van het landgoed. Daar zat weinig leven in. Verderop bij de plassen hebben we een 

grote hoeveelheid aan waterdiertjes gevangen en bekeken.  

De geel gerande waterkever is een echt roofdier in het water. Hij eet alles op wat op zijn pad 

komt, larven, vissen, salamanders. Hij kan lopen, zwemmen en vliegt ‘s nachts uit om 

nieuwe watergebieden te vinden. De bootsmannetjes zwemmen op hun rug om gevallen 

prooien te vangen. 

Willemein was met een paar anderen druk bezig aan de waterkant libellenhuidjes aan het 

verzamelen. Leuk is dat die met Obsidentify ook op naam kunnen worden gebracht! 

 

Een toevallige ontmoeting met een andere bezoeker wees ons waar de kleine ijsvogelvlinder 

vloog. En ja, op de aangewezen plek verscheen de een na de ander, geweldig!  

De groep werd steeds gezelliger nu we elkaar beter leerden kennen.  

Dinsdagavond waren er na het bespreken van onze vangsten, maar liefst 3 lezingen. 

Lian vertelde over de heilzame werking van St Jansolie. De olie zit in de blaadjes, in zwarte 

en witte oliegaatjes. Er ging een eigen gemaakt olieflesje met aftreksel rond. 

Anna besprak puntsgewijs waar je in het bos het beste kunt zoeken naar insecten en welke 

insecten je op die plaatsen aantreft. Een helder leuk verhaal. 

Sytske nam ons mee in de wereld van de landplatwormen. Als bioloog is ze een van de 2 

experts op dit gebied. We bleken deze diertjes onbewust te kennen van een tekening van 

Escher! 

Een hele nieuwe wereld ging voor ons open. Vooral het regeneratievermogen van dit kleine 

roofdier is spectaculair en we verwonderden ons over hoe ingenieus de natuur toch in elkaar 

zit. 

Een interessant en humoristisch gebracht verhaal met als resultaat ook 20 nieuwe 

ambassadeurs voor de landplatworm.  
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Woensdag 6 juli 2022  

Sytske de Waart 

IN HET TEKEN VAN HET NET 

Vandaag zouden we naar de Gorssele heide gaan en ’s middags naar de tuinderij. Het liep 

allemaal anders, maar dat geeft niet want het was één van de leukste dagen van de week. 

Het thema was insecten vangen met een (sleep)net, en daar hebben we dan ook mee 

geoefend. Onno begon met het voordragen van het gedicht November van J.C. Bloem, uit 

1931. Ik wil het jullie niet onthouden en geef de oorspronkelijke versie: 

November 

Het regent en het is November: 

Weer keert het najaar en belaagt 

Het hart, dat droef, maar steeds gewender, 

Zijn heimelijke pijnen draagt. 

En in de kamer, waar gelaten 

Het daaglijksch leven wordt verricht, 

Schijnt uit de troostelooze straten 

Een ongekleurd namiddaglicht. 

De jaren gaan zooals zij gingen, 

Er is allengs geen onderscheid 

Meer tusschen doove erinneringen 

En wat geleefd wordt en verbeid. 

Verloren zijn de prille wegen 

Om te öntkomen aan den tijd; 

Altijd November, altijd regen, 

Altijd dit leege hart, altijd. 

 

Maar wij hadden niet november, het is juli, en het zonnetje scheen volop. De bloemen 

bloeiden en de insecten zoemden, perfect voor een dagje op de heide. We begonnen met 

een inleiding van Geert over het gebied in restaurant de Zessprong. Dat was een goed begin 

van de dag, maar zeker ook omdat we er koffie met taart bij kregen.   

 
Foto 1: koffie met taart in de Zessprong 
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Foto 2: Geert houdt een verhaal over het gebied 

Het was vervolgens een klein stukje fietsen, of met de auto, naar de Gorsselse heide.  

 
Foto 3: fietsen bij de Gorsselse Heide 

We leerden van Anna hoe een bladrolletje te herkennen was en verder kwam iedereen 

steeds enthousiast aanrennen of waarschuwen dat er iets leuks te zien was. Wat ik al niet 

aan bijzondere dingen gezien heb! Zonnedauw, zandbijtje dat zand aan het vegen was, 

vuurlibel, duivels naaigaren, witte dominomot, metaalvlinder, groene zandloopkever, valse 

kortvleugelige roofwants, zwervende pantserjuffer, hertshooisteilkopje of een bremhaantje?, 

fraaie schijnbok, tweekleurige smalboktor en een blauwvleugelsprinkhaan. De blauwe 

vleugel kon je helaas nog niet zien, omdat het een jonkie was.  
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Foto 4: Vuurlibel 

Het was zo leuk op de heide dat we besloten ’s middags ook nog te blijven.  

 
Foto 5: Lunchen op de heide 
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We sloten de middag af met thee in de Zessprong.  

 
Foto 6: thee in de Zessprong 

 

 

’s Avonds vertelde Marian wat over de kloppartij in de klimop in haar tuin. Wat daar al niet te 

zien is! Als je al niet verliefd op insecten was, dan word je het zo wel. Hierdoor kwam een 

hilarische discussie op gang over het scoren van waarnemingen. Een oud verhaal (niet kapot 

te factchecken gelukkig) over entomologen van de NEV (Nederlandse Entomologische 

Vereniging) die om toch maar vooral een waarneming in Nederland te kunnen toevoegen 

van een insect, het beestje op het drielandenpunt in Limburg een zetje gaven zodat het niet 

alleen in België voorkwam, maar ook in Nederland. Geweldig. Daarna kon wie dat wilde zich 

verder verdiepen in het determineren van de kleine beestjes. Anna had een roestbruin 

kromlijfje (een blaaskopvlieg) gevangen. Sommige blaaskopvliegen zijn alleen op naam te 

brengen aan de hand van het klampje:  
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Foto 7: Klampje van blaaskopvlieg 

Anna en ik hebben ons verbaasd over wat dit nou is en waar het voor dient. Het klampje is 

een soort blikopener waarmee het vrouwtje-blaaskop het achterlijf van de gastheer waar ze 

op parasiteert, opensnijdt om eitjes in te leggen. Uiteindelijk vonden we het klampje wel, 

onder de microscoop en we voelden ons heuse klampjesdeskundigen.  

 

Donderdag 7 juli 2022  

Aaf Dijkhuizen 

Buienradar geeft aan: Wisselvallig weer. 
Bij het opstaan een flinke bui, maar gedurende de dag valt het (achteraf) erg mee. 
 
De start van de dag ligt vast. Om 8:00 uur ontbijt en om 9:00 uur samenkomst in de Ûlebak. 
Het programma is net zo wisselvallig als het weer. Het geplande bezoek aan twee tuinen 
wordt wederom verschoven en staat nu voor vrijdag op het programma. We blijven vandaag 
op het terrein van de Stay Okay. 
 
Voor we naar buiten gaan bespreken we de activiteiten van de vorige dag en wisselen we 

opgedane kennis uit. 

Geert imiteert een pratende snuitkever. 

Ook een weetje: Wantsenlarven hebben een eitand om zich uit het ei te bevrijden. Daarna 

verliezen ze die tand. 

 

https://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?command=core_download&entryid=358&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563
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Wat we gaan doen: 'keverzeven' en er ligt voldoende 'keerhout'. Of dat laatste woord in de 

Dikke van Dale staat weet ik niet. Voor mij is het een volkomen nieuw woord. 

Vandaag is de bodem aan de beurt. We gaan kijken of we daar insecten kunnen vinden. Alle 

geleerde vangmethoden mogen ingezet worden. 

Als echt slechtweer optie liggen in de Ûlebak bladeren met mijnen en gallen om te 

determineren. 

Voorzien van vangmateriaal gaan we het bos in. Daar storten we ons in het struweel en 

graven we in greppels. Rottende stobben worden gesloopt, bladeren gezeefd, takken geklopt 

en hout wordt gekeerd. En natuurlijk worden er weer héél veel foto's gemaakt en wordt 

obsiden tify frequent geraadpleegd.  

 

Na de nabespreking van de ochtend en de gezamenlijke lunch in de Ûlebak worden we 

uitgedaagd om een meikever (tot de familie) te determineren met het Nieuwe 

Geleedpotigenboek. 

Dat valt helemaal niet mee. Voor de eerste poging beginnen we in groepjes van twee of drie.  

Niet alle termen zijn duidelijk en hier en daar missen de (gevonden, dode) kevers wat 

essentiële onderdelen. 

Na de klassikale uitleg wordt het duidelijker. We moeten nog wel wat oefenen. 

Voor de rest van de middag krijgen we een facultatieve opdracht: Observeer ontspannen 20 

minuten lang één plek en kijk welke families je ziet. De opdracht wordt op verschillende 

manieren geïnterpreteerd. Dus ook alleen ontspannen (met een drankje op het terras) of wel 

observeren en onmogelijk op een plek kunnen blijven. 

Na het wederom heerlijke avondeten worden we opgeroepen voor de statiefoto op het 

bordes van De Kleine Haar (het Noorse landhuis van Koningin Wilhelmina, het hoofdgebouw 

van de Stay Okay) 

Vervolgens houdt Hilco Huizing een presentatie over nachtvlinders. Tussen de vaak 

genoemde micro's en macro's blijkt geen taxonomische onderscheiding te zijn. Micro's 
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kunnen wel tot 3,5 cm groot zijn en macro's zijn er vanaf 3,5 mm! Gewoon allemaal (soms 

dagactieve) nachtvlinders dus! 

Dan worden de nachtvlindervallen klaargezet. Een laken met lampen, de val van Anna en 

een klamboe met lamp. We kijken allemaal verlangend uit naar de eerste vlinder. 

 

Vanaf 23:00 uur gaat het los. De ene na de ander mot trapt in de val. Wat een 

verscheidenheid en wat een kleurnuances. En wat een vreemde namen hebben de beesten: 

houtspaander, peper-en-zoutvlinder, dromedaris, vuursteenvlinder! Om er een paar te 

noemen. De grootste en meest bijzondere vangst is wat mij betreft een pauwoogpijlstaart die 

beduusd lang genoeg op het laken en op een hand blijft zitten om uitgebreid gefotografeerd 

te worden 

Het werkt verslavend. Je durft eigenlijk niet weg te lopen. Steeds denk je dat er weer een 

bijzonder beest aan komt fladderen.  

Wat een leuke avond! 

Om één uur is het uit met de pret. Vallen opruimen en Slapen! 

 

Vrijdag 8 juli 2022  

Sharida Bhageloe 

Ik ben de gelukkige voor het verslag van vandaag. 

Op de voorgaande dagen hebben wij verschillende technieken kunnen oefenen om insecten 

te bekijken. Vandaag gaan wij met z’n allen weer op pad vanuit thuishonk de Stayokay in 

Gorssel. 
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Een deel van de mensen gaat op de fiets, rest met 2 auto’s richting Tuinderij de Veldhof. Het 

beloofd een mooie zomerse dag te worden, het is 11 uur in de ochtend wanneer we voor het 

hek van de Tuinderij de Veldhof staan, de fietsers moeten nog arriveren. Het is 10 over 11 

wanneer de groep compleet is. We verzamelen aan het begin van de tuin, na enige uitleg 

van Geert zal de aanwezige ploeg een inventarisatie van de insecten gaan doen in de tuin. 

Het is nog een vrij jonge tuin, maar dat zie je er niet aan, wat je wel ziet is dat wild en cultuur 

samen gaat. Het is een tuin waar het concept van een Permacultuur wordt uitgedragen.  

20 minuten over 11 starten we met de inventarisatie van de tuin. Het is net of ik naar een 

snoepwinkel sta te kijken, groenten, kruiden en fruit zijn hier te vinden. Ik zie de groep uit 

elkaar gaan, van voor naar achter, van links naar rechts wordt de tuin grondig bekeken. De 

verschillende groepen maken zo ieder op hun eigen manier een inventarisatie lijst. Ik zie wat 

mensen op de knieën door de tuin gaan, andere genieten van het uitzicht van de wilde 

bloemen waar veel bijen en vlinders op afkomen. 

Om half een in de middag verzamelen wij ons aan de achterkant van de tuin, hier staan veel 

wilde planten geschikt in een ronde labyrint. Een heerlijke plek om te lunchen.  

Op de terugweg naar de uitgang wordt nog even snel op de composthoop gekeken. Geert tilt 

hier een houten stronk op er komt een geweldig grote kever tevoorschijn. 

We nemen om kwart voor 2 in de middag afscheid van de Tuinderij de Veldhof, vetrekken 

richting de tuin van Dorth. 

 

Tuinderij de Veldhof, een gewone koekoekshommel op Beemdkroon. 
 
 

Het is 2 uur in de middag wanneer wij arriveren in de tuin van Dorth, dit is een B&B-locatie 
waar akkerland omgezet is in een geweldig mooie tuin. De kleuren spatten van het doek af, 
het lijkt wel of ik naar een schilderij kijk. Er is een grote vijver aangelegd met daaromheen 
planten en siergrassen, het gazon wordt elke week gemaaid. In het begin van de tuin is de 
tuinman druk in de weer met zijn keurig aangelegde moestuin. Achter in de tuin zijn er 2 
wilde bloemen stroken aangelegd hieraan grenzend staan er wat bomen. Een insectenhotel 
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is aanwezig. Om kwart over 2 starten wij met de inventarisatie. De groep gaat uiteen, in 
kleinere groepjes wordt er gezocht naar insecten.  
 
Sytske heeft een landplatworm gevonden bij een hoek waar wat stenen opgestapeld liggen, 
blij wordt deze getoond. Het beestje wordt nog op de foto gezet. 

 
In de Tuin van Dorth, Tuinhommel gaat snoeppen van de Ridderspoor 
 

Het was een overdaad aan bezienswaardigheden de twee tuinen die we vandaag hebben 
bezocht. 2 unieke parels mag ik wel zeggen, met ieder zo zijn specialiteit en sfeer. 
Na een korte pauze in de tuin van Dorth reizen wij weer naar het thuishonk de Stayokay in 
Gorssel. 
 
Om 8 uur in de avond wordt de dag doorgenomen, de verschillen van de 2 tuinen komen 
aanbod. De mensen hebben vooral weer genoten van de dag met elkaar.  
 

Zaterdag 9 juli 2022  

Willemein Poot 

Op deze laatste dag konden we tussen 08:00 en 10:00 uur ontbijten en onze spulletjes 
inpakken. Daarna werd er een evaluatie gehouden onder het genot van een kopje koffie of 
thee. Iedereen had het naar zijn/haar zin gehad. Sommige vonden het zo gezellig dat ze 
graag volgend jaar weer mee zouden willen. Geert was streng. Nee, dat mocht niet. Nu 
waren we geen beginners meer, de plekken voor de reis van volgend jaar zijn voor 
beginners. Teleurgestelde gezichten. Maar er is één troost. Er worden weekenden 
georganiseerd voor gevorderden. Waarbij de ene groep zich stort op het determineren van 
beestjes, waarbij ze worden ontleed en onder de microscoop gelegd. Voor de meer 
teerhartige is er een andere groep, die stort zich op de levende beestjes. 

Er werden wat puntjes ter verbetering aangedragen, maar de overweldigende tendens was: 
We hebben een geweldige week gehad. Daarna laadden we de spulletjes in en gingen 
richting huis. 
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6. Waarnemingen 

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

De 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. 

 

Als je de waarnemingen van onze studiereis wilt zien? Pas de begindatum en de datum tot 
aan. 

3 juli t/ m 9 juli Stayokay Gorssel 

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

4 juli en Dortherbeek 

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

5 juli, Huize Dorth 

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

6 juli Gorsselse heide 

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

7 juli Stay Okay 

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

8 juli, tuinderij Veldhof 

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

8  juli, Tuin van Dorth 

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

https://waarneming.nl/user_area/view/68616
https://waarneming.nl/gebied/view/192300
https://waarneming.nl/gebied/view/615
https://waarneming.nl/locations/18565/
https://waarneming.nl/user_area/view/68616
https://waarneming.nl/user_area/view/69432
https://waarneming.nl/user_area/view/69433
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Deelnemers aan de studiereis insecten 2022: 
 
Lian van Oers 
Loes Pool 
Marian Barendtszen 
Marjan Bijderwieden 
Nora Kösters 
Onno Blom 
Piet de Jong 
Sharida Bhageloe 
Sytske de Waart 
Willy van Strien 
Harrie Oppenoorth 
Yvonne Huurman – de Vletter 
Aafje Dijkhuizen 
Agnes Rooimans 
Willemein Poot 
Corrie Bushman 
 
Reisleiding: 
Anna Kreffer 
Geert van Poelgeest 
 

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

Zie 

https://liw.knnv.nl/ 

https://knnv.nl/hotelreizen/ 

https://knnv.nl/ 

De KNNV is een vereniging voor actieve natuurliefhebbers en natuurbeschermers. 

 

 

https://liw.knnv.nl/
https://knnv.nl/hotelreizen/
https://knnv.nl/

