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Inventarisatie Hasseberg

Inventariseren van kevers en pissebedden op de Hasseberg 2022

We maken voor we starten foto’s van de beginsituatie.

Omdat op de Hasseberg geiten en schapen grazen en omdat er kans is dat we onnodig hagedissen 
vangen gaan we niet met vangpotjes te werk.

We kiezen een aantal plekken in 3 biotopen waar we met keverzeef en plastic bakjes gaan werken. 
Er wordt nauwkeurig vastgelegd  waar, wanneer en hoe lang we verzamelen en de vangsten 
worden verzameld in gelabelde potjes met 70% alcohol.

De hierboven beschreven monstername doen we een paar dagen achter elkaar en herhalen we een 
week later. Hiermee gaan ca. 2 weken gemoeid.

De vangsten van eenzelfde datum en biotoop voegen we bij elkaar.

Van de situatie in het veld tijdens de monstername maken we foto’s.

In 2 of 3 perioden voeren we een monstername van ca. 2 weken uit (afhankelijk van de 
bemensing)

Geschikte momenten om te monsteren zijn: april, begin juni en begin september.

Al het verzamelde materiaal wordt bewaard en afhankelijk van de specialiteiten die we in huis 
hebben werken we diergroepen uit. We beginnen met het uitsorteren van de ordes en families. De 
bedoeling is een voorlopige rapportage te maken voor maart 2022.

Het plan is om een aantal jaren door te gaan met deze inventarisatie. Hoe het vervolg eruit gaat 
zien is op dit moment niet te zeggen. Het hangt af van de inzet van mensen die mee willen doen.

Chris van Houdt 23 december 2021



Inventarisatie Land van Ons

Volgend jaar gaan we meewerken aan monitoring van een stukje grasland in Onnen. Hoe we de 
bemensing gaan regelen is op dit moment nog niet bekend. We doen wat we kunnen en iedereen 
die mee wil werken kan dat! Je hoeft geen specialist te zijn in geleedpotigen.

Voor de coöperatie heb ik het volgende stukje geschreven en het lijkt me interessant de leden van 
de KNNV daarvan op de hoogte te stellen.

Inventariseren Onnen voor Land van Ons 2022

Zodra het gebruik van het land bekend is zoeken we een geschikt perceel uit en maken het 
definitieve plan.

We maken voor we beginnen foto’s van de beginsituatie.

Vangpotjes voor het verzamelen van geleedpotigen worden geplaatst in groepjes van 3 
(gemakkelijk terug te vinden) met tussen de groepjes een afstand van ca 10m. Als in het veld 
blijkt dat we die afstand moeten aanpassen doen we dat, maar wel houden we de afstanden tussen 
de groepjes gelijk (ook i.v.m. terugvinden van de potjes). We plaatsen 10 groepjes, dus totaal 30 
vangpotjes. Voor zo’n groot gebied is dit een vrij kleine steekproef, maar veel meer werk zullen 
we niet aankunnen. Ik denk dat we hiermee wel een aardig beeld krijgen van wat er in het gebied 
leeft op de bodem. De potjes worden gevuld met een laagje van ongeveer 5cm ethanol 70%.

De potjes blijven per monstername 5 dagen staan en worden daarna omgewisseld voor een nieuwe 
pot. De potjes met monster worden geleegd in een emmertje met deksel. Alle monsters van de 5 
dagen mogen bij elkaar. Een spuitfles ethanol en een kwastje zijn nodig om de potjes goed leeg te 
krijgen. 

Van de situatie in het veld tijdens de monstername maken we ook foto’s.



De potjes die we gebruiken zijn plastic koffiebekertjes. Plaatsen kan met behulp van een 
grondboor.

We kunnen 2 of 3 keer per jaar monsteren (afhankelijk van de bemensing). Een monstername 
duurt 10 dagen en daarvoor moeten we 2 keer een potje met ethanol plaatsen (i.v.m. verdamping 
van de ethanol). Boven de potjes worden dakjes geplaatst tegen inregenen.

Geschikte momenten om te monsteren zijn: april, begin juni en begin september.

Al het verzamelde materiaal wordt bewaard en afhankelijk van de specialiteiten die we in huis 
hebben werken we diergroepen uit. We beginnen met het uitsorteren van de ordes. De bedoeling is 
een voorlopige rapportage te maken voor maart 2023.

Het plan is om een aantal jaren door te gaan met deze inventarisatie. Hoe het vervolg eruit gaat 
zien is op dit moment niet te zeggen. Het hangt af van de inzet van mensen die mee willen doen.

Chris van Houdt 20 oktober 2021

Inventarisatie Drielanden

De wijk Drielanden in de stad Groningen, dat sinds 1995 bestaat, staat bekend om haar 
ecologische opzet. De gemeente Groningen heeft in 2008 - in verband met de realisatie van de 
Stedelijke Ecologische Structuur (SES) en het hierop af te stemmen groenbeheer - een 
monitoringsprogramma in werking gesteld (Berg et al 2014). De wijk Drielanden fungeert in de 
SES als een verbindingszone. Reeds vanaf de eerste steen is de wijk een geliefd object voor 
studies. De rol als verbindingszone heeft in zowel 2008 als in 2014 een ecologische monitoring 
gekend door het bureau Koeman en Bijkerk. Deze ecologische monitoring betrof vooral een 
inventarisering van doel- en de daarbij begeleidende soorten. Denk daarbij aan de volgende 
soortgroepen: vegetatie, dagvlinders, libellen, amfibieën, reptielen en zoogdieren.

In het kader van een nieuwe meerjarige inventarisatie, met als 
nieuwe insteek ‘stadse ecologie’, gaat de KNNV de komende 
jaren aan de slag in deze wijk, daarbij mogelijk gesteund door 
andere partijen. Het primaire doel is een uitgebreide 
inventarisatie, maar bijna net zo belangrijk is enthousiasme van 
wijkbewoners aanwakkeren en de naamsbekendheid van de 
KNNV te vergroten. In de wijk ben je heel zichtbaar! De 
werkgroepscoördinatoren hebben hun medewerking al 
toegezegd en we starten vanaf februari 2019. Los van de 
werkgroepen willen we graag een beroep op jullie kennis doen.

Dus:

Wil jij met je (specialistische) expertise een bijzonder steentje bijdragen aan dit unieke project? 
Dat kan op allerlei manieren. Stuur een mail naar thorhold@hotmail.com en we overleggen over 
de mogelijkheden.

Namens de voorbereidingsgroep

Thorhold en GeertJan



Verslagen van activiteiten

Excursie tekst: G.J.H. foto’s: Stella Bos, GeertJan Herder

Klutenplas
Na een verlate start(hmm) toch redelijk op tijd 
aan de Waddendijk boven Westernieland. Met 
kijkers en telescopen gewapend wandelen de 6 
deelnemers over de dijk, met prachtig uitzicht 
naar 2 kanten, in ruim een halfuur naar de 
Klutenplas. Onderweg regelmatig stilstaand om 
te ervaren wat een ander excursielid nu toch 
weer heeft waargenomen. Er is van alles te 
zien. En dan die wijdsheid van het Wad: 
indrukwekkend. Bij de Klutenplas de scopen in 
stelling gebracht en ja hoor, kluten! Met 
jongen. Met een waarnemer van Avifauna Groningen het unieke van dit brakwatergebied bejubeld 
en mooie waarnemingen gedaan. Op de terugweg Kristin’s Kruiderij in Westernieland bezocht.

Waarnemingen (35 soorten) :  

oeverzwaluw wulp kievit

blauwe Kiekendief vr. bergeend kleine plevier 

bruine kiek mn. nijl-, grauwe - en brandgans kemphaan

kleine zilverreiger lepelaar zwarte ruiter

kluut +jongen bontbekplevier oeverloper

visdief steenloper putter

gier-, huis- en boerenzwaluw tureluur rietgorzen

scholekster meerkoet tapuit. 

witte kwikstaart aalscholver

spreeuw blauwe reiger

kok- en zilvermeeuw + jongen graspieper

Zaterdag
10 juli



Excursie fotowerkgroep Chris van Houdt 

Duunsche Landen
De excursie van de fotowerkgroep ging naar een 
bijzonder kleurrijk gebied. Cyclaamkleur van 
kattenkruid, knalgeel van Jacobskruiskruid en op 
sommige plaatsen Heelblaadjes, en wit van de 
Wilde peen. Op de vele bloemen van kruiden en 
grassen zaten insecten, die een hele uitdaging 
zijn om goed op de foto te krijgen. Libellen, 
vlinders, bijen, hommels, zweefvliegen, kevers 
en wat niet meer.

Ik heb het een uur volgehouden om door het oog 
van mijn camera het gebied te bekijken. Dat leverde een aantal plaatjes op die ik bij het 
terugkijken nog steeds mooi vind. 

Toch kon ik de verleiding niet weerstaan om voor kevers op de knieën te gaan. Ik had een wit 
teiltje meegenomen en een keverzeef en toen ik gemaaid gras langs het pad zag liggen ben ik aan 
het zeven geslagen. Met zo’n bezigheid raak je onmiddellijk achterop, maar een geluk is dat 
fotografen ook niet zo hard lopen. 

Het leverde 4 soorten loopkevers op en 13 soorten kortschildkevers. Bij de loopkevers zaten geen 
spectaculaire soorten.

Waarnemingen Loopkevers:

Gewone tandklauw Calathus fuscipes Gze. Meerdere gezien

Zwartkoptandklauw Calathus melanocephalus L., Meerdere gezien

2 Gewone boogkever, Trechus obtusus Er.

1 Zwarte dwergloper, Syntomus truncatellus L.

De meeste kortschilden waren ook algemene soorten en meest stikstof minnend. Wel viel op dat ik 
van bijna alle soorten maar 1 exemplaar vond, dus er was een grote soortenrijkdom aan 
kortschilden. Eén heel bijzondere soort trof ik aan: Ocypus fuscatus Grav. Op Waarneming.nl 
staan 2 waarnemingen, maar na het zien van de foto’s durf ik te beweren dat een determinatie 
(Drenthe) niet klopt. Een kortschild van het geslacht Philonthus is aangezien voor Ocypus. Bij de 
andere melding (Limburg) is geen afbeelding. In de Catalogus van de Nederlandse kevers van 
Oscar Vorst (2010) staat alleen een recent voorkomen van de soort in de Flevopolders. Voor 

Zondag
15 aug



Drenthe zou het een nieuwe waarneming kunnen zijn. Ik zal wat foto’s bijvoegen die belangrijke 
details aantonen. 

Om beesten die lijken op Ocypus g op naam te brengen is het belangrijk om de vorm van de 
kaken te bekijken. Als je in het veld een foto neemt van het dier kun je die heel vaak niet zien. 
Vangen dus, wat wel raar lijkt als het om een 16-18 mm grote kever gaat.

Eerst een habitus foto van het beest. Een flinke donker gekleurde kortschild 
met een achterlijk dat tamelijk evenwijdige zijden heeft. Philonthus heeft een 
spitser achterlijf.  Een plaatje van de kaken van onze Ocypus. Het halsschild 
van O. fuscatus is naar achteren niet versmald en in het midden is een 
stippelvrije linie. Op het halsschild zie je grotere en kleinere haarstippen door 
elkaar, want “dubbele punctering” wordt genoemd. Belangrijk op de kop is dat 
die bovenop in het midden heel weinig stippen heeft. Ons beest is een 
vrouwtje, soms lastiger te determineren dan een mannetje, maar vanwege het 
genoemde kenmerk aan de kop werd de determinatie overtuigend.

Natuurlijk kan ik nog verdergaan met beschrijving, maar ik zal u er niet mee 
lastigvallen.

Waarnemingen Kortschildkevers:

1 Tasgius globulifer Geoffr.      1 Tachyporus chrysomelinus L.

1 Ocypus fuscatus Grav. 1 Tachyporus dispar Payk.

1 Quedius levicollis Brullé 1 Xantholinus linearis Ol.

10 Rugilus erichsonii Fauvel 1 Bisnius sordidus Grav.

1 Philonthus sanguinolentus Grav. 1 Heterothops dissimilis Grav.

1 Philonthus varians Payk. 1 Atheta fungi Grav.

1 Tachyporus hypnorum L.



Wil Folkers heeft nog een rups en 
een vlinder gefotografeerd en 
voegde de volgende tekst toe:

De rups is van de bruidsmot, 
Sitochroa palealis, vrij algemeen. 
Waardplanten zijn wilde peen en 
gewone berenklauw.
Verder heb ik (en jullie ws. ook) 
gezien veel dagvlinders: atalanta,
dagpauwoog, citroenvlinder, 
kleine vos en witjes.
Ook hooibeestje en Stella het 
zwartsprietdikkopje.
Veel hommels en kevertjes en 
vliegen en bijen. Hieraan nog geen 
naam gegeven.

Excursie vogelwerkgroep 

Friescheveen
10 deelnemers Weer: mist, om 11 uur brak zon door (zoals door Erik aangekondigd) 

De mooie herfstwandeling werd afgesloten met een nazit met een bekertje koffie of capuccino op 
een bankje in de zon achter café Friescheveen. Het café bleef voor ons gesloten omdat de familie 
Dubois geen coronapas wil controleren.

De volgende dag werd bekend dat het café definitief dichtgaat. Zo is een einde gekomen aan de 
traditionele afsluiting van de excursie naar Friescheveen in dit mooi gelegen maar weinig 
klantvriendelijke café.

Zaterdag
9 okt



Waarnemingen (31 of 32 vogelsoorten) :

Aalscholver Grauwe gans Koolmees

Putter Tjiftjaf Winterkoning

Blauwe reiger Grote bonte specht Koperwiek (?)

Roodborst Torenvalk Wintertaling

Buizerd Houtduif Krakeend

Slobeend Vink Witte kwikstaart

Fazant Kokmeeuw Merel

Smient Vlaamse gaai Zwarte kraai

Goudvink Kolgans Nijlgans

Spreeuw Wilde eend Pimpelmees

Excursie Paddenstoelen tekst: Inge  foto’s: Willem

Hasseberg
In een fantastisch najaarszonnetje beklommen 
9 enthousiastelingen de hoogste berg van 
Groningen. Deze keileembult, een ijstijdrelict, 
is komende jaren ons onderzoeksterrein en we 
proberen zoveel mogelijk te registreren van 
wat hier leeft. Om de bult ligt een lager 
gelegen, deels nat grasland, dat net begint te 
verschralen, maar op veel plekken nog erg ruig 
is, en ertussen ligt een strook “bos”. 
De berg wordt begraasd door geiten, die ten 
tijde van de excursie in hun winterverblijf 
elders bivakkeren; zij vreten aan de lage 
berkjes, die langzaam maar zeker de strijd moeten opgeven. Het lage grasland en het bos wordt 
door schapen begraasd.

Het paddenstoelenjaar 2021 was tot half oktober niet best, en qua timing hadden we dan ook 
geluk. De schralere delen van het lage grasland leverden al behoorlijk wat soorten op, veel 
Vlekplaten, waarvan veel soorten zich thuis voelen in matig bemest grasland. Gejuich ging op 
toen één vruchtlichaam van het Puntig kaalkopje werd opgediept uit het gras. Op handen en 
voeten werd de omgeving afgespeurd, maar het bleef bij deze ene. De bedoeling was om ’s 
ochtends de berg en ’s middags bos en laag grasland te bezoeken, maar tegen de tijd dat we bij de 
berg aankwamen begon de maag al te rammelen. 

De vegetatie op de berg bestaat grotendeels uit (hei)schraal grasland, en op de top van de berg is 
het zo droog dat er zelfs hele kale plekken zijn. Dit is het domein van de Buikzwammen 
(Stuifzwammen en Bovisten). Zij zijn goed aangepast aan droogte doordat de sporen in de “buik” 
gevormd worden, en pas als ze rijp zijn komt er een opening waardoor ze kunnen ontsnappen. 
Buikzwammen zijn lastig op naam te brengen en dat was ook nu het geval; in totaal vonden we 6 
verschillende soorten. In de wat vochtiger delen langs de randen groeiden typische 
graslandsoorten van schrale terreinen, altijd weer een feest om te zien: wasplaten, aardtongen, 

vrijdag
29 okt



knotszwammen en satijnzwammen. Dit jaar zijn 
al 15 soorten van deze ecologisch bijzondere 
groep gevonden. Eigenlijk weten we nog steeds 
niet goed hoe deze paddenstoelen leven. Vooral 
de wasplaten stalen de show, heel groot en heel 
rood. Veel onopvallender was het 
Bezemkoraaltje, maar dat was wel de meest 
bijzondere vondst.

Door de laatste excursiegangers werd ook nog 
kort het bos bezocht, maar dat leverde niets op. In 
totaal zijn 99 soorten gevonden, ruimschoots 

boven de verwachting. En wie weet wat er nog meer gaat verschijnen. 

Excursie vogelwerkgroep  foto:  Elly

Vosbergen
Waarnemingen tijdens excursie op het landgoed Vosbergen en het aangrenzende deel van het dal 
van de Oude Ae (Paterswolde)

8 deelnemers Weer: droog, bewolkt en windstil    

Tijdens deze excursie, die begon en eindigde bij het Huis Lemferdinge in Paterswolde, werd 
volop genoten van de prachtige herfstkleuren, vele soorten paddenstoelen en vogelzang (o.a. van 
veel goudhaantjes) in dit fraaie landgoed. In totaal werden 26 vogelsoorten waargenomen. 
Bijzondere waarnemingen waren een paartje raven, dat zich eerst liet horen en vervolgens over 
ons heen vloog, en een bosuil. De foto van de beuk laat zien hoe goed de bosuil zich had 
gecamoufleerd.     

De vogelrijkdom van Vosbergen maakt dit landgoed ook tot een goede bestemming voor een 
voorjaarsexcursie.

Zaterdag
13 nov



26 vogelsoorten

Boomklever Graspieper Vink

Merel Roodborst Kolgans

Bosuil Grauwe gans Vlaamse gaai

Ooievaar Smient Koolmees

Buizerd Groene specht Wilde eend

Pimpelmees Spreeuw Koperwiek 

Goudhaantje Grote bonte specht Winterkoning

Raaf (2x) geluid en vlucht Sijsjes Kramsvogel

Houtduif Zwarte kraai

 



excursie 

Wedde – Wessinghuizen
Een excursie met veel afwisseling. Niet alleen het landschap met bos, grasland en water, maar ook 
het weer wisselde van zonnig naar regenbogen gevolgd door een buitje. De deelnemers waren 
enthousiast en wilden de wandeling nog wel een keer herhalen in het groeiseizoen.

Paddenstoelenlijst:

Dooiergele mestzwam Kleverige aardtong Gegordelde elzengordijnzwam

Elzenvlag Glimmerinktzwam Citroengele satijnzwam

Gewone fopzwam Gewoon donsvoetje Paarse schijnridderzwam

Melksteelmycena Zemelig donsvoetje Eikhaas

Knotsvoettrechterzwam Bleke veldridderzwam Kaneelkleurige melkzwam

Zwartwordende wasplaat Gewone oesterzwam Grijze mycena

Sneeuwzwammetje Eikentakstromakelkje

Vuurzwammetje Kleine breedplaatmycena

Paddenstoelen

Op het schrale grasland bij de Giezelbarg vonden we enkele typische soorten van schrale 
graslanden: Zwartwordende wasplaat, Vuurzwammetje en Sneeuwzwammetje. Dit zijn de 
wasplaten die het eerst verschijnen bij verschraling. De volgende dag ben ik teruggegaan om 
verder te speuren naar eventuele andere soorten, en vond toen veel sneeuwzwammetjes en een 
groepje Kleverige aardtong. Ook nog Grasklokje in bloei.

Zondag
21 nov



Natuurlijk de oesterzwammen! (heerlijk met 
een beetje room met tagliatelle en spinazie)

En de Citroengele satijnzwam die ruikt naar 
ouderwetse snoepjes of roomboterbabbelaars.

Planten

Botanisch was er best nog wat te beleven. We 
vonden twee soorten zwenkgras; in het bos 
Reuzenzwenkgras (blad glanzend met de 
onderzijde naar boven gericht, oortjes kaal en 
een lange lemna), en langs de Ruiten Aa 
Rietzwenkgras (grote, dichte pollen en de 
oortjes gewimperd). 

De drie algemeen voorkomende varens waren Wijfjes-, Mannetjes- en Brede stekelvaren. Verder 
bloeide er best nog veel, zoals Moerasspirea, Engelwortel, Boerenwormkruid en Rode klaver. 
Mooie glanzende bessen lieten zich zien van de Sleedoorn, Meidoorn en Vuilboom. 

Den, Hulst en Haagbeuk waren in particulier terrein aangeplant in de singels. Aan het eind van de 
wandeling stond in een brede sloot Waterviolier en Sterrekroos formaat XXL. 

Vogellijst:

Merel Koolmees

Kauw Pimpelmees

Zwarte kraai Vink

Blauwe reiger Graspieper

(toendra?)Rietgans vlucht Rietganzen met 2 Aalscholvers(!)

Smient vlucht van 6 grote Zaagbekken

Wilde eend



Excursie vogelwerkgroep Gustaaf Biezeveld Foto: Dirk Jan Haan

Vijftig Bunder/Noordlaarderbos
Verslag van de excursie van onze Vogelwerkgroep naar Vijftig Bunder/Noordlaarderbos, met 
uitstapje naar Drentsche Aa.

Aantal deelnemers: 10. Weer: prachtige winterochtend met berijpte velden 

28 vogelsoorten waargenomen:

Aalscholver Goudhaantje Kauw

Koolmees Roodborst Vlaamse gaai

Blauwe reiger Goudvink Kievit

Koperwiek Spreeuw Winterkoning

Boomklever Graspieper Kleine zilverreiger

Merel Staartmeesjes (kluit) Wintertaling

Boomkruiper Grauwe gans Kolgans

Nijlgans Torenvalk Zwarte kraai

Buizerd Grote bonte specht

Pimpelmees Vink

Tevens werden in het Noordlaarderbos sporen gevonden van de aanwezigheid van een zwarte 
specht.

Zaterdag
11 dec


