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De jaarlijkse frisse neuzenwandeling ging dit keer door de Bentelerzijde, een gebied ten westen 
van Beckum dat onderdeel uitmaakt van het landgoed Twickel.  

Of de wandeling door kon gaan, was vooraf onzeker. In de weervoorspelling werd de storm 
Dennis aangekondigd. Gelukkig voor ons trok Dennis pas op zondag over het land.  
De start van de excursie was bij de Blasiuskerk in Beckum. Via de tunnel onder de rijksweg door 

zijn wij langs erve Lonink naar het Loninkvoetpad (kerkepad) gelopen.  
Langs de rand van de akker was een onkruidstrook aangelegd die als voedselgebied voor vogels 
dient. Tijdens de verkenning van het gebied een week eerder zag ik bij een andere onkruidstrook 

een paartje Roodborsttapuiten. Het aanleggen van dit soort stroken heeft dus zeker zin.  
Door het gebied loopt de Hagmolenbeek die hier door het Waterschap natuurvriendelijk is 
ingericht. Door de vele regen in de voorafgaande weken stonden delen van het beekdal onder 

water. Hier zagen we enkele Grauwe ganzen. Tijdens de verkenning zag ik hier ook de Grote 
zilverreiger en de Blauwe reiger.  
Onderweg passeerden wij de Loninkwoner of Sprokkel, het erf waar Marwin Hofstede een 

vleesschapenbedrijf runt. Het vleesschapenbedrijf is één van de drie bedrijven op landgoed 
Twickel waar sinds 2008 het project Boeren voor Natuur wordt uitgevoerd. Het agrarisch gebied 
waar we doorheen liepen, maakt deel uit van het bedrijf van Marwin Hofstede.  

Bij het oude Twickel erf de Beunder zijn we de Hagmolenbeek over gestoken. Langs de beek het 
kerkepad volgend zijn wij naar de Huttenveldsweg gelopen. Onderweg zagen we een struweel 
met bloeiende Gaspeldoorns en lieten enkele Sijsjes zich mooi zien en horen. Iets verderop bij 

een cascade stuw voegt de Buitenbeek zich bij de Hagmolenbeek. Hier zagen we de Waterviolier, 
een indicator voor kwel. Enkele dagen later werd bij de stuw door één van de deelnemers aan de 
excursie een Grote gele kwikstaart gezien. In een houtwal langs de Huttenveldsweg zagen we 

honderden bloeiende planten van de Vroegeling.  
Over zandwegen door een jong ontginningslandschap lopend, kwamen we langs het Huttenveld, 
een nat heideveld met veel Gagel. In de sloten in het nabij gelegen rabattenbos zagen we rode 

ijzerrijke kwel. Over een pad door het particuliere landgoed ‘t Boetnveeld zijn we weer richting 
Beckum gelopen. Daar waar we de Buitenbeek weer overstaken, vonden we op het pad een fraai 
exemplaar van de Judusoor, een paddenstoel. De Vlier waar die meestal op groeit, konden we 

niet vinden. Iets verderop in een weiland zagen we nog 10 Witte kwikstaarten op doortrek.  
Over de Rotersweg de Hagmolenbeek overstekend, gingen we met een frisse neus weer richting 
de kerk in Beckum.  

In onderstaande lijst zijn de waarnemingen van de excursie en de verkenning een week eerder 
opgenomen.  

 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Blauwe Reiger Boomklever Boomkruiper 
Buizerd Gaai Grauwe Gans 
Grote Bonte Specht Grote Lijster Grote Zilverreiger 
Houtduif Huismus Kievit 
Kleine Bonte Specht Koolmees Merel 
Nijlgans Pimpelmees Roodborst 



Roodborsttapuit Sijs Spreeuw 
Staartmees Torenvalk Vink 
Wilde Eend Winterkoning Witte Kwikstaart 
Zwarte Kraai Zwarte Specht 

Planten & Mossen 

Gaspeldoorn Gewone Dophei Gewone Eikvaren 
Gewone Paardenbloem Gewone Vogelmelk Gewoon Sneeuwklokje 
Herderstasje Hulst Jeneverbes 
Klein Hoefblad Klimopereprijs Koningskaars 
Madeliefje Mannagras Paarse Dovenetel 
Schijnaardbei Struikhei Vroegeling 
Waterviolier Wilde Gagel Winterpostelein 
Witte Dovenetel 

Paddenstoelen 

Echt Judasoor Gele Trilzwam 

Overig 

Europese Mol 

 


