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Van het bestuur 

Op dit moment zitten we midden in de tweede golf 
van de corona epidemie. Dit geeft allerlei 
beperkingen. Excursies zijn maar voor een gedeelte 
doorgegaan, bestuursvergaderingen zijn uitgesteld 
en afspraken zijn ook verschoven. Gelukkig konden 
we, doormiddel van telefoon, e-mail en 
beeldverbindingen elkaar op de hoogte houden.  
Het belangrijkste is dat we gezond zijn en gezond 
blijven zodat we, als het weer kan en mag,  samen 
er weer op uit kunnen gaan en genieten. 
 
Begin oktober kregen we het droevige bericht dat 
Gee Inia is overleden. Verderop vindt u een in 
memoriam. 
 
We hadden gehoopt dat we dit najaar de uitgestelde 
jaarvergadering konden houden. Helaas kon dit niet. 
Om toch een ledenraadpleging te kunnen houden,  
doen we de “jaarvergadering” via deze “Onder de 
loep”. Verderop vindt u de agendapunten waarop 
gereageerd kan worden. Hiermede hebben we 
voldaan aan onze wettelijk verplichtingen waardoor 
de ANBI status is gewaarborgd.  
 
Momenteel zijn we in gesprek met de gemeenten 
Hengelo, Borne en Hof van Twente over het 
inzaaien van bermen en akkerranden. Door de 
gemeente Hengelo zijn we overrompeld door een 
initiatief voorstel voor het inzaaien van een vijftal 
bermen. Helaas zijn we zowel formeel, via de 
Groene Tafel als informeel via de ambtenaren niet 
geïnformeerd. Hierover hebben we, samen met het 
IVN schriftelijk gereageerd. Wel zijn er, voor ons 

gevoel te laat twee gesprekken geweest. Eén met 
de betrokken ambtenaren en één met de betrokken 
wethouder. Op 7 oktober is er een raadsvoorstel 
aangenomen om de vijf bermen in te zaaien. Deze 
bermen zijn door de initiatiefnemers niet goed in 
kaart gebracht. Wij hebben ze recent bekeken en 
zijn van mening dat een groot deel hiervan al goed 
is voor insecten. Aanvullende maatregelen rond 
nestgelegenheid voor met name bijen zijn wel nuttig. 
Daarbij komt dat deskundigen ernstig bezwaren 
hebben tegen het inzaaien, onder andere  vanwege 
het gebruik van niet-inheems materiaal. 
Gelukkig zullen de overige bermen ecologisch 
worden beheerd. Dit voorstel wordt eind november 
in de gemeenteraad behandeld.  
Dit onderwerp zal onze aandacht blijven vragen. Wij 
komen hier zeker komend voorjaar op terug. 
 
Begin november is er een elektronisch landelijke 
beleidsraad vergadering geweest. In deze 
vergadering werd een onderzoek gepresenteerd  
over de vooruitgang en teruggang van het aantal 
leden van de verschillende afdelingen. Belangrijke 
aspecten zijn publiciteit en activiteiten.  Dit 
onderzoek zullen we binnen het bestuur bespreken. 
 
Tot slot wensen wij u, onder deze omstandigheden 
prettige feestdagen en goed en gezond 2021. 
 
Namens het bestuur, 
 
 
Wytze Boersma

                       
Grote vos, Foto Wytze Boersma  
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Agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Overzicht activiteiten afd. Hengelo-Oldenzaal 
 

  

Zaterdag 20 februari 2021 Excursie: Driene 

 
 
 
 

Excursie: Driene 
 
Datum : Zaterdag 20 februari 2021 
Thema : Ftisse neuzen 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Middag 
Coördinatie : Bert Oude Egbrink (074-2434340) 
 
Dit keer houden we de frisse neuzenwandeling bij 
de buurtschap Driene. We vertrekken vanaf de 
parkeerplaats bij boomkwekerij Menkehorst.  
We maken een wandeling door het Leutink, de 
Driesprong, de Badhut en het Sterrebos (Wildernis). 
Dit zijn allemaal landgoederen die in het begin van 
de vorige eeuw door textielbaronnen als van Heek 
en ter Kuile op de voormalige woeste gronden 
aangelegd zijn.  

De landgoederen bestaan vooral uit loof- en 
naaldbossen en graslanden.  

Soms wordt de kern van het landgoed gevormd door 
een al eeuwen oude boerderij met een kamp en wat 
hooiland zoals op het Leutink.  
Door de landgoederen stromende beken als de 
Eschbeek en de Haverriet en oude beukenlanen 
langs de wegen en paden zorgen voor een 
aantrekkelijk landschap.  

 
 
Wij hopen dat de beperkingen door de corona 
pandemie bij deze excursie geen probleem meer 
vormen. 
 
 
 
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats bij boomkwekerij 
Menkehorst op de hoek van de Hofmeijerweg en de 
Nieuwe Grensweg. We vertrekken hier omstreeks 
13.15 uur. 

Excursies 
Het verzamelpunt is (tenzij anders aangegeven) de Parkeerplaats kruising Boerhavelaan / Prof. Eykmanplatsoen (richting 
Borsthuis) te Hengelo. 
Ieder wordt vriendelijk verzocht zo veel mogelijk met de auto te komen zodat er genoeg plaatsen zijn voor hen die niet over een 
auto beschikken. 
Indien van toepassing wordt ook het verzamelpunt ter plekke aangegeven voor degenen die hier rechtstreeks naar toe willen 
(dit is op eigen risico bij het evt. niet doorgaan van de excursie). Gaarne van tevoren bellen of je daarnaartoe komt. 
De excursies zijn veldbiologische excursies. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de coördinator van de excursie. 
 

Vergaderingen 
De gebruikelijke plaats waar vergaderingen worden gehouden (tenzij anders aangegeven) is het NIVON Centrum aan de 
Lodewijkstraat 18 te Hengelo. 
 

Lezingen afd. Enschede 
De lezingen van de afd. Enschede vinden plaats in het museum `de Museumfabriek` te Enschede. 
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Terugblik 

Verslag excursie: IJssel 
 
Datum : Zondag 06 september 2020 
Thema : Uiterwaarden 
Deelnemers : 7 
Leiding : Wytze Boersma 
Weer : Bewolkt 

 
Het rivierengebied is altijd een aantrekkelijk gebied 
voor een natuur excursie. Dit geldt in het bijzonder 
voor mensen, zoals wij die niet in de buurt wonen 
van de grote rivieren. Door de dynamiek van de 
rivier is het bijna elke dag anders. Dit maakt het 
gebied zo interessant speciaal voor vogellaars, 
floristen en natuurgenieters.  
We hebben onze auto’s geparkeerd op de grote 
parkeerplaats bij de Worp. Vanaf daar hebben we 
een wandeling gemaakt over de Ossenwaard. Dit 
gebied is een aantal jaren geleden, in het kader van 
“Ruimte voor de Rivier” volledig veranderd. Er is een 
nieuwe geul gegraven waardoor de opvang en de 
afvoercapaciteit van het rivier water is vergroot. De 
Ossenwaard is voor een groot deel vrij toegankelijk. 
Tijdens het broedseizoen is een deel van 1 maart 
tem 1 augustus gesloten. 
Voor de ingreep werden de uiterwaarden gebruikt 
als weide. Nu is het een combinatie van 
natuurgebied en voor recreatie. Voor de floristen uit 
Twente valt er veel te ontdekken in dat gebied. Vele 
plantensoorten, met name de z,g. stroomdalplanten 
komen daar voor. Het is ook een apart flora district, 
het Fluviatiel district. Het is één van de beste 
gekarakteriseerde districten  met een tiental 
plantensoorten die gebonden zijn aan dit gebied.  
Wij hebben het gebied floristisch uitgebreid 
bekeken. Voor sommigen te uitgebreid. Een aantal 
soorten moesten op naam worden gebracht wat 
nogal wat tijd kostte.  Je moet denken aan de 
verschillende ganzenvoeten waarvan de specifieke 
kenmerken niet altijd goed te vinden waren.  

Rode Ganzenvoet 

 
De mooie grote soorten, zoals Engels alant; 
Rivierkruiskruid en de Grote stekelnoot leverden 
voor determinatie geen problemen op.  
Lastig wordt het soms voor de verschillende soorten 
tandzaad en ereprijzen.  

Als pionierssoort zagen we hele oppervlaktes van 
Naaldwaterbies. Daar tussen groeide Bruin 
cypergras. 
Nadat we dit gedeelte van de Ossenwaarde hadden 
bekeken zijn we via de spoorbrug naar een ander 
deel gegaan. Hier loop je langs de IJssel. Je ziet 
gelijk dat tussen de kribben (rivier)zand wordt 
afgezet. Daar waar de nieuwe geul is gegraven was 
het klei en leemachtig. Op de oever van dit deel 
groeide massaal Kruisdistel en Handjesgras.  
Voor de vogellaars was er niet zoveel te beleven. 
Mogelijk lag het aan de tijd van het jaar in 
combinatie met het rustige weer van de afgelopen 
dagen. De vogeltrek was nog niet goed op gang 
gekomen. Toch zijn er 25 vogelsoorten genoteerd. 
Naast de algemene soorten zijn de Putter, 
Graspieper en Oeverloper leuke soorten.  
 

Putter 

 
Het viel op dat we weinig steltlopers en kieviten 
hebben gezien.  
 
Al met al blijft het een interessant  gebied dat wel 
vaker op de excursie agenda, ook in andere 
jaargetijden geplaatst  kan worden. 
 
 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Aalscholver Blauwe Reiger 
Boerenzwaluw Buizerd 
Ekster Fuut 
Gaai Graspieper 
Grauwe Gans Holenduif 
Houtduif Kauw 
Kievit Knobbelzwaan 
Kokmeeuw Koolmees 
Kuifeend Oeverloper 
Ooievaar Putter 
Spreeuw Torenvalk 
Wilde Eend Witte Kwikstaart 
Zwarte Kraai 

Planten & Mossen 
Aalbes Akkerdistel 
Akkerkers Alsemambrosia 
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Amandelwilg Beklierde Duizendknoop 
Bezemkruiskruid Bijvoet 
Boerenwormkruid Bruin Cypergras 
Canadese Fijnstraal Dauwbraam 
Echt Bitterkruid Echte Valeriaan 
Eenstijlige Meidoorn Engelse Alant 
Geel Walstro Gelderse Roos 
Gele Lis Gewone Berenklauw 
Gewone Brunel Gewone Ereprijs 
Gewone Melkdistel Gewone Rolklaver 
Gewone Smeerwortel Gewone Steenraket 
Gewoon Jakobskruiskruid Goudzuring 
Grauwe Wilg Greppelrus 
Grijskruid Grote Brandnetel 
Grote Ereprijs Grote Kattenstaart 
Grote Klit Grote Stekelnoot 
Grote Zandkool Haagwinde 
Handjesgras Harig Vingergras 
Heksenmelk Hondsdraf 
Hondsroos Hopklaver 
Kale Jonker Kantige Basterdwederik 
Katwilg Klein Vlooienkruid 
Knolboterbloem Kruisdistel 
Late Guldenroede Liggende Ganzerik 
Madeliefje Moerasandoorn 
Moerasdroogbloem Moerasvergeet-mij-nietje 
Naaldwaterbies Pastinaak 
Peen Penningkruid 
Poelruit Reukeloze Kamille 
Riet Rivierkruiskruid 
Rode Ganzenvoet Rode Klaver 
Rode Kornoelje Rode Waterereprijs 
Scherpe Zegge Schietwilg 
Smal Tandzaad Smalle Aster 
Smalle Weegbree Spiesmelde 
Timoteegras Tweerijige Zegge 
Uitstaande Melde Veenwortel 
Veerdelig Tandzaad Vijfvingerkruid 
Vlasbekje Vogelwikke 
Waterkruiskruid Watermunt 
Watermuur Waterpeper 
Waterzuring Wegedoorn 
Wilde Bertram Wilde Cichorei 
Witte Klaver Wolfspoot 
Zeegroene Ganzenvoet Zilverschoon 
Zwarte Els 

Insecten 
Dagpauwoog Klein Koolwitje 

Grote stekelnoot 

 

Verslag excursie: Egheria 
 
Datum : Zondag 20 september 2020 
Thema : Herfst 
Deelnemers : 5 
Leiding : Bert Oude Egbrink 
Weer : Zon 

 
Op een zonnige zondagmorgen hebben we met 5 
mensen een wandeling gemaakt door het op de 
stuwwal van Oldenzaal gelegen landgoed Egheria. 
De groep bestond uit drie leden van onze afdeling 
en twee natuurgidsen van het IVN Oldenzaal. Het 
gebied is van oudsher bekend als aantrekkelijk 
wandelgebied. Dit blijkt uit de oude wandelgidsen 
van de omgeving van Oldenzaal en De Lutte van het 
begin van de vorige eeuw waarin het gebied ook al 
beschreven wordt.  
Wij vertrokken vanaf de parkeerplaats bij erve 
Middelkamp. Ik had van Harry de Jong die de 
excursie zou leiden maar verhinderd was, een 
wandelroute van ongeveer 4 kilometer gekregen.  
De route voerde ons eerst langs het begin van het 
erosiedal de Hel. In dit diep gelegen dal ontspringt 
één van de bovenloopjes van de Rossumerbeek, de 
Helbeek. Langs het pad lag een replica van een 
markensteen die de grens tussen de marken de 
Lutte en Berghuizen aangaf.  
Op het bordje bij de steen stond Steen bij de Hel, de 
naam zoals vermeld in het Lutter Markeboek van 
1652. De Hel is dus al een heel oude naam.  
Het dal zelf is begroeid met bos terwijl de hogere 
delen uit hooi- en weiland bestaan. De hooilanden 
waren helaas al gemaaid. 
 

 
  
Vanuit de Hel zijn we door een oude beukenlaan 
naar de Tankenbergweg gelopen die ons naar het 
hoogste punt van de stuwwal op 85 meter hoogte 
voerde. Deze weg is niet alleen aantrekkelijk voor 
wandelaars maar ook voor wielrenners en 
mountainbikers die van hoogteverschillen houden. 
We moesten daardoor regelmatig in de berm van de 
weg springen om niet ondersteboven gereden te 
worden. Boven op de berg staat een koepel 
waarvan je een mooi uitzicht hebt op de witte 
kerktorentjes van Ootmarsum en de groene 
weilanden op de Ageler es en Kuiperberg.  
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Ook de windmolens in Duitsland waren goed te zien. 
De weg naar beneden volgend kwamen we bij 
enkele in het bos gelegen bronnen die aan de voet 
van de Tankenberg ontspringen.  
De bekendste bron is wel ’t Kraenke die helaas 
droog stond. Een andere bron iets verderop voerde 
nog wel water af. Beide bronnen die hun water 
afvoeren naar de Weerselerbeek zijn helaas sterk 
aan het verruigen met braam.  
Via de Alleeweg zijn we verder naar beneden 
gelopen. In de berm zagen we nog bloeiend Groot 
springzaad.  

Groot springzaad 

 
Iets verderop zijn we een bospad ingelopen. Het pad 
was afgesloten met hekken van aannemer Gerwers 
uit Tilligte die hier werkzaamheden uitvoert.  
De werkzaamheden bestaan uit het verondiepen 
van de door het bos lopende Rossumerbeek met 
leemhoudend zand. Eén van de natuurgidsen wist 
ons te vertellen dat het zand dat voor het 
verondiepen wordt gebruikt afkomstig is uit een 
enkele jaren geleden uitgegraven mestkelder van 
een nieuwe veestal iets verderop.  
Het bos waar we doorheen liepen, staat bekend om 
zijn bijzondere planten en struiken. Hoewel wij laat 
in het seizoen waren, zagen wij nog bloeiende 
Boswederik die je in Twente niet zo heel vaak 
tegenkomt.  
Iets verderop werden wij vermanend toegesproken 
door een jonge toezichthouder van 
Natuurmonumenten die met zijn mountainbike aan 
het controleren was. De toezichthouder die door de 
week als jurist bij Natuurmonumenten werkzaam 
was, wees ons erop dat het pad tijdelijk niet 
toegankelijk is in verband met de werkzaamheden. 
Gelukkig mochten we onze weg na een 
waarschuwing vervolgen naar de verderop gelegen 
Tichelweg.  
Hier zijn we nog even wezen kijken naar de 
groeiplaats van de Tongvaren bij het bruggetje over 
de Rossumerbeek. De beek stond volledig droog en 
de Tongvarens zaten onder het stof en hingen er 
wat treurig bij.  
 
 

Over de Tichelweg met een dubbele beukenrij waar 
vleermuiskasten in hingen, kwamen we bij boerderij 
Het Ticheler.  
 

Onderweg hebben wij nog wat Reuzenbalsemien 
(invasieve exoot) uit de grond getrokken die hier op 
steeds meer plekken begint te woekeren. Bij het 
Ticheler ligt een oude kleigroeve waar gelukkig nog 
wel wat water in stond. Teruglopend naar de 
Alleeweg wees één van de natuurgidsen ons op het 
bijzondere Klein wintergroen. Over het Dassen 
Hendrikpad kwamen we weer bij het erve 
Middelkamp. Wat mij betreft kunnen we terugzien op 
een mooie landschapswandeling op een mooie 
herfstdag. 
 

 
 

Waargenomen soorten 

Planten & Mossen 
Bosandoorn Boswederik 
Gewone Brem Gewone Eikvaren 
Groot Heksenkruid Groot Springzaad 
Hazelaar Ijle Zegge 
Klein Wintergroen Kleine Maagdenpalm 
Knopig Helmkruid Reuzenbalsemien 
Ruige Veldbies Taxus 
Tongvaren Tormentil 
Tweestijlige Meidoorn Wilde Kardinaalsmuts 
Witte Klaverzuring Zoete Kers 
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Verslag excursie: Twickel 
 
Datum : Zondag 04 oktober 2020 
Thema : Herfst aspecten 
Deelnemers : 3 
Leiding : Wytze Boersma 
Weer : Regen/bewolkt 

 
Op deze herfstachtige zondag hebben we een deel 
van het Landgoed Twickel bekeken. Om niet al te 
veel last te hebben van de overige recreanten zijn 
we gestart bij de kruising van de Twickelerlaan met 
Grote Looweg en de Twickelervaart.  
Dat viel wat tegen. Het fietspad van de Grote 
Looweg werd op dat moment intensief gebruikt door 
de vele mountainbikers. Niet dat we er veel last van 
hadden, maar je moest wel uitkijken.  
Door de vele regenbuien van de afgelopen dagen 
stonden er vele paddenstoelen. Deze hebben we 
uitgebreid bekeken. Helaas konden we niet alle 
soorten op naam brengen.  
In het begin vonden we de Langsteelfranjehoed, de 
Grijsgroene melkzwam en de Gewone zwavelkop.  

Gewone zwavelkop 

 
Rijkelijk vertegenwoordigt was ook het 
Elfenschermpje en de Gele knolamaniet. Een 
boomstronk was versierd met de vele soorten 
houtzwammen, zoals Witte bultzwam, Elfenbankje, 
Paarse trilzwam, Grijze buisjeszwam met aan de 
voet vele Reuzezwammen. 
Hierna hebben we de Twickelervaart overgestoken 
en de Dashaarweg gevolgd. Hierbij ga je van een 
loofbos met vele beuken naar een naaldbos met 
hoofdzakelijk Grove den. Hier en daar is er ook 
gekapt. Het valt op dat een aantal bomen zijn blijven 
staan. Deze dienen als zaadbomen voor een 
natuurlijke verjonging van het bos.  
Op de verstoorde ondergrond stonden vele valse 
hanenkammen. 
Hierna een deel van de Umfassungsweg vervolgd 
met het vlonder pad door het Koematenveld.  
 
 
 

Het viel op dat de grondwaterstand  nog lang niet op 
peil is. In de moerasvennen stond bijna geen water. 
Langs de Twickelervaart weer terug naar het 
beginpunt. Onderweg zagen we nog een 
Biefstukzwam, een Eekhoorntjesbrood, Witte 
kuifjeszwam en een bundel van de prachtvlamhoed. 
 
We kunnen kijken op heel aardige excursie in 
bekend gebied. 
 
 

Waargenomen soorten 

Planten & Mossen 
Brede Wespenorchis Groot Heksenkruid 
Kleine Duizendknoop Mannetjesereprijs 
Mispel Muursla 

Paddenstoelen 
Biefstukzwam Dennenvlamhoed 
Gele Knolamaniet Gewone Zwavelkop 
Gewoon Eekhoorntjesbrood Gewoon Elfenbankje 
Grijsgroene Melkzwam Grijze Buisjeszwam 
Groene Anijstrechterzwam Groene Knolamaniet 
Grofplaatrussula Grote Kale Inktzwam 
Grote Sponszwam Grote Stinkzwam 
Heksenschermpje Kastanjeboleet 
Kleverig Koraalzwammetje Koeienboleet 
Langsteelfranjehoed Melksteelmycena 
Paarse Knoopzwam Papilmycena 
Parelstuifzwam Prachtvlamhoed 
Regenboogrussula Reuzenzwam 
Valse Hanenkam Vliegenzwam 
Witsteelfranjehoed Witte Bultzwam 
Witte Kluifzwam 

Witte kluifzwam 
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Jaarvergadering 2020 KNNV afd. Hengelo-Oldenzaal.  

Aanleiding 

Door de coronacrisis is het lastig om een jaarvergadering, zoals we gewend zijn, te houden. 
Om ons heen zien we dat vele verenigingen met dit probleem worstelen. Ook zien wij creatieve 
oplossingen. Zo is de algemene landelijke KNNV jaarvergadering digitaal, m.b.v. het programma ZOOM 
gehouden. In totaal 41 personen, vaak de voorzitters van de afdelingen hebben aan deze vergadering 
deelgenomen. Wij waren één van de deelnemers. 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om de jaarvergadering op afstand te houden. Wettelijk zijn we verplicht 
om ledenraadpleging dit jaar te houden. 
Wij hebben gekozen voor de ledenraadpleging met behulp van deze Onder de loep. Hiermede bereiken we 
alle leden van onze afdeling. 
 

De Jaarvergadering  

De agenda voor deze jaarvergadering en toelichtingen vindt u in Onder de Loep maart 2020 en is tevens 
op te vragen op onze website: 

www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/Hengelo Oldenzaal/agenda/Jaarvergadering2020.pdf 
 
Wilt u liever een papieren exemplaar ontvangen, moet u even contact opnemen met mij. 
 
 
Wij, bestuur van de KNNV afdeling Hengelo-Oldenzaal vragen om uw  mening te geven op de volgende 
punten:  
 
punt 2 van de agenda: verslag ledenvergadering van 15 maart 2019 
punt 4 van de agenda: jaarverslag 2019 
punt 5 van de agenda: Financieel jaarverslag 2019 en balans 31-12-2019 
punt 6 van de agenda: verslag kascommissie. De kas is op 12 feb 2020 gecontroleerd en in orde bevonden 
door mevr. M. van der Berg-Burger en dhr. G. Haverkamp. De exploitatierekening geeft een nadelig saldo 
van € 84,14. 
punt 7 van de agenda: vaststellen kascommissie 2021. Mevr. M. van der Berg-Burger en dhr. G. 
Haverkamp zijn beschikbaar voor de kascommissie. 
punt 8 van de agenda: Begroting 2020 en contributie 2020 (deze is gelijk aan 2019) 
punt 9 van de agenda: Bestuurssamenstelling 
punt 13 van de agenda: beleidsplan 2020-2021. 
 
 
Voor vragen of nadere toelichting kunt u mij bellen of mailen (074 3762711, E-mail: 
wytze.boersma@hetnet.nl 
 
Als u voor 15 december 2020 niet reageert gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat.  
 
Namens bestuur 

Wytze Boersma 

  

http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/Hengelo%20Oldenzaal/agenda/Jaarvergadering2020.pdf
mailto:wytze.boersma@hetnet.nl
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In memoriam Gee Inia – Crom 

Gee is op 9 oktober 2020, zoals in de kop van de overlijdenskaart staat, na een lang en actief leven 
overleden. Ze is 98 jaar geworden.  

 
Haar passie en gedrevenheid kwamen voort uit haar 
overtuiging dat we, niet alleen wettelijke maatregelen nodig 
hebben, maar zelf ook moeten werken aan het verbeteren van 
natuur en milieu. Voor haar stonden daarbij voorlichting aan 
alle betrokkenen en het vergaren van kennis centraal. Gee was 
niet alleen lid van de KNNV maar ook van IVN en de 
Hengelose Milieuraad. Ook was ze actief binnen de PvdA. 
Ze is bijna 50 jaar lid geweest van onze afdeling! 
Binnen al die clubs kende ze veel mensen. Ze wist heel goed 
welke mensen ze voor een bepaalde activiteit nodig had. Ze 
was daarbij vasthoudend. Met een vage toezegging van 
bijvoorbeeld een wethouder nam ze geen genoegen. Ze stond 
dan snel weer in zijn of haar kantoor want dat hielp volgens 
Gee beter dan een brief schrijven. 
 

Haar grootste succes vond ze de aanstelling van een schoolbioloog in Hengelo naar het model van 
Enschede waar Richard Struijk actief was. De prioriteit van de werkzaamheden van de schoolbioloog was 
de jeugd, een speerpunt voor Gee. 
Hans Breukink kwam in 1978 in dienst maar door bezuinigingen werd deze functie in 1983 grotendeels 
opgeheven tot groot verdriet van Gee. 
 
Een belangrijke activiteit was ook de jaarlijkse natuur- en milieutentoonstelling in de Stadhuishal, waar 
naast de schoolklassen ook veel burgers kwamen. Leden van IVN en KNNV (veel waren toen van beiden 
lid) werden door Gee, Wil Vermeulen en anderen gevraagd om te helpen bij de inrichting (aandragen van 
materiaal) en de begeleiding van de scholieren. Met beperkte financiële middelen werden interessante 
tentoonstellingen in elkaar gezet. 
 
Ze was ook heel actief voor het behoud van de zwemfunctie van het Tuindorpbad, waar ze veel kwam. 
Naast het bad had ze ook veel interesse voor de bomen rond de Tuindorpvijver, waarover, volgens haar,  
de afspraak met de gemeente was gemaakt, dat er alleen bijzondere soorten zouden komen. Nu in de 
recente bomenverordening alle bomen rond de vijver een beschermde status hebben gekregen was ze 
hierover zeer verheugd. 
Het wel en wee in en rond de vijver bleef haar interesse houden en via de rondvraag in onze 
jaarvergadering bleef ze daarvoor ook de steun en betrokkenheid van onze vereniging vragen. 
 
We zijn Gee dankbaar voor haar niet aflatende inzet voor een betere en schonere wereld! 
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B(l)oeiende planten 

 

Jakobskruiskruid, Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris. 
 
Over Jakobskruiskruid is al veel geschreven. Vooral vaak in combinatie met de giftigheid. 
Dit jaar viel het mij op dat deze plant behoorlijk massaal aanwezig was. Wat hiervan de oorzaak is, is lastig 
te achterhalen. Mogelijk hebben de warme zomers van 2018 en 2019 invloed gehad. Daarom is het goed 
om Jakobskruiskruid nader te bekijken. 
Jakobskruiskruid is nu een zeer algemene plant. In het begin van de vorige eeuw was deze zeldzaam. De 
eerste geregistreerde waarnemingen zijn van rond 1900 bij Oostvoorne op Voorne Putten. De verspreiding 
ging eerst langzaam, maar vanaf  2000 zeer snel. In 1900 waren er twee atlasblokken (5x5km), in 1950 67 
atlasblokken, in 2000 352 atlasblokken en nu (2020) al 1523 atlasblokken. Mogelijk heeft het inzaaien van 
bermen door Rijkswaterstaat een handje geholpen. In Twente zijn in totaal 686 km hokken (1x1 km) 
Jakobskruiskruid gevonden. Vanaf 1977 (begin van de registratie in Twente) is deze plant al aanwezig. Tot 
2004 in 345 km hokken en van 2005 tot nu in 519 km hokken.  
Jakobskruiskruid is een plant die 50 tot 90 cm kan worden. De naam is van afkomstig van het moment van 
de eerste bloei, rond 25 juli. Dit is de feestdag van de heilige apostel Jakobus de Meerdere. Meestal bloeit 
Jakobskruiskruid al een maand eerder. Het is een twee/ drie jarige plant. In het eerste jaar, na de kieming 
vormt hij een rozet. Normaal sterft de plant na de bloei. Door het afmaaien en vraat worden er nieuwe 
rozetten gevormd waardoor de plant zijn levensduur verlengt.  

 
De stengel is aan de basis 
roodachtig. De groene, 
boerenkoolachtige bladeren zijn 
gegolfd geveerd die niet in één 
vlak liggen. De middelste en de 
bovenste bladeren hebben een 
eindslip die ongeveer een derde 
van de bladlengte is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De bloeiwijze is tuilvormig. De 
eerste zijtakken ontspringen 
ongeveer halverwege de stengel. 
De gele bloemen zijn +/- 2 cm groot 
en hebben zowel lintbloemen als 
buisbloemen. Vaak zijn er 13 
lintbloemen. Het aantal is ongeveer 
gelijk aan het aantal binnenste 
omwindselbladen die een zwarte 
punt hebben.  
 
 
 
 
 
 

Bloeiwijze 
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Aan de basis van het hoofdje zitten 2 tot 6 
kleine buitenste omwindselblaadjes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdje 

 
 

Vruchtpluis      Vrucht 

 
Aan het witte pappus (vruchtpluis) zit de vrucht, een nootje van +/- 4 mm. Deze vruchten  zijn van de 
buisbloemen behaard en van de randstandige bloemen, de lintbloemen kaal. Dit is een belangrijk verschil 
met het Duinkruiskruid, Jacobaea vulgaris susp. dunensis. Deze lijkt veel op het Jacobskruiskruid maar 
heeft geen lintbloemen, alle vruchten zijn behaard en komt hoofdzakelijk voor in de duinen.  
Jakobskruiskruid is samen met Duinkruiskruid en Viltig kruiskruid  voor de zoogdieren een giftige plant. Dit 
komt door een zevental alkaloïden. Runderen en paarden mijden deze plant tijdens het grazen. In droge 
toestand kunnen deze beesten geen onderscheid meer maken en daardoor is er kans op vergiftiging, soms 
met dodelijke afloop. Schapen eten graag deze plant, vooral de rozetbladeren. In tegenstelling tot de 
zoogdieren vreten de rupsen van de St Jacobsvlinder uitsluitend deze bladeren. 
Vroeger, tot 2005 was Jakobskruiskruid een soort van het geslacht Senesio, Kruiskruid.  
De naam Senesio komt van senx (Lat)betekent oude man, grijsaard. De naam zinspeelt op het spoedig na 
de bloei zichtbare witte vruchtpluis en mogelijk ook, na het afvallen van de vruchten de kale kruin van de 
bloembodem. Vulgaris komt van vulgus (Lat) dat algemeen, overal voorkomend. Het is niet helemaal 
duidelijk wat de Nederlandse naam kruiskruid betekent. Één van de mogelijkheden is dat de naam 
afkomstig is van het Duitse Kreuzkraut dat dan weer van Greiskraut komt. Dit duidt weer op het grijs/witte 
vruchtpluis. 
 
Gebruikte informatie 

• Kleijn,H; Planten en hun naam. 1979 

• Weeda, E, e.a.: Nederlandse oecologische FLORA, deel 4, 1991 

• www.verspreidingsatlas.nl 

• Duistermaat, H(Leni), Heukels’Flora van Nederland,24 druk, 2020 

• Gegevens van Floristische Werkgroep Twente. 
 

Foto`s en tekst Wytze Boersma 
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De trek van de Kraanvogel 

November is de maand van de kraanvogel. Het is dan trektijd en de route gaat net over de oostgrens van 
het land. Daar maak je dus de meeste kans. Met een stevige oostenwind kun je ook in de westelijke 
provincies het geluk treffen kraanvogels te zien. Je hoort ze overigens eerder dan je ze ziet met hun 
kenmerkend trompet-achtig geschetter. 

 
Op weg naar de slaapplaats. Fotograaf: Ron Poot 

 
Een kraanvogel is een sierlijk dier. Vergeleken met buitenlandse kraanvogelsoorten misschien een beetje 
grauw en grijs, maar desondanks is het een elegante verschijning. De volwassen dieren hebben een mooi 
getekende kop met zwart, wit en rood en de staart is versierd met mooie pluimen. Een beetje struisvogel-
achtig zelfs. Het leukst zijn ze in de paartijd, wanneer ze dansen en springen om elkaar het hof te maken. 
Om dat te zien moet je wel naar de broedgebieden gaan en soms maak je het mee bij vogels die 
neerstrijken tijdens de voorjaarstrek in maart. 
 
In de vlucht herken je de kraanvogel aan de grijze kleur, de zwarte vleugelpunten, de langgerekte nek en 
de gestrekte poten. Blauwe reigers zijn ook grijs maar vliegen met gevouwen nek, dus daar kun je je niet 
mee vergissen. Nog makkelijker herken je ze aan hun roep. Het getrompetter is onmiskenbaar en erg 
zwijgzaam zijn de kranen niet. 
De najaarstrek is het meest indrukwekkend. Dan vliegen ze vaak in grote groepen (tot duizenden 
exemplaren) naar hun slaapplaatsen en overwinteringsgebieden. De eindbestemming is meestal Spanje, 
waar ze neerstrijken in Extremadura. Tijdens de trek kennen ze echter ook een paar tussenstations. De 
broedvogels uit Scandinavië steken in september-oktober over naar Noord-Duitsland waar ze massaal 
verblijven. Je vindt ze in weilanden en akkers. ‘s Avonds komen ze bijeen in slaapplaatsen in ondiepe 
wateren en moerassen aan de noordkust van het land, zoals op het eiland Ziengst. Ze slapen het liefst 
staand in ondiep water, wat hen goed beschermt tegen vijanden. 

 

In de loop van het najaar trekken ze verder. De eerste stop is in de omgeving van Diepholz in West 
Duitsland. Vanuit Nederland is dat een goed bereikbare plek om kraanvogels te gaan bekijken. Met 
tienduizenden overnachten ze daar, foerageren en trekken vervolgens weer door. Een volgende 
tussenhalte is in de buurt van Parijs, bij Lac du Der. Daarna vliegen ze door naar hun eindbestemming. Bij 
gunstig weer (oostenwind en heldere lucht) komen ze ook langs onze oostgrens en soms maken ze een 
tussenlanding in de veengebieden of akkers daar vlak bij. In het voorjaar trekken ze terug, omstreeks 
februari-maart. Die vluchten zijn minder massaal en ook maken ze minder gebruik van de tussenstops. 
 
Het gaat best goed met de kraanvogel. De broedpopulaties in Duitsland nemen toe en dat heeft tot gevolg 
dat kraanvogels ook in Nederland vaker worden gespot. Sinds 2001 is de kraanvogel (na eeuwen) weer 
broedvogel in Nederland, voor het eerst in het Fochteloërveen en inmiddels ook in andere provincies. Het 
aantal broedparen in de veengebieden van oostelijk Nederland en België neemt gestaag toe. 
 

https://www.natuurfotografie.nl/natuurfotografie-in-extremadura/
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Landen met het landingsgestel uit. Fotograaf: Ron Poot 

 
De beste plaatsen om kraanvogels te observeren en te fotograferen zijn de gebieden waar ze zich tijdens 
de trek in grote aantallen verzamelen. Kraanvogels zijn schuw en verstoring is snel gebeurd. In broedtijd is 
verstoring een ramp maar ook in trektijd, de vogels hebben immers alle reserves nodig voor hun lange 
tocht. Ga de trek daarom bekijken vanuit de vogelhutten en kijkposten die nabij de verzamelplaatsen te 
vinden zijn. De vogels die daar neerstrijken zijn al snel vertrouwd met die gasten die daar staan met hun 
telescopen en telelenzen. 
 

 

Kraanvogels kijken doe je nooit alleen. Vanaf een observatiepunt in Noord-Duitsland. Fotograaf: Ron Poot 

 
Fototips 
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De beste kansen in het land: mooi weer, oostenwind, oosten van het land, november. 
De dichtstbij zijnde slaapplaats waar je tienduizenden kranen kunt spotten is het hoogveengebied bij 
Diepholz in Duitsland, al vanaf eind september. Raadpleeg de website voor de juiste gebieden en de 
aantallen die geteld worden. 
 
De grootste aantallen kraanvogels en een indrukwekkende slaaptrek vind je in Noord-Duitsland, 
Mecklenburg-Vorpommern. Er is een speciaal kraanvogelcentrum in het plaatsje Gross Mohrdorf. Er zijn 
uitkijkpunten waar je de vogels goed kunt observeren, zoals in Kinnbackenhagen, Hohendorf en bij Günz. 
Een derde bekende pleisterplaats tijdens de trek is Lac du Der in de Franse champagnestreek. Vanaf half 
oktober zijn ze daar te vinden, voordat ze naar Spanje doortrekken. 
 
 

Foto`s en tekst Ron Poot 
 
 
 

 
 

Kraanvogels bij Diepholz                                                                      Foto: Harry de Jong  

http://www.bund-dhm.de/01_htm/205_rastplatz.htm
https://www.ndr.de/ratgeber/reise/Kraniche-im-Norden-beobachten,kraniche238.html
https://www.champagne-ardennen-toerisme.nl/ontdekken/de-meren-van-de-champagne-ardenne/het-lac-du-der
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Klimopbij 

Klimopbij (Colletes hederae) en Klimop (Hedera helix) in Hengelo 

Tijdens een lezing over het insectenleven in de stedelijke omgeving vertelde een van de inleiders over de 
klimopbij. Deze kwam vooral in Zuid Limburg voor maar verspreidde zich, mede door de aanplant van 
klimop langs wegen etc., naar het noorden. 
In 2019 heb ik vooral in Klein Driene, waar de klimop is aangeplant, naar deze bij gezocht. 
Het resultaat was negatief. 
Half september van dit jaar liep ik in Hengelo door het Heemaflaantje, Daar bloeide langs een schutting de 
klimop al uitbundig. Er vlogen veel wespen, verschillende soorten zweefvliegen en één solitaire bij. Hij liet 
zich makkelijk fotograferen. Met de app (Obsidentify) van Waarneming en boeken naar foto gekeken en de 
bevestiging was, dat het om een klimopbij ging. Het was een mannetje. Een paar dagen later heb ik er ook 

een vrouwtje gevonden.  
 
Eind september/begin oktober vond ik meerdere 
exemplaren (mannetjes en vrouwtjes) in een lange strook 
bloeiende klimop tegenover de Brandweerkazerne. Ik heb 
nog meer plekken bezocht maar daar geen klimopbij 
gevonden. 
Hieronder enige informatie over de bij en de bloemen van 
de klimop. 
 
 

Bloemen klimop 

De bloemen staan in bolvormige schermen, die open 
gaan van september tot in november. Dit is een van laatst 

bloeiende houtige gewassen. 
De bloemen zijn klein, tweeslachtig en geelgroen. De bloei begint aan de bovenzijde van het scherm. Eerst 
zijn de meeldraden rijp (proterandrie) voordat de 
stamper voor bestuiving ontvankelijk is. Dit is goed te 
zien op de foto. 
De stamper is klein staat op een soort kussen (discus) 
waaruit veel nectar wordt afgezonderd (goed te ruiken). 
Eddy Weeda schrijft in de Oecologische flora deel 2 dat 
er waarschijnlijk alleen bessen komen als er sprake is 
van kruisbestuiving.  
Omdat de nectar makkelijk toegankelijk is komen er 
naast dagvlinders veel insecten als zweefvliegen, 
wespen en honingbijen op af. Stuifmeel wordt alleen 
verzamelt door honingbijen en de klimopbijen. Bij de 
verschillende bezoeken in Hengelo heb ik geen 
honingbij gezien, die stuifmeel verzamelde. 
 

Klimopbij 

Het voedsel voor het nageslacht bestaat hoofdzakelijk uit pollen, die door de vrouwtjes worden verzameld. 
De bijen worden op basis hiervan in drie hoofdcategorieën onderverdeeld: 

• polylectisch. De pollen worden verzameld van een groot aantal verschillende planten. De meeste 
bijen behoren tot deze categorie. 

• oligolectisch. De verzameling beperkt zich tot een beperkt aantal soorten of verschillende soorten 
van één familie zoals klokjes of gele composieten. 

• monolectisch. De pollen komen van één bepaalde soort zoals de heggenrank. 
 

De klimopbij is beperkt oligolectisch. De voorkeur gaat uit naar klimop (Hedera helix en Hedera colchica). 
Als deze nog niet voldoende bloemen hebben, zijn ze ook waargenomen op soorten als de kruisdistel, 
guldenroede, herfsttijloos, struikheide, grote zandkool en havikskruiden. Zowel de vrouwtjes als mannetjes 
gebruiken in hoofdzaak de klimop voor de nectar. 
Ze nestelen in de grond. In de boeiende veldgids Bijen voor Nederland en Vlaanderen staat hierover: “in 
schaars begroeide en losse grond worden grote nestaggregaties gevormd, vooral op zuidgeëxponeerde 
hellinkjes en langs paden. Er zijn zelfs nesten bekend van bouwterrein of grasvelden in parken.”  
 

Foto`s en tekst Jan Zwienenberg, november 2020  
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Bijzonder excursieseizoen 2020 

Door het uitbreken van de corona pandemie is een groot deel van onze excursies komen te vervallen. 
Slechts zes van de geplande vijftien excursies hebben doorgang kunnen vinden.  
Merkwaardig genoeg was het door de corona in de natuur echter drukker dan ooit. De grote parkeerplaats 
bij het bezoekerscentrum van de Sallandse heuvelrug in Nijverdal dreigde afgesloten te worden door het te 
grote aantal bezoekers. Dat er op een wildcamera op de Sallandse heuvelrug een wolf was gesignaleerd, 
hield de mensen blijkbaar niet tegen.  
Bij het arboretum Poortbulten bij de Lutte liep het aantal bezoekers ook de spuigaten uit. Bij de ingang 
stond een bord (zie foto) waarop bezoekers geadviseerd werd naar huis te gaan als de parkeerplaats vol 
stond.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een langs het pad staande holle boom 
waarin de hoornaar zijn nest (zie foto) 
had gemaakt, was voor de bezoekers 
geen reden om het gebied niet meer te 
bezoeken.  
 
Voor het Lutterzand gold hetzelfde. Ik ga ervan uit dat onze leden nog genoeg andere gebieden kennen 
waar het minder druk was.  
Als u afgelopen jaar bijzondere waarnemingen hebt gedaan, schrijf het op en stuur het artikel naar de 
redactie van Onder de Loep.  
Wij hopen in 2021 weer een “normaal” excursieseizoen te kunnen draaien. We hebben in ieder geval alvast 
de  jaarlijkse frisse neuzen excursie gepland.  
Hou voor de laatste corona berichten wat betreft het doorgaan van excursies onze website in de gaten.  
 

Bert Oude Egbrink 
  



 
 December 2020, pagina 16 

Historisch landschapsonderzoek Noordoost-Twente 

Hoe heeft het landschap van Noordoost-Twente zich de afgelopen 15.000 jaar ontwikkeld? En hoe kan die 
kennis ons helpen bij actuele uitdagingen in dit gebied, en elders in ons land?  
Harm Smeenge promoveerde op dit vraagstuk met een onderzoek op het snijvlak van aardkunde, ecologie 
en cultuurhistorie. Deze historisch-landschapsecologische aanpak biedt kansen voor natuur-, water- en 
landbouwopgaven. 

Herstel begint bij het kunnen ‘lezen’ van het landschap 

Het is het derde droge jaar op rij, met alle gevolgen van dien. Op het ene moment leidt hevige neerslag tot 
wateroverlast en erosie, op het andere moment is er sprake van waterschaarste en sterven zelfs bossen af 
door droogtestress en verzuring van de bodem. Desondanks zijn er veel aanknopingspunten om de 
biodiversiteit en landschappelijke identiteit te verbeteren. “Herstel begint bij het kunnen ‘lezen’ van het 
landschap”, aldus historisch landschapsecoloog en promovendus Harm Smeenge. “Dit biedt een kans op 
een duurzame inrichting van het landelijk gebied.” 

Wisselwerking tussen aarde, natuur en mens centraal 

Harm heeft tijdens zijn onderzoek gewerkt aan een nieuwe methode om de ontwikkelingen van het 
landschap vanaf de ijstijd tot heden te reconstrueren. Hierbij stond de wisselwerking tussen de aarde, de 
natuur en de mens centraal. Harm: “Het onderzoek geeft inzichten in de keerpunten die in de afgelopen 
15.000 jaar hebben plaatsgevonden. Een beter begrip van de achtergronden van de hedendaagse 
problemen zorgt ook voor een beter landschapsbeheer. Dat dit werkt, blijkt uit de praktijktoepassing in 
diverse natuurgebieden in Gelderland, Overijssel en Drenthe die parallel aan het promotieonderzoek bij de 
Bosgroepen heeft plaatsgevonden.” 

Gebiedseigen oplossingen voor hedendaagse problemen 

Deze nieuwe historisch-landschapsecologische aanpak is een goede methode om zowel de huidige als 
historische ecosystemen te kunnen doorgronden. En dat is nodig, denkt Harm: “Uitleg over de vorming en 
ontwikkeling van het landschap aan beleidsmakers, terreinbeheerders en bewoners leidt tot draagvlak voor 
het uitvoeren van inrichtings- en beheermaatregelen op historisch-landschapsecologische grondslag. Zo 
levert dit proefschrift een belangrijke bijdrage aan gebiedseigen oplossingen voor relevante hedendaagse 
problemen, zoals verlies aan biodiversiteit en landschappelijke identiteit, klimaatverandering, 
waterveiligheid, energietransitie en verduurzaming van de landbouw. Actuele problemen worden te vaak 
bestreden met kortetermijnoplossingen binnen strakke doelkaders of kadastrale grenzen.” 

Kennis van gehele (water)systeem biedt kansen)Water vormt de sleutel om verzuring van de bodem te 
verminderen, biodiversiteit te verhogen en economische schade door klimaatverandering te beperken, 
volgens Harm. Als voorbeeld in zijn onderzoek blijkt de wijde omgeving van de Dinkel een 
‘ijstijdrivierenlandschap’ te zijn. Dat is nog steeds zichtbaar in de vorm van oude geulen en laagten.  

Hierin ontstonden in de late prehistorie venen, later heidevelden en recent landbouwgronden. Deze relicten 
liggen ver buiten de hoofdloop van de huidige Dinkel, maar laten duidelijk zien hoe het complete 
watersysteem (de hoofdwaterloop met al zijn vertakkingen) functioneerde en later steeds verder werd 
ingeperkt. “Kennis van het hele systeem biedt kansen voor het vasthouden van water, de opvang van 
neerslagpieken, koolstofvastlegging en het vergroten van de watervoorraad in de zomer. Dit zijn tevens 
kansen om de bedrijfsvoering in de landbouw te verduurzamen.”  

Proefschrift en publieksboek 

Het proefschrift van Harm Smeenge ‘Historische landschapsecologie van Noordoost-Twente – Acht 
interdisciplinaire studies op het snijvlak van aardkunde, ecologie en cultuurhistorie (ca. 13.000 BP – 
heden)’ is in te zien via: “https://bosgroepen.nl/harm-smeenge-gepromoveerd-op-proefschrift-historische-
landschapsecologie-van-noordoost-twente/ ”.  
Harm: “De kern van het proefschrift is ook in de vorm van een publieksvriendelijk boek verschenen, ‘Het 
landschap van Noordoost-Twente’."  
Te bestellen via onderstaande link. 
 
Harm Smeege was ook spreker op onze jubileumavond in 2016. 
 
 
 
Bron: Nature Today  
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=user-mailing&msg=26704 
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