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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. 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. 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 

 


