
Verslag excursie: Harrevelder Schans 

Datum : Zaterdag - 25 mei 2019 

 

Deelnemers : 4 

het Weer : Zon 

Coördinatie : Bert Oude Egbrink 

  

  

Op 25 mei 2019 hebben we op een zonnige zaterdagmorgen met 4 personen een bezoek 
gebracht aan de Harrevelderschans en de Buurserbeek.  
De Harrevelderschans maakt deel uit van het bij Haaksbergen gelegen Buurserzand. De met een 

gracht omgeven schans uit 1590 was ook bedoeld om de oude handelsweg van Deventer naar 
Duitsland te kunnen verdedigen.  
Op de hoogtekaart (Algemene Hoogtekaart Nederland) kun je de sporen van de oude loop van de 

hessenweg nog goed zien.  
De gracht om de schans werd gevoed met water uit de nabij gelegen Buurserbeek die toen ook 
voor de scheepvaart werd gebruikt. Op 7 mei 2011 hebben we als afdeling hetzelfde gebied 

bezocht.  
In de tussen liggende periode is de Buurserbeek flink veranderd. De tussen twee kades 
stromende Buurserbeek was in 2011 nog gekanaliseerd en voorzien van stuwen.  

In 2014 is de beek door het waterschap Rijn en IJssel weer natuurlijk ingericht. De kades zijn 
afgegraven, de stuwen zijn vervangen door vistrappen en de beek stroomt weer door een in het 
verleden afgekoppelde meander.  

Door de werkzaamheden verdween het eerder aanwezige kruidenrijke grasland waar veel 
insecten in zaten. Inmiddels zijn de taluds en oevers weer begroeid. Er zijn weer meer soorten 
planten en insecten te zien.  

De rijkdom van voor de herinrichting komt langzaam weer terug. Zo zagen we langs de beek het 
Bont dikkopje en de Glassnijder. Ook waren er veel Weidebeekjuffers te zien.  
De Beekrombout, een zeldzame libellensoort die langs de Buurserbeek voorkomt, liet het helaas 

afweten. Deze soort kwam in het verleden in grote aantallen voor langs de beek waarin ze zich 
ook voortplant.  

De laatste jaren worden er veel minder gezien. Volgens Gerard Dutmer, lid van onze afdeling, 
komt dit door een slechtere waterkwaliteit, waarschijnlijk door lozingen in Duitsland waar de 
beek vandaan komt.  

Tijdens de wandeling als voorbereiding van de excursie heb ik overigens wel de Plasrombout 
gezien, een ander lid van de familie van de Rombouten. Het ging waarschijnlijk om een zwervend 
exemplaar.  

Andere leuke waarnemingen tijdens de excursie waren bloeiende Waterviolier en Stekelbrem op 
de Harrevelder Schans en Ooievaar, Wielewaal en Robertskruid met witte bloemen langs de 
Buurserbeek.  

Op bijgevoegde lijst met waarnemingen staan die van de excursie en de voorbereidende 
wandeling.  

 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Blauwe Reiger Boerenzwaluw Boompieper 
Buizerd Fazant Fitis 
Geelgors Groene Specht Kievit 
Meerkoet Ooievaar Roodborsttapuit 
Spreeuw Vink Wielewaal 



Wilde Eend Witte Kwikstaart Zwartkop 

Planten & Mossen 

Akkerviooltje Bitterzoet Blauwe Zegge 
Bosbies Bruine Snavelbies Dalkruid 
Echte Koekoeksbloem Gele Lis Gele Plomp 
Gewone Brem Gewone Margriet Gewone Smeerwortel 
Gewone Vuilboom Gewoon Robertskruid Hondsviooltje 
Jeneverbes Klein Vogelpootje Muizenoor 
Rankende Helmbloem Stekelbrem Stinkende Gouwe 
Veenbies Watermunt Waterviolier 
Wilde Gagel 

Overig 

Bastaardkikker Gewone Bosspitsmuis Levendbarende Hagedis 

Insecten 

Azuurwaterjuffer Bastaardzandloopkever Bessenwants 
Blauwe Breedscheenjuffer Bont Dikkopje Bont Zandoogje 
Bruine Daguil Citroenvlinder Gewone Meikever 
Gewone Wegwesp Gewone Zakdrager Glassnijder 
Groen Zuringhaantje Groene Zandloopkever Groentje 
Hooibeestje Hoornaar Icarusblauwtje 
Klaverblaadje Kleine Vuurvlinder Landkaartje 
Lantaarntje Oranjetipje Plasrombout 
Platbuik Pyjamawants Ratelaar 
Rozenkever Vuurjuffer Weidebeekjuffer 

 


