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Natuur verveelt nooit!  

Deze pakkende uitspraak komt van David Hockney, 
die geïnterviewd werd in verband met de 
tentoonstelling in het van Goghmuseum in 
Amsterdam. In zijn werken en ook die van Vincent 
van Gogh staat de natuur centraal. 
Natuur verveelt nooit is eigenlijk ook het thema 
waarmee we de komende tijd nieuwe leden hopen  
te krijgen. Nieuw hierbij is de mogelijkheid om 
excursie lid te worden. Verderop in dit nummer van 
Onder de Loep staat de tekst van de wervingsfolder. 
Knip deze uit en geef deze aan een geïnteresseerde 
natuurliefhebber in uw omgeving. 
Meer exemplaren zijn bij de voorzitter of secretaris 
te verkrijgen. 
 
Dank voor jullie stemmen bij de  RABO Clubkas 
Competitie. Binnenkort ontvangen we  
€ 181,26 van de RABO. Heel fijn! 
 

Nog even terug naar de natuur van Hockney en van 
Gogh. Zij beelden niet alleen de “echte natuur” af 
maar ook boomgaarden, roggevelden met klaprozen 
en tuinplanten als irissen en zonnebloemen. Deze 
natuur in onze directe leefomgeving heeft een veel 
grotere biodiversiteit als grote delen van het huidige 
Twentse landschap. We moeten ook de tijd nemen 
om daar aandacht aan te gaan besteden en 
observaties daarover te delen. 
Het zou leuk zijn als leden daarover een stukje 
schrijven in Onder de Loep. 
 
. 
Een goede zomerperiode toegewenst en de natuur 
verveelt noot! 
 
 
 
Jan Zwienenberg en Wytze Boersma

                       
 
 
 
 
 
 

In memoriam, Paul Ludwig 

Begin maart kregen we het droevige bericht dat Paul Ludwig op 28 februari 2019 was overleden. Hij is 91 
jaar geworden. We wisten wel dat Paul ernstig ziek was. Zijn overlijden kwam toch nog onverwacht.  
Wij herinneren Paul als een echte natuurgenieter met duidelijk principes. Het bekijken van wilde vogels had 
zijn bijzondere aandacht. Zo was hij sinds de oprichting van de Vogelwerkgroep NIVON in 1963 een 
gewaardeerd en actief lid.  

Ook kon hij, samen met Henri genieten van mooie en bijzondere 
landschappen. Zo bezochten ze met hun camper samen vele 
natuurgebieden in binnen en buitenland. Bij terugkomst kon hij 
boeiend over hun belevenissen en bijzondere waarnemingen 
vertellen. 
Verder hielp Paul jaren mee met het schonen van verschillende 
natuurgebieden. Hieraan kwam abrupt een einde toen Paul zag dat 
er, door de jagers een hoogzit was geplaatst. Zijn opmerking was 
“Hier doe ik het niet voor”. Hij was dan ook principieel tegen de 
jacht. Dit liet hij ook wel horen. 
 
Een ander memorabel moment was de bekeuring die hij als 
excursie leider kreeg bij het betreden van een van de 
brongebieden van de Mosbeek. Het verweer van Paul mocht niet 
baten. De boa was onverbiddelijk. De zaak kwam voor in de 
rechtbank van Almelo. Paul hield een boeiend betoog waarom de 
groep in overtreding was. Ook wees hij de rechter op de 
onduidelijke aanduiding van het verbod. Daar was de rechter het 
mee eens en sprak Paul vrij. Deze gebeurtenis wordt nog vaak 
gememoreerd.  

Nestkasten maken voor de VWG 

 
Toen het met Paul lichamelijk wat minder werd, was hij blij met zijn elektrische fiets. Menig rondje heeft hij 
tot aan het laatst toe kunnen maken en als het weer het toeliet werd het tochtje besloten met een ijsje. 
Wij wensen Henri heel veel sterkte toe met het verwerken van het overlijden van Paul, haar maatje. 
 
Wytze Boersma  
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Agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Overzicht activiteiten afd. Hengelo-Oldenzaal 
 

  

Zaterdag 08 juni 2019 Excursie: Silberberg 

Zondag 23 juni 2019 Excursie: Buurserzand 

Zaterdag 06 juli 2019 Excursie: Kanaal Almelo-Nordhorn 

Zondag 28 juli 2019 Excursie: Haaksbergerveen 

Zondag 18 augustus 2019 Excursie: Noordijkerveld 

Zondag 01 september 2019 Excursie: Lemelerberg 

 
 
 

Excursie: Silberberg 

 
Datum : Zaterdag 08 juni 2019 
Thema : Kalkflora 

Vertrek : 08.30 uur (Boerhavelaan Hengelo) 

Duur : Hele dag 
Coördinatie : Gerrit Haverkamp (074-2668489) 
 

Vliegenzwam 

 
 
Op de kalkgraslanden van de 180m hoge Silberberg 
bloeien de prachtigste bloemen waaronder diverse 
orchideeën zoals Bergnachtorchis, Welriekende 
nachtorchis, Soldaatje. 
Silberberg ligt vlakbij het plaatsje Natrup-Hagen ten 
zuiden van Osnabrück aan de westflank van het 
Teutoburgerwoud.  
Vanuit Hengelo is het ruim een uur rijden. 
In de bossen van Silberberg groeien o.a. 
Boswederik, Turkse lelie en het Vogelnestje (een 
parasitaire  orchidee). 
 
Door de bijzondere bodemsamenstelling heeft dit 
gebied een zeer bijzondere soortensamenstelling 
van planten. 
 
Loep en plantenboeken zijn voor deze dag 
onmisbaar. 
 

Opgave verplicht, uiterlijk t/m 5 juni. 
 

OPGELET:         Vertrek om 08.30 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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Soldaatje 
 

 
 

Koraalwortel 
 
 
 
Excursie: Buurserzand 
 
Datum : Zondag 23 juni 2019 
Thema : Natuurbeleving 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Harry de Jong (06-55324290) 
 
Bij de naam Buurserzand verwacht je waarschijnlijk 
een droog en kaal stuifzandgebied. 
In werkelijkheid ligt hier een opvallend nat 
natuurgebied waar open heidevlakten, graslanden 
en bosjes elkaar afwisselen.  
In de vochtige heidevegetatie komen o.a. soorten 
als Veenbies, Veenpluis en Klokjesgentiaan en ook 
Beenbreek voor. 
Het is ook het leefgebied van een relatief grote 
populatie Gentiaan blauwtjes, een soort waar het 
slecht mee gaat in ons land. 
Aan de oostzijde van het Buurserzand bevindt zich 
op het voormalige stuifzand het merendeel van goed 
ontwikkelde heidevegetatie, met soorten als 
Tandjesgras, Borstelgras en Buntgras. 
 
 

Door vernattingsmaatregelen van rond de 
eeuwwisseling komen nu ook watervogels als 
Dodaars, Waterral, Meerkoet, Fuut, Blauwborst en 
Sprinkhaanzanger voor en in vochtige bosgebieden 
de Houtsnip. 
Er zijn dus goede kansen voor een boeiende 
excursie.                                                                     

Klokjesgentiaan 
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats bij het 
informatiecentrum De Wakel, op de kruising van de    
Stendermolenweg en het Bommelaspad. 
We vertrekken hier omstreeks 09.30 uur. 
 
 
 

Excursie: Kanaal Almelo-Nordhorn 

 
Datum : Zaterdag 06 juli 2019 
Thema : Planten 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Ochtend (terug plm. 13.15 uur) 
Coördinatie : Bert Oude Egbrink (074-2434340) 
 
Op deze excursie lopen we langs het kanaal naar de 
Duitse grens. We gaan kijken naar de planten in de 
bermen langs het kanaal maar ook naar de insecten. 
De bermen worden al decennialang als hooiland 
beheerd. Doordat het kanaal verschillende bodems 
doorsnijdt, is er een gevarieerde plantengroei 
ontstaan. 
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Hoewel de rijkdom aan planten achterruit is gegaan, 
is er nog voldoende te zien.  
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats van het bij het 
kanaal gelegen pannenkoekenrestaurant Bolle Jan 
aan de Nordhornsestraat 137 in Denekamp. 
We vertrekken hier omstreeks 09.40 uur. 
 
 
 

Excursie: Haaksbergerveen 
 
Datum : Zondag 28 juli 2019 
Thema : Hoogveen 
Tijd : 09.00 uur 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Harry de Jong (06-55324290) 
 
Het Haaksbergerveen is 32 ha. groot en ligt ten 
zuidoosten van Haaksbergen tegen de Duitse grens. 
Dit veengebied bestaat uit al-dan-niet vergraven 
hoogveen.  
Het veen is verraderlijk, maar prachtig. Verraderlijk, 
omdat het veendek heel dun kan zijn. Onder het 
veendek bevindt zich moeras.  
 

 
 
Het veen heeft een stevige klei- en leemlaag, maar 
die zit redelijk diep. De hogere delen, waar weinig of 
geen turf gestoken is, zijn begroeid met dopheide of 
vochtige struikvegetatie 
 
In het lage centrale, uitgeveende gebied heeft zich 
een fraaie veenmosvegetatie ontwikkeld.  
 

Het Haaksbergerveen kent een hoogteverschil van 3 
meter, de meest oostelijke punt (Wennewickweg) ligt 
op 35 m NAP en de meest westelijke bij de 
Parkeerplaats Niekerkerweg op 31 m NAP.  
Dit is genoeg om voor het zogenaamde sawamodel 
te kiezen. Achter elkaar zijn een reeks dammen 
aangelegd die elk ongeveer 35 cm water 
tegenhouden. Door overlopen zijn deze met elkaar 
verbonden. Op deze manier wordt het water weer in 
het veen vastgehouden.  
 
Karakteristieke planten zijn: Veenpluis, Eenarig 
wollegras, Zonnedauw, Lavendelheide en 
Klokjesgentiaan.  

Libellen: Er komen in het Haaksbergerveen 11 
soorten juffers en 12 soorten glazenmakers voor.  
U kunt in dit gebied o.a. de volgende broedvogels 
aantreffen: Wulp, Kievit, Patrijs, Boompieper, 
Geelgors, Fazant, Blauwborst, Roodborsttappuit en 
Grauwe klauwier.  
Van de overige diersoorten zijn aanwezig: 
Ree, Bastaardkikker, Bruine kikker en de Heikikker, 
de Adder en massaal voorkomend de 
Levendbarende hagedis.  
 

 
Levendbarende hagedis 
 

Het Haaksbergerveen is van grote betekenis als 
biotoop voor de libellensoorten die kieskeurig zijn op 
een voedselarm milieu.  
 
Het gebied heeft de status van Habitatrichtlijngebied 
met als belangrijkste gebied voor:  
 

Habitattype: Aangetast hoogveen waar natuurlijke 
regeneratie nog mogelijk is. 
 

Veenbossen: Berkenbos met veenmos Oligotrofe 
tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie 
behorend tot de Oeverkruid-orde (Littorelletalia 
uniflorae) en/of Dwergbiezen-klasse (Isoëto-
Nanojuncetea) Noord-Atlantische vochtige heide 
met Dophei (Erica tetralix) 
 

Soort: Grote modderkruiper en Kamsalamander 
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats aan het einde van 
de Wennewickweg. We vertrekken hier omstreeks 
09.30 uur. 

Lavendelheide  
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Excursie: Noordijkerveld 
 
Datum : Zondag 18 augustus 2019 
Thema : Natuurontwikkeling 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Wytze Boersma (074-3762711) 
 
Net over de provinciegrens met Gelderland tussen 
Gelselaar en Markvelde ligt het Noordijkerveld. Van 
oorsprong was het Noordijkerveld een natte en 
vochtige heide met vennen. In het begin van de 
vorige eeuw is het grootste deel ontgonnen tot gras 
en akkerland. Er ontstond een landbouwgebied met 
natte weilanden en akkers op schrale zandgrond, 
afgewisseld met bosjes. 
Door het gebied werd een spoorbaan van Neede 
naar Hellendoorn aangelegd. Het zand dat nodig 
was voor het verhogen van de spoordijk werd in de 
omgeving naast de spoorlijn gewonnen.   
Rond de laatste eeuwwisseling werd er een begin 
gemaakt met de herinrichting voor nieuwe natuur 
van het Noordijkerveld. De voormalige 
landbouwgronden werden uit productie genomen en 
een deel is afgegraven door de bouwvoor te 
verwijderen. Hierdoor krijgt de oorspronkelijk natuur 
weer een kans. De vennen werden hersteld.  
 
Het Noordijkerveld is 120 hectare groot en beslaat 
40 hectare nieuwe natuur, waarvan 27 hectare 
verschraald is. 

 
In het gebied is een tiental jaren geleden door Vitens 
een drinkwaterpomp gebouwd. Bijna het gehele 
Noordijkerveld bestaat uit het drinkwatergebied. 
 
Verzamelpunt: De kleine parkeerplaats bij het 
Vitens pompstation aan de Haardijk 14A (een 
onverharde weg) Gelselaar (Gld).  We vertrekken 
hier omstreeks 09:40 uur. 
 
 
 

Excursie: Lemelerberg 
 
Datum : Zondag 01 september 2019 
Thema : Heide 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Gerrit Haverkamp (074-2668489) 
 
De Lemelerberg is een natura 2000 gebied en één 
van de acht van deze gebieden die door Landschap 
Overijssel wordt beheerd. Het is een stuwwal die 
zo’n 150.000 jaar geleden is ontstaan toen gletsjers 
zand en grind voor zich uit duwden.  
Ze lieten een bult met een hoogte van 78 meter 
achter in een verder vlakke omgeving.  
Het droge schrale zand is natuurlijk niet vruchtbaar 
en daarom is het gebied nooit in cultuur gebracht. 
De natuur heeft steeds de grootste invloed gehad op 
het gebied, de mensen hebben wel hun sporen 
nagelaten. 
Door begrazing met schapen zijn de heidevelden 
ontstaan en door overbegrazing ontstonden 
zandvlaktes. 

Door aanplant van naaldbomen werd het stuivende 
zand onder controle gebracht. 
Een paar zandvlaktes zijn er nog, die zorgvuldig 
beheerd worden. 
Op de berg liggen bronnen waaruit water opwelt. 
Jeneverbesstruiken staan er heel veel. 
Zandhagedis, heivlinder, hazelworm leven in het 
gebied, naast vele vogels als zwarte specht en 
wespendief. 
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats aan de 
Ledeboerweg, te bereiken vanuit Lemele door 
tegenover café 'Zaal Dijk' (adres: Korteveldsweg 3, 
Lemele) ongeveer 450m de Ledeboerweg in te 
rijden. 
We vertrekken hier omstreeks 09.45 uur. 
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Terugblik 

Verslag excursie: Lonnekermeer 
 
Datum : Zaterdag 16 februari 2019 
Thema : Frisse neuzen 
Deelnemers : 12 
Leiding : Bert Oude Egbrink 
Weer : Zon 

 
 

Op een zonnige zaterdagmiddag stonden 12 
mensen klaar om deel te nemen aan de “frisse” 
neuzenexcursie naar het 106 ha grote Natura 2000 
gebied Lonnekermeer.  
Vorig jaar was de eerste excursie van het seizoen 
ook naar dit gebied. Op dat moment lag er alleen 
nog een door Landschap Overijssel opgesteld 
inrichtingsplan. In dit plan zijn de maatregelen 
uitgewerkt die nodig zijn om de natuur in dit gebied 
duurzaam te behouden en versterken. De 
maatregelen bestaan vooral uit het uitbreiden van de 
droge heide in het oostelijk deel van het gebied door 
boskap en het verbeteren van de waterhuishouding 
waardoor de natuur die afhankelijk is van hoge 
grondwaterstanden zich goed kan ontwikkelen. Het 
inrichtingsplan heeft overigens ook betrekking op de 
directe omgeving van het als Natura 2000 
aangewezen gebied.  
In de loop van 2018 zijn een groot deel van de 
maatregelen uitgevoerd. Het leek mij een leuk idee 
om het gebied opnieuw te bezoeken en de 
uitgevoerde maatregelen te bekijken. Hoewel het 
gebied op het tijdstip van de excursie nog afgesloten 
was, hebben wij van het Landschap toestemming 
gekregen om het gebied te bezoeken en ook van de 
paden af te mogen wijken. De bewoners van de villa 
Oosterhof hadden Jan Zwienenberg toestemming 
gegeven om voor de villa langs te lopen. Dit is 
namelijk particulier terrein.  
 
We zijn gestart bij voormalige boswachterswoning 
en liepen vervolgens richting villa. Het Klein 
Lonnekermeer dat vorig jaar droog gelegd is om uit 
te kunnen baggeren, was nog niet helemaal met 
water vol gelopen. De rietkraag langs het meer was 
hier verdwenen. De Blauwe reigerkolonie bij de 
overloop van het grote naar het kleine 
Lonnekermeer was al volop in gebruik.  

Op het Grote Lonnekermeer voor de villa zagen we 
Slobeenden en Grote zilverreigers.  

Dodaars 
 
In het weiland achter de villa zagen wij 5 Reeën 
maar ook 40 Grauwe ganzen. Deze zagen het deels 
onder water staande weiland als ideaal leefgebied.  
Daarna zijn we door het bos en vervolgens over het 
pad langs de spoorlijn naar de heide gelopen. Hierbij 
staken we een weer herstelde slenk over waar 
gelukkig weer water doorheen stroomde. De heide is 
uitgebreid door het kappen van naaldbos waarna de 
stobben weg gefreesd zijn. Ook het hier liggende 
Gibraltarven is vrijgesteld van opslag.  
 
Na de bovenloop van eerdergenoemde slenk over 
gestoken te zijn, kwamen wij over de heide bij de 
hooimaatjes die vroeger als vloeiweide in gebruik 
zijn geweest. De maatjes maakten overigens geen 
deel uit van het oorspronkelijke landgoed 
Lonnekermeer. De maatjes en aangrenzende heide 
waren eigendom van de familie Tattersall die een 
machinefabriek in Enschede had. De familie heeft in 
de zeventiger jaren van de vorige eeuw het gebied 
verkocht aan het Landschap.  
Door het plaatsen van een stuw in de overloop van 
het laagstgelegen maatje stond deze weer onder 
water. Door de greppel om het maatje stroomde 
weer water.  
Vervolgens zijn we naar de langs het Grote 
Lonnekermeer lopende Noordweg gelopen.  
 
Onderweg passeerden we een in het kader van de 
nieuwe inrichting gerooid Douglasbos. Het bos lag 
op een hoge zandkop waar ook een dassenburcht 
ligt. Dat de Das er nog voorkomt, bleek uit de vondst 
van dassenharen op een nabij gelegen krab- of 
schuurplek door Harry de Jong.  
De houtwal langs de Noordweg aan de zijde het 
meer was voor het grootste deel verdwenen. Ook 
zagen we dat het jubileumbankje ter ere van het 
honderdjarig jubileum van onze afdeling nog niet 
was geplaatst.  
Na het passeren van de Blankenbellingsbeek die 
vroeger door het grote Lonnekermeer liep zijn we via 
de Lonnekermeerweg weer teruggelopen naar ons 
vertrekpunt.  
Andries van Renssen liet ons nog de aquariumplant 
Waterwaaier zien, een exoot die in de Koppelleiding 
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groeide. Na afloop van de excursie konden we 
vaststellen dat er veel veranderd is in het gebied. 
Wij zijn benieuwd hoe het gebied zich verder zal 
ontwikkelen. 
 
 

Waargenomen soorten 
Vogels 
Aalscholver Blauwe Reiger 
Boomklever Buizerd 
Dodaars Fuut 
Glanskop Goudhaan 
Grauwe Gans Grote Bonte Specht 
Grote Zilverreiger Houtduif 
Knobbelzwaan Kokmeeuw 
Koolmees Kuifeend 
Meerkoet Merel 
Nijlgans Pimpelmees 
Roodborst Slobeend 
Wilde Eend 

Planten & Mossen 
Blauwe Zegge Gewone Vogelmelk 
Kleine Maagdenpalm Waterwaaier 
Wilde Gagel 

Overig 
Ree 

Insecten 
Hommel sp. 

 
 
 
Verslag excursie: Hazelbekke 
 
Datum : Zondag 17 maart 2019 
Thema : Natuurverschijnselen 
Deelnemers : 6 
Leiding : Wytze Boersma 
Weer : Regen/bewolkt 

 
 

De grootste onzekerheid bij het plannen van een 
excursie is het weer, niet alleen op de dag zelf maar 
ook in de periode die eraan vooraf gaat.  
Voor de excursie naar de Hazelbekke hadden we 
graag bloeiende Schedegeelsterren willen zien. 
Helaas hebben we maar 1 exemplaar, die nog maar 
voor driekwart was geopend gevonden. Het weer 
voorafgaande aan de excursie was te koud en geen 
zon. 
Toen we aan de excursie begonnen was het 
gelukkig droog. In de loop van de ochtend kregen 
we nog een korte regenbui.  
 
Direct in het begin vonden we op een oude 
brandnetelstengel een klein paddenstoeltje, het 
brandnetelschijfje (Calloria neglecta) niet groter dan 
1 mm. 
Tijdens de excursie vonden we vele planten die nog 
maar net boven de grond stonden. Zoals de rozetten 
van Harig wilgenroosje, Echte valeriaan, Grote muur 
en Veldzuring. Bij de Braamberg hoorden en zagen 
we een groepje Wulpen. Langs de bosrand stond de 
Gaspeldoorn volop in bloei.  

 
Op de Braamberg hebben we onder een hulststruik 
even geschuild voor de regen. Ondertussen hoorden 
we de Zwarte specht, de Groene specht en de Grote 
bonte specht.  

Groene Specht 
 
Jammer dat de Middelste bonte specht zich niet liet 
horen. Aan de rand van het bos zagen we vele 
vinken op het bospad naar voedsel zoeken. Helaas 
geen Keep. Wel vonden we op een dood stuk hout 
Judas oren.  
 
Hierna de Hooidijk over gestoken en richting Vasse 
gewandeld. Onderweg zagen we een aantal half 
ingegraven eikenstammetjes. Deze zijn bedoeld 
voor een nestplek voor het Vliegend hert. 
 
Bij Vasse richting Tuttenberg gegaan. Onderweg 
zagen we verschillende planten die al bloeiden, 
zoals Klein hoefblad, Vogelmuur, Vroegeling, 
Paarse dovenetel en Kleine veldkers. 

Klein Hoefblad 
 
Hierna door een glooiend landschap met vochtige 
weilanden met een paar kieviten. In de deze 
omgeving zijn verschillende werkzaamheden 
uitgevoerd in het kader van “Terug naar de bron”.  
De bronbeekjes zijn weer zichtbaar gemaakt en de 
omgeving is aangepast.  
Al met al een mooie excursie met leuke voorjaars 
verschijnselen. 
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Waargenomen soorten 
Vogels 
Boomklever Buizerd 
Gaai Groene Specht 
Grote Bonte Specht Heggenmus 
Houtduif Huismus 
Kauw Kievit 
Kokmeeuw Koolmees 
Merel Pimpelmees 
Roodborst Spreeuw 
Tjiftjaf Vink 
Winterkoning Wulp 
Zanglijster Zwarte Kraai 
Zwarte Specht 

Planten & Mossen 
Aalbes Adelaarsvaren 
Beuk Blauwe Bosbes 
Bonte Gele Dovenetel Bosveldkers 
Echte Valeriaan Fluitenkruid 
Gaspeldoorn Gewone Eikvaren 
Gewone Ereprijs Gewone Paardenbloem 
Gewone Vlier Gewoon Speenkruid 
Grauwe Wilg Grote Brandnetel 
Grote Muur Harig Wilgenroosje 
Herderstasje Hondsdraf 
Hulst ijle Zegge 
Kleefkruid Klein Hoefblad 
Kleine Maagdenpalm Kleine Veldkers 
Kleine Watereppe Kruipende Boterbloem 
Kruisbes Moerasmuur 
Paarse Dovenetel Pitrus 
Pluimzegge Rankende Helmbloem 
Ridderzuring Riet 
Schedegeelster Scherpe Boterbloem 
Smalle Weegbree Veldzuring 
Vogelmuur Vroegeling 
Waterzuring Wilde Kamperfoelie 
Witte Dovenetel Witte Waterkers 
Zachte Ooievaarsbek Zandraket 
Zoete Kers 

Paddenstoelen 
Brandnetelschijfje Echt Judasoor 
Echte Tonderzwam Gele Trilzwam 
Witte Bultzwam Zwarte Trilzwam 
Zwavelzwam 

 
 
 
Verslag excursie: Lonnekerberg 
 
Datum : Zaterdag 30 maart 2019 
Thema : Mossen 
Deelnemers : 8 
Leiding : Bert Oude Egbrink 
Weer : Zon 

 
 

Op een zonnige zaterdagmorgen hebben 8 mensen 
een bezoek gebracht aan de Lonnekerberg voor een 
mossenexcursie. Aanleiding voor de excursie was 
het verschijnen van het inventarisatieverslag “Blad- 
en levermossen op Landgoed Lonnekerberg” van 
Jan Zwienenberg en Piet Kokke die de excursie ook 
geleid hebben. In de periode 2006-2016 zijn hier 

147 verschillende blad- en levermossen gevonden 
waarvan er 34 op de rode lijst staan of (zeer) 
zeldzaam zijn.  
 
Tijdens de excursie door het ten oosten van de 
Bergweg gelegen deel van de Lonnekerberg hebben 
we enkele tientallen soorten blad- en levermossen 
met een loupe goed kunnen bekijken. We zagen 
haarmutsen, boomvorkjes en nog vele andere 
soorten. Ook is aandacht besteed aan de 
kenmerken van en de verschillen tussen blad- en 
levermossen.  
Verder kwamen de specifieke groeiplaatsen van 
mossen aan de orde. Zo vind je in larixbossen wel 
veel mossen en in sparrenbossen maar weinig. Dit 
komt doordat de Larix haar naalden verliest in het 
winterhalfjaar en de spar niet. Mossen hebben licht 
nodig. Ook werd ons uitgelegd waarom er aan de 
voet van beukenstammen wel mossen voorkomen 
en aan de voet van sparren niet. Door de 
aanwezigheid van naalden bereikt regen de voet 
van de sparrenstam niet.  
Bij beuken is dat in het winterhalfjaar wel het geval. 
Mossen hebben ook vocht nodig.  

Boomklever 
 
Doel van de excursie was een kennismaking met de 
grote variatie binnen de mossen en genieten van het 
mooie landgoed. Dit is wat mij betreft zeker gelukt. 
Ook al door de waarneming van de Middelste bonte 
specht. Nadat de specht zich eerst liet horen, was hij 
daarna door iedereen bijzonder goed te zien.  
Jan en Piet bedankt voor het leiden van de excursie.    
 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Boomklever Buizerd 
Fazant Middelste Bonte Specht 
Roodborst Tjiftjaf 
Vink Winterkoning 

Planten & Mossen 
Blauw Boomvorkje Boomsnavelmos 
Breed Boomvorkje Bronsmos 
Fijn Laddermos Fraai Haarmos 
Gedrongen Kantmos Geplooid Snavelmos 
Gerimpeld Platmos Gesnaveld Klauwtjesmos 
Gewone Haarmuts Gewoon Dikkopmos 
Gewoon Haakmos Gewoon Pronkmos 
Gewoon Schijfjesmos Gewoon Speenkruid 
Gewoon Sterrenmos Gewoon Thujamos 
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Groot Laddermos Groot Rimpelmos 
Helmroestmos Klein Hoefblad 
Kroesmos Sp. Look-zonder-look 
Snavelmos Sp. Wilde Kamperfoelie 
Wilde Lijsterbes Witte Klaverzuring 

Paddenstoelen 
Gewone Zwavelkop Kale Inktzwam 
Slanke Anijstrechterzwam 

Insecten 
Citroenvlinder 
 

 
 
Verslag excursie: Kuiperberg 
 
Datum : Zaterdag 13 april 2019 
Thema : Landschapsbeleving 
Deelnemers : 7 
Leiding : Bert Oude Egbrink 
Weer : Zon 

 
 

Op een koude zaterdagmorgen hebben we met 7 
mensen een wandeling gemaakt in de omgeving van 
de op de stuwwal gelegen Kuiperberg bij 
Ootmarsum.  
Na de provinciale weg overgestoken te zijn, liepen 
we langs hotel Wyllandrie. Het hotel dat 
oorspronkelijk als PTT vakantieoord is opgericht, ligt 
op een verhoging, Dit komt doordat in de directe 
omgeving van het hotel klei is gewonnen voor een 
tichelwerk.  
Langs twee kleine campings zijn we over voetpaden 
richting Nutter gelopen. Onderweg kwamen we er 
achter dat het ook een favoriete route voor fietsers 
en mountainbikers is. De voetpaden lopen over 
hoog gelegen oud boerenland (oale groond). Hier 
zagen we Kieviten en de eerste Boerenzwaluwen.  

Boerenzwaluw 
 
Op de top van de Kersberg, een oude es, hadden 
we een fraai uitzicht naar het oosten tot in Duitsland 
aan toe. Vanaf de Kersberg liepen we naar een wat 
lagergelegen dal waar de Vlasbeek ontspringt. Van 
de bovenloop van het dal is een tekening 
opgenomen in het bekende boekje Ons Dinkelland 
van J.B. Bernink met als onderschrift Erosiedal in 

Nutter. Ook zijn er diverse oude ansichtkaarten van 
het dal. Al heel lang een voor mensen 
landschappelijk fraaie plek dus.  
 
Langs het door het dal lopende beekje zagen we 
Dotterbloem, Bosbies en Bittere Veldkers. 
Paarbladig goudveil dat hier ook zou groeien, 
hebben wij niet gevonden.  

Dotterbloem 
 
Na de koffiepauze zijn we over een langs het dal 
lopend voetpad richting Ootmarsum gelopen. 
Onderweg kwamen we langs twee zijdalen van de 
Vlasbeek te weten erosiedal ’t Ribbert met een 
fraaie hooilandvegetatie en erosiedal Hams dat met 
elzenbos begroeid is. Hier zagen we onder meer 
Kleine Watereppe en Beekpunge.  
 

In Ootmarsum zelf zijn we langs Engels tuin en ’t 
Appellaantje gelopen. Hier zijn in het kader van het 
project `Terug naar de bron` heel fraaie hooilandjes 
ontwikkeld waar je in mei zelfs orchideeën kunt zien. 
Heel bijzonder in een bebouwde omgeving.  
 
Na een korte pauze zijn we vervolgens doorgelopen 
naar het dal van de Molenbeek die aan de voet van 
de Kuiperberg ontspringt. Stroomopwaarts langs het 
Paltheweideke kwamen we in een bos met een 
grote groeiplaats van Paarbladig goudveil.  

Paarbladig Goudveil 
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In een door opwellend ijzerrijk grondwater rood 
gekleurde bodem groeiden duizenden Paarbladig 
goudveil plantjes.  
Het was wel zaak om niet te ver in de drassige 
bodem weg te zakken.  
 

 
Houtduif 
 
Langs het bos zijn we weer teruggelopen naar de 
Kuiperberg. Hier hebben we nog even stil gestaan 
bij de hier door de ANWB opgerichte oriënteertafel, 
de joodse begraafplaats, de watertoren en het 
kunstwerk ter ere van Willem Wilmink.  
Het was een frisse maar leuke excursie. 
 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Blauwe Reiger Boerenzwaluw 
Buizerd Ekster 
Fazant Holenduif 
Houtduif Huismus 
Kauw Kievit 
Koolmees Merel 
Pimpelmees Roodborst 
Scholekster Spreeuw 
Tjiftjaf Vink 
Zwarte Kraai Zwartkop 

Planten & Mossen 
Akkerviooltje Beekpunge 
Bittere Veldkers Bosanemoon 
Bosbies Dolle Kervel 
Gewone Dotterbloem Gewone Veldbies 
Gewoon Speenkruid Groot Hoefblad 
Grote Muur Harig Wilgenroosje 
Holpijp Kleine Watereppe 
Klimopereprijs Moerasspirea 
Paarbladig Goudveil Pinksterbloem 
 
 

 
Verslag excursie: Ottershagen 
 
Datum : Zondag 28 april 2019 
Thema : Vogels & Voorjaarsbos 
Deelnemers : 8 
Leiding : Harry de Jong 
Weer : Bewolkt 

We vertrokken met 5 personen uit Hengelo naar de 
Ottershagen bij Ootmarsum. Bij de kijkhut stonden 
nog 3 andere leden ons op te wachten. Het eerste 
wat opviel was dat alle grote bomen langs de weg 
naar de kijkhut gekapt waren. Dankzij de regen van 
de laatste dagen was het gebied redelijk nat. We 
werden al begroet door roepen van de Grutto en 
door de jubelende zang van de Wulp. We zagen hier 
meerdere grutto`s en tureluurs. Een drietal Gele 
kwikstaarten lieten zich mooi zien. Twee kemphanen 
waren aanwezig, kieviten met jongen en veel 
grauwe ganzen, waaronder een aantal pas 
uitgekomen jongen. Leuk om te zien waren een 
paartje bergeenden en een paartje slobeenden. Een 
mooi gebied. 

Gele Kwikstaart 
 
Hierna vertrokken we naar het net over de grens 
liggende Lage. Vanaf de parkeerplaats tegenover 
het uit 1687 stammende kerkje begonnen we aan de 
wandeling. Eerst even bij de uit 1672 opnieuw 
gebouwde dubbele watermolen gekeken naar de 
Grote gele kwikstaart, die aan het foerageren was in 
de molenkolk. Een smal wandelpaadje voerde ons 
langs het Herrenhaus met de naastgelegen 
kasteelruïne. Bij de reigerkolonie zagen we Blauwe 
reigers op het nest.  
 
We vervolgden onze weg door een prachtig, dicht 
bosgebied. Vervolgens een ommetje langs de 
Dinkel. Nog geprobeerd om via een alternatieve 
route de Dinkel over te steken. Volgens de kaart zou 
daar een bruggetje moeten zijn. Maar dus niet. 
Terug, gedeeltelijk via dezelfde route, kwamen we 
langs de zes identieke huizen aan de Eichenallee, 
de ‘Kommiezenhuuzen’ uit omstreeks 1850. Met hun 
zwart/witte luiken lijken ze erg veel op de Twickel 
boerderijen. Een prachtige excursie door een mooi 
gebied. 
 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Bergeend Blauwe Reiger 
Boerenzwaluw Bonte Vliegenvanger 
Buizerd Fitis 
Gele Kwikstaart Graspieper 
Grauwe Gans Grote Bonte Specht 
Grote Gele Kwikstaart Grutto 
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Holenduif Houtduif 
Kauw Kemphaan 
Kievit Meerkoet 
Merel Nijlgans 
Roodborst Slobeend 
Sperwer Tjiftjaf 
Tureluur Vink 
Wilde Eend Winterkoning 
Witte Kwikstaart Wulp 
Zwarte Kraai Zwartkop 

Planten & Mossen 
Akkerhoornbloem Amerikaanse Vogelkers 
Beuk Blauwe Bosbes 
Bleeksporig Bosviooltje Bosanemoon 
Bosbies Bosvergeet-mij-nietje 
Brede Stekelvaren Dalkruid 
Dolle Kervel Donkere Ooievaarsbek 
Drienerfmuur Echte Valeriaan 
Es Fluitenkruid 
Framboos Geel Nagelkruid 
Gewone Braam Gewone Braam 
Gewone Ereprijs Gewone Paardenbloem 
Gewone Raket Gewone Salomonszegel 
Gewone Smeerwortel Gewone Vogelkers 
Gewoon Robertskruid Gewoon Speenkruid 
Groot Springzaad Grote Muur 
Harig Wilgenroosje Heermoes 
Hondsdraf Hulst 
Ijle Dravik Ijle Zegge 
Japanse Sneeuwbal Kleefkruid 
Kleine Ooievaarsbek Klimopereprijs 
Kluwenhoornbloem Knolsmeerwortel 
Kruipend Zenegroen Look-zonder-look 
Madeliefje Mispel 
Moerasspirea Oeverzegge 
Paarse Dovenetel Pinksterbloem 
Rankende Helmbloem Reigersbek 
Reuzenzwenkgras Rotsooievaarsbek 
Ruige Zegge Schapenzuring 
Sierlijke Woudbraam Stinkende Gouwe 
Straatgras Tengere Rus 
Veldbeemdgras Veldzuring 
Waterzuring Wijfjesvaren 
Wilde Kardinaalsmuts Wilde Lijsterbes 
Winterpostelein Witte Dovenetel 
Witte Klaverzuring Zevenblad 
Zoete Kers Zomereik 
Zwarte Els 

Overig 
Bruine Kikker 
 

 
Watermolen Lage 

Verslag excursie: Luttenbergerven 
 
Datum : Zondag 12 mei 2019 
Thema : Schraalland 
Deelnemers : 9 
Leiding : Gerrit Haverkamp 
Weer : Bewolkt 

 
 

Het Luttenbergerven ligt tussen Luttenberg en 
Lemelerveld.  
Met een totale oppervlakte ± 89 ha, is een van de 
grootste blauwgraslanden in Nederland.  
Het ligt op een plek waar kalkrijk grondwater opwelt. 
Precies hieraan dankt het gebied zijn bijzondere 
plantengroei: Blauwe knoop, Welriekende 
nachtorchis, Gevlekte orchis, Klokjesgentiaan, 
Parnassia, Spaanse Ruiter, kenmerkende soorten 
van het blauwgrasland, te veel om alles op te 
noemen.  
Verder zijn er nog bloemrijke graslanden en zure 
broekbossen aanwezig. 
Het gebied wordt in tweeën gedeeld door een breed 
zandpad, de enige toegangsmogelijkheid. 
Vanaf Ganzenweg 4 bij een boerderij zijn we het 
zandpad ingelopen. 
Aan de linkerkant van het pad zien vooral de soorten 
van het Blauwgraslang en rechts meer de soorten 
van de natte heide. 

Moeraskartelblad (foto Gerrit Haverkamp) 
 
Ook dit keer hebben we net als de vorige keer (31 
juli 2016) geen grote afstand gelopen d.w.z. maar de 
helft van het zandpad. 
Hoogtepunten bij de waarnemingen waren de 
Aardbeivlinder, Groentje, de vlucht van de 
Boompieper en twee soorten orchideeën. 
 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Blauwe Reiger Boompieper 
Buizerd Grasmus 
Houtduif Koekoek 
Ooievaar Spreeuw 
Tuinfluiter Witte Kwikstaart 
Zwarte Kraai Zwartkop 
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Planten & Mossen 
Blaaszegge Blauwe Knoop 
Blauwe Zegge Eenjarige Hardbloem 
Egelboterbloem Gevlekte Orchis 
Gewone Dophei Gewone Veldbies 
Gewoon Biggenkruid Gewoon Reukgras 
Grote Wederik Heidekartelblad 
Hertshoornweegbree Holpijp 
Kale Jonker Klein Bronkruid 
Kleine Zonnedauw Koningsvaren 
Lidrus Melkeppe 
Moeraskartelblad Moeraswolfsklauw 
Struikhei Tormentil 
Veenpluis Veldrus 
Wateraardbei Welriekende Nachtorchis 
Zilverschoon 

Insecten 
Aardbeivlinder Breedbandhuismoeder 
Groene Eikenbladroller Groene Zandloopkever 
Groentje Hooibeestje 
Oranjetipje 

 

 
Groentje 

 
 

 
 
 
 

Groene Markt 

Op 18 mei hebben wij geprobeerd een onderdeel van de stedelijke natuur te profileren tijdens de Groene 
Markt in Hengelo. Een belangrijk onderdeel hiervan is de actie Steenbreek. Een tegel uit de tuin en een 
plant erin. Wij hadden 18 verschillende tuinplanten bij kwekerij Fahner geleend. Planten die van waarde zijn 
voor wilde bijen, hommels, honigbij of vlinder. Het was een prachtige kraam die goed bezocht werd. 
 
We zijn ook benieuwd naar jullie ervaringen met tuinplanten voor bijen en vlinders. 
 
Jan Zwienenberg en Wytze Boersma 
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B(l)oeiende planten 

 

Witte dovenetel, Lamium album 
 
Bijna iedereen kent de Witte dovenetel wel. Het is een zeer algemene plant die onmiskenbaar herkend 
wordt. Toch zijn er een aantal bijzonderheden die niet iedereen weet.  
De Witte dovenetel behoort tot de lipbloemenfamilie, de Lamiaceae, voorheen de Labiatae genoemd. Door 
verandering van de regelgeving moet de wetenschappelijk familienaam afgeleid zijn van een 
geslachtsnaam uit die familie. Hierdoor is het geslacht Lamium het vlaggenschip van de 
Lipbloemenfamilie.  
Alle soorten van de lipbloemigen hebben een vierkante stengel, de bladen staan kruisgewijs tegenover 
elkaar en hebben geen steunblaadjes. De bloemen zijn 2-zijdig symmetrisch. Dit houdt in dat de bloem 
maar op één manier gedeeld kan worden waarbij de beide helften elkaars spiegelbeeld zijn.  

 

De bloemen staan in schijnkransen. Hoogstwaarschijnlijk lijkt het erop dat de bloemen in een krans om de 
stengel staan. Dit is niet het geval. Als je goed kijkt, zie je twee groepjes die tegenover elkaar staan. Als je 
nog iets beter kijkt, zie je dat op de bloemsteeltjes die aan de stengel zitten twee bloempjes zitten. Op de 
bloemsteeltjes van die bloempjes zitten weer bloempjes. Deze groepering kan zich een aantal keren 
herhalen. In de Oecologische flora is deze opbouw schematisch weergegeven. Doordat de bloemsteeltjes 
(zeer) kort zijn is dit lastig te zien. 
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De bloemkroon van de dovenetel is aan de onderkant buisvormig en van boven trechtervormig en bestaat 
uit een bovenlip en een onderlip. De bovenlip is helmvormig, aan de buitenkant behaard en bestaat 
eigenlijk uit twee vergroeide kroonbladen. De onderlip bestaat, van oorsprong uit drie vergroeide 
kroonbladen.  De kleine zijslippen die spits getand zijn, zitten naast de ingang van de kroonbuis. De 
middenslip is tweelobbig en is zwak gekarteld. Op de scheiding van boven- en onderlip scharniert de 
bloem. 
 
De vier meeldraden, twee lange en twee kortere liggen samen met de stijl aan de binnenkant van de 
bovenlip. Als een insect, een bij of een hommel op de onderlip landt, blijft het rijpe stuifmeel op de rug 
achter. Bij een volgend bezoek, als de bloem geen stuifmeel meer bezit, veegt de stijl het stuifmeel er weer 
af. De helmhokjes van de Witte dovenetel zijn behaard. Dit is met de loep te zien. 

Sommige bloemen van de lipbloemigen zijn gynodioicie. Dit zijn planten die naast tweeslachtige bloemen 
ook vrouwelijk bloemen hebben. Dit ter bevordering van de kruisbestuiving. 
 
De Nederlandse naam van de Witte dovenetel verwijst naar de gelijkenis van bladeren, maar dan zonder 
brandharen van de Brandnetel. Vroeger werd deze plant dan ook wel “doode netel” genoemd. 
De wetenschappelijke naam, Lamium komt uit het Grieks van lamos, dat diepte, gat betekent. Mogelijk 
komt het ook van het Griekse laimos dat afkomstig is van keelgat of van wijd gapende muil. 
Houtuyn beschrijft de dovenetel als volgt: “De bloem van de dovenetel lijkt op de smoel van een kat, 
wanneer die bijten wil”. 
 
 
Gebruikte literatuur 
Meijden, van der, R; Heukels’Flora van Nederland, 23e druk 
Weeda, E; Nederlandse Oecologische flora, deel 3, 1988 
Backer, C.A. ; Verklarend woordenboek van de wetenschappelijke plantennamen. 
Kleijn, H.; Planten en hun naam, Botanische lexicon van de Lage Landen. 
 
Tekst en foto`s  Wytze Boersma 
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Honingboom (Styphnolobium japonicum) – een vervolg 

In augustus 2015 hebben we een verhaal geschreven over de Honingboom, die vaak nog ten onrechte 
Sophora japonica wordt genoemd. We eindigden dit bomenverhaal met: “In onze streken worden de peulen 
bijna nooit rijp. Zo nu en dan zie je er een paar.” 
 
In Hengelo staan op verschillende plaatsen flinke exemplaren van deze soort. Vorig jaar hebben we de 
bloei bekeken van deze bomen aan de Weusthagstraat (naast gebouw Armonia) en achter de flat aan de 
overzijde waar ook nog een flink aantal bomen staan. 
 
Niet alleen de bloei was overweldigend maar ook het bezoek van vooral honingbijen, die er nectar en 
stuifmeel verzamelen. Een luid gezoem. 
Vlak voor de bloeiperiode was er regen gevallen waardoor de nectar productie goed op gang was 
gekomen. 
Na de bloei vonden we op meerdere plaatsen in Hengelo een zeer uitzonderlijke vruchtdracht (foto 1). De 
oorzaak hiervan was waarschijnlijk de relatief hoge temperatuur tijdens de herfst. 
Een gevolg van de klimaatverandering? 
 
De vruchten blijven de hele winter aan de boom hangen. Begin april op stap gegaan om te kijken of er 
zaden in de vruchten zitten. Er is alleen naar de vruchten op plukhoogte gekeken en de eerste drie plekken 
leverden vooral lege vruchten op. Zo hier en daar zat een mislukt zaadje. Als laatste naar de 
Weusthagstraat en daar was het direct raak. Er zaten flinke glimmende zwarte zaden in.  
Bij het opbergen in de rugzak viel het oog op het grasveld met daarin een paar honderd kiemplanten. 
Op de foto 2 staan de vruchten, zaden en kiemplanten. 
 
Omdat deze planten het maairegime niet zullen overleveren, hebben we een paar kiemplanten in een potje 
gezet. Drie exemplaren groeien voorspoedig op (zie foto 3).  
 
Als we de komende jaren meer van deze ’s zomers krijgen, zullen we vast nog meer van dit soort vondsten 
meemaken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 
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Foto 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3   
 
 
 
 
 
 
Gerrit Haverkamp en Jan Zwienenberg 
Mei 2019 
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Wat komt daar nu op? 

Bij de eerste tuinschoonmaak van dit jaar vielen een flink aantal kiemplanten op, die op twee plekken 
geconcentreerd waren. 
Uit nieuwsgierigheid er maar een paar laten staan om te kijken wat het nu is. Toen de eerste bladeren na 
de kiembladeren kwamen, zag ik geen relatie met de dichtstbijzijnde boom in onze tuin (Styrax japonica). 
 
De volgende stap was een om vier kiemplanten in een pot te zetten.  
Daar verschenen snel na elkaar twee verschillende bladvormen, die mij geen duidelijkheid gaven (foto 1). 
Half mei kwamen er blaadjes die de oplossing gaven namelijk het blad van een Es (Fraxinus excelsior) 
(foto 2), die zo’n 50-meter verderop in een tuin staat. Hier vinden we regelmatig opgeschoten plantjes van. 
 
De boom ziet er zeer gezond uit en heeft zo te zien geen last van de gevreesde essenziekte. 
 
Bomen blijken veel vaker te kiezen voor andere bladvormen in de startperiode. De Es kiest voor een relatief 
simpel blad dat snel productie kan leveren voor de groei van de jonge plant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2 
 
 
 
 
Tekst en foto’s Jan Zwienenberg  
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Jubileum bankje Lonnekermeer 

Op 10 april was het eindelijk zover dat ons jubileum bankje op het landgoed Lonnekermeer werd geplaatst. 
In overleg met de terreinbeheerder van het Landschap Overijssel hebben we een mooie plek uitgezocht. 
Dat het zolang heeft geduurd voordat het bankje geplaatst kon worden, heeft te maken met de herinrichting 
van het landgoed in het kader van Natura 2000. Het slechte weer heeft nog eens voor extra vertraging 
gezorgd.  
Na de viering, eind 2016 van ons 100-jarige jubileum van onze KNNV afdeling hebben we besloten om van 
het overgebleven jubileum saldo een bankje op het Lonnekermeer te plaatsen. Naast een blijvende 
herinnering draagt het bij tot de naamsbekendheid van de KNNV.  
 
Iedereen nodig ik hierbij uit om op zoek te gaan naar ons bankje en van het uitzicht, over het grote meer en 
de villa te genieten. 
Hopelijk kunnen we bij ons volgende jubileum er een tweede bankje bij plaatsen. 
 
Wytze Boersma 
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Minicursus ‘Dagvlinders herkennen’ 
Welke vlinders zie je in jouw tuin? Is die vrolijke fladderaar een Koolwitje, Citroenvlinder of Atalanta? Als je 
erop gaat letten, zie je steeds meer en kun je de vlinders herkennen en een naam geven. 
 
KNNV, IVN en Nivon Hengelo organiseren een minicursus 'Dagvlinders herkennen'. Leer in één avond en 
één excursie hoe je tuinvlinders kunt herkennen en hoe je vlinders in jouw tuin krijgt.  
Deze cursus wordt in samenwerking met Jaarrond Tuintelling en de Vlinderstichting georganiseerd. 
Na deze minicursus kun je succesvol meedoen met de Nationale Vlindertelling van 6 juli - 28 juli 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleine vos 
 

Theorieavond is op maandag 22 juli 2019, van 19.30 - 21.30 uur in het Nivoncentrum,  
Lodewijkstraat 1 (hoek Berfloplein) te Hengelo. 
 
De excursie is op zaterdag 27 juli. Locatie en tijd: in overleg met de deelnemers. 
Maximumaantal deelnemers is 20. 
 
Kosten: 8 euro voor leden van KNNV, IVN en NIVON, 10 euro voor niet leden.  
Deze moeten voor aanvang van de cursus overgemaakt worden op bankrekening NL93ASNB0707236479 
t.n.v. B.W. van Limburg Stirum o.v.v. Natuurcursus te Hengelo. 
 
Opgave en informatie bij Marjo Mulder, tel. 074-2773273 of per e-mail marjomulder23@gmail.com 

Dagpauwoog  

mailto:marjomulder23@gmail.com
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Meld invasieve soorten! 

 Waterteunisbloem. Foto: Ina Marbus 

De tijd dat de verspreiding van organismen zich beperkte tot hun oorspronkelijke continent is al lang 
voorbij. Door schepen, vliegtuigen, handel, aanleg van nieuwe kanalen, etc. bereiken soorten tegenwoordig 
continenten of gebieden die voorheen onbereikbaar waren. Dit heeft allerlei gevolgen voor de inheemse 
flora en fauna en de samenstelling van ecosystemen. Sommige exoten zijn invasief en daarom ongewenst. 

Signaleringsproject Exoten 
Het ministerie van EZ wil een goed beeld krijgen van de verspreiding van exotische planten en dieren in 
Nederland. Daarom is het Signaleringsproject Exoten gestart op initiatief van het Team Invasieve Exoten. 
Het Signaleringsproject Exoten heeft als doel vrijwilligers te enthousiasmeren, uit te kijken naar exoten en 
waarnemingen te melden via Waarneming.nl of Telmee.nl. Goede, actuele exotenwaarnemingen zijn 
interessant voor terreinbeheerders, natuurorganisaties, natuurliefhebbers, wetenschappers en 
beleidsmakers in Nederland. 
 
Heeft u een invasieve exoot gezien? Meld het via Waarneming.nl of Telmee.nl  
 
 
Nieuwsbrief "Kijk op exoten" 

 
 
Onderdeel van het Signaleringsproject Exoten is de (gratis) nieuwsbrief "Kijk op exoten", die 4x per jaar 
verschijnt.  
 
Interesse? Meld u dan hier aan voor deze digitale nieuwsbrief. 
 
https://www.ravon.nl/nieuwsbriefexoten 
  

http://www.waarneming.nl/
http://www.telmee.nl/
http://www.waarneming.nl/
http://www.telmee.nl/
http://www.ravon.nl/nieuwsbriefexoten
https://www.ravon.nl/nieuwsbriefexoten
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Rapport Biodiversiteit in Overijssel 

In de Twentse Courant Tubantia stond op 30 april 2019 een interessant artikel over bomenkap in de 
provincie Overijssel. Grootschalige bomenkap is momenteel onderwerp van heftige discussie tussen 
natuurliefhebbers en natuur beherende organisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer die de 
kap uitvoeren. In het artikel gaf de ecoloog Patrick Jansen van Wageningen Universiteit een uitgebreide 
toelichting hoe hij tegen bomenkap aan kijkt. Een interessant artikel om nog eens na te lezen wanneer u 
dat nog niet heeft gedaan. 
 
Tijdens onze excursie in het voorjaar hebben wij zelf ook kennis gemaakt met grootschalige bomenkap. Bij 
het uitvoeren van het inrichtingsplan voor het Lonnekermeer is heel wat naaldbos gekapt om de heide uit te 
kunnen breiden. Bij de Ottershagen waren verschillende houtwallen gekapt om de hier aanwezige 
weidevogels beter te kunnen beschermen. Je zou kunnen zeggen dat de kap uitgevoerd is om de 
biodiversiteit in deze gebieden te vergroten of in ieder geval te behouden.  
 
Dit brengt mij bij het kader bij eerder genoemd artikel. Hier werd in gegaan op het herstel van de 
biodiversiteit in de provincie Overijssel. De inhoud van het kader was gebaseerd op een in april 2019 
gepubliceerde rapportage van de provincie met als titel “De staat van de biodiversiteit in Overijssel”. 
Voor de rapportage is gebruik gemaakt van allerlei bronnen zoals de Living Planet Index (LPI) van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Natura 2000-monitoring en het meetnet boerenlandvogels. 
Belangrijkste conclusie van het rapport was dat de afname van de biodiversiteit in provincie Overijssel nog 
niet overal tot staan is gebracht en van soort tot soort sterk kan wisselen. Zo gaat het goed met de Otter 
maar slecht met de Veldleeuwerik. Het is de bedoeling elke 4 jaar een dergelijk rapport te maken. 
 
Ik heb het rapport zelf met veel belangstelling gelezen. Volgens mij is het voor meer natuurliefhebbers een 
interessant rapport. Op Internet kunt u het rapport downloaden. Wanneer u als zoektermen Overijssel en 
Biodiversiteit in vult, moet u het rapport kunnen vinden.   
 
Bert Oude Egbrink 
 

In de bossen neemt de Kuifmees sterk af 
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NATUUREXCURSIES 
 

SAMEN MEER OVER DE NATUUR 
ONTDEKKEN EN LEREN 

 
Natuur staat in de belangstelling en mensen willen er ook graag meer over 
weten. Hierover een boek lezen of film bekijken helpt maar een veel betere 
manier is samen met andere geïnteresseerden naar buiten te gaan. 
 
Onze vereniging voor Veldbiologie doet dit al vele jaren door middel van 
excursies voor haar leden. Elk jaar zijn er bijna 20 excursies naar interessante gebieden in Twente (en 
soms iets verder).  
Zie ook onze website www.knnv.nl/hengelo-oldenzaal.   
 
De excursiecommissie maakt het programma waarbij gekozen wordt voor variëteit in gebieden, seizoen 
aspecten en flora en fauna. Dus veel variatie. 
Een van de leden van de commissie bereidt de excursie voor en bepaalt de startplek en route. 
De inhoud van de excursies wordt door de deelnemers bepaald. De een ziet of hoort een zeldzame vogel 
en een ander weet meer over bepaalde planten. 

 
De KNNV heeft besloten om deze excursies ook open te stellen voor niet-leden. Men wordt dan excursie-lid 
en betaalt ook een aangepaste prijs van € 15,00 per jaar. 
 
Geïnteresseerden mogen natuurlijk een keer gratis mee om de sfeer te proeven en met de inhoud kennis te 
maken. 
 
Excursieleden krijgen het excursieprogramma per e-mail.  
 
De afspraken rond de excursies zijn: 
Het verzamelpunt is (tenzij anders aangegeven) de Parkeerplaats kruising Boerhaavelaan / Prof. 
Eykmanplantsoen (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. De kosten worden gedeeld op basis van € 0,24 per km. 
 
Voor inlichtingen en opgave kan men contact opnemen met: 
Wytze Boersma (wytze.boersma@hetnet.nl) of 
secretaris@hengelo-oldenzaal.knnv.nl 

http://www.knnv.nl/hengelo-oldenzaal
mailto:wytze.boersma@hetnet.nl

