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Van het bestuur 

Nu we midden in de corona crisis zitten, zien we dat 
de natuur gewoon zijn gang gaat. De bomen en 
planten lopen uit en de trekvogels komen weer terug 
uit Afrika. Het lijkt wel of er niets aan de hand is. 
Jammer is dat we deze ontwikkeling niet met elkaar 
kunnen delen op één van de excursies. Helaas 
moesten we al onze groepsactiviteiten afgelasten. 
Gelukkig worden nu de regels langzaam minder 
streng. We hopen dat onze excursies vanaf 1 juni, 
onder bepaalde voorwaarden door kunnen gaan. De 
voorwaarden leest u bij de aankondiging van de 
excursies. 
 
Ook de jaarvergadering kon  niet doorgaan. We 
hopen dat we de jaarvergadering in oktober kunnen 
houden. Hierover leest u in de Onder de Loep van 
september meer. 
We hebben gemerkt dat het handig is dat we zoveel 
mogelijke E-mail adressen hebben. Hiermede 
kunnen we op een snelle manier de actuele 
informatie met u delen. Hierbij verzoeken wij, 
diegene die bijvoorbeeld. van de afgelasting van de 
jaarvergadering geen mail hebben ontvangen, hun 
E-mail adres aan Jan Weernink, E-mail 
weernink39@gmail.com door te geven.  

 
Omdat we wel individueel naar buiten konden, zijn 
er misschien mensen in gebieden geweest waarvan  
ze hebben gedacht: “Dit is wel iets voor een 
excursie” geef dit dan door aan Bert Oude Egbrink, 
Email ag.oudeegbrink@hetnet.nl . 
Een geluk bij een ongeluk was dat het tijdens de 
intelligente Lock-down prachtig mooi weer was.  
Daar heeft iedereen vast van genoten. Jammer is 
dat het gevaar van verdroging aanwezig is met alle 
gevolgen van dien. Dit hebben we gezien aan de 
enorme bosbrand van de Peel. Gelukkig heeft dit in 
onze omgeving niet plaats gevonden. Vaak zijn de 
natuurbranden een gevolg van menselijke 
activiteiten. Pas dus op. 
 
Tot slot: blijf gezond, let goed op elkaar zodat we 
samen weer van de natuur kunnen genieten. 
 
 
 
 
 
 
Wytze Boersma

                       
 
 
 
 
 

 
 
De Wieden bij Sint Jansklooster op 23 april 2020.  
 

  

mailto:weernink39@gmail.com
mailto:ag.oudeegbrink@hetnet.nl
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Agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht activiteiten afd. Hengelo-Oldenzaal 
 

  

Zondag 05 juli 2020 Excursie: Beekvliet 

Zaterdag 25 juli 2020 Excursie: Beerze 

Zondag 16 augustus 2020 Excursie: Buurserzand 

Zondag 06 september 2020 Excursie: IJssel 

 
 
 
In verband met het Corona beleid van de overheid vervallen alle excursies tot 1 juli. 
Dit onder voorbehoud van aanpassingen van het overheidsbeleid. 
 
 
 

Om de excursies de komende maanden veilig te kunnen uitvoeren, gelden de volgende regels: 
 

• U kunt helaas niet mee als u of één van uw familieleden verkoudheidsklachten heeft  
 (hoesten, benauwd en/of koorts) 

• We houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar 

• De maximale groepsgrootte is 10 personen 

• U reist met eigen vervoer, alleen of per familie, vanaf de vertrekplaats of naar de verzamelplaats 

• Opgave is verplicht 

• De excursie gaat door tenzij deze op de dag ervoor wordt afgeblazen. De deelnemers worden hierover 
dan geïnformeerd. 

 
Kijk op de website of neem contact met de coördinator van de excursie voor informatie. 
 
 
 
 
De eerder aangekondigde excursies van 7 juni naar het Holthuis en naar Cortenoever van 21 juni zijn in 
verband met de Corona maatregelen vervallen. 
 
 
 
  

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 1 te Hengelo. 
 



 
 Juni 2020, pagina 3 
 

Excursie: Beekvliet 
 
Datum : Zondag 05 juli 2020 
Thema : Landgoed en Stelkampsveld 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : ¾ dag tot 15.00 uur 
Coördinatie : Gerrit Haverkamp (06-10763996) 
 
Deze excursie brengt ons naar het Achterhoekse 
kampenlandschap met landgoed Beekvliet. 
Dit landschap bestaat uit een combinatie van bos en 
boerenland met verspreid liggende boerderijen. 
In de laatste 170 jaar is dit landschap nauwelijks 
veranderd. In het bos staan veel zomereiken, die rond 
1840 zijn aangeplant. 
We gaan ook een kijkje nemen rondom het 
Stelkampsveld, een 100 ha groot natuurgebied 
tussen Barchem en Borculo en ook deel uitmaakt van 
Beekvliet wat er direct aan grenst. 
Dit gebied bestaat uit droge en natte heide, 
heischraal grasland, blauwgrasland, 
venbegroeiingen en stukken bos. 
Bijzonder is dat er kalkrijk kwelwater vanuit Duitsland 
ondergronds dit gebied instroomt.  
Eind juni begin juli bloeien de orchideeën, het 
Melkviooltje, Parnassia, Spaanse ruiter e.d. 

Parnassia (foto: Gerrit Haverkamp) 
 
Een vertrekpunt in of bij het gebied zelf is nog niet 
goed aangeven. 
Eerst ga ik deze excursie eerst nog voorlopen en 
tegen de tijd dat de excursiedatum nadert, kunnen 
deelnemers mij hierover bellen als dat nodig is. 
 
Gelet op de duur van de excursie is het verstandig om 
een boterhammetje meer te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excursie: Beerze 
 
Datum : Zaterdag 25 juli 2020 
Thema : Natuurbeleving 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Ochtend (tot 14:00 uur) 
Coördinatie : Bert Oude Egbrink (074-2434340) 
 
Op de website van landschap Overijssel las ik de 
volgende beschrijving van natuurgebied Beerze.  
Het natuurgebied van ongeveer 400 hectare groot ligt 
ten zuiden van de Vecht tussen Ommen en 
Mariënberg.  

Het natuurgebied dat in beheer is bij het landschap is 
erg divers. Zo zijn er de cultuurgronden langs de 
Vecht bij het esdorp Beerze, het oorspronkelijke 
landgoed Beerze bestaande uit een landhuis en 
landgoedbos, het stuifzand, mooie oude 
dennenbossen, een langgerekt met eiken(hakhout) 
beplant kamduin, uitgestrekte jeneverbesstruwelen, 
een veenputtencomplex en droge en natte heide.  
Beerze is een zo bijzonder natuurgebied dat Europa 
het heeft aangewezen als Natura 2000 gebied. De 
beschrijving van het gebied belooft veel.  
Ik ben benieuwd wat we tijdens onze wandeling 
allemaal te zien krijgen. 
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats aan de 
Beerzerpoort in Beerze. Deze parkeerplaats is ook 
een startpunt met informatiepaneel van het 
wandelnetwerk Vechtdal. We vertrekken hier 
omstreeks 09.45 uur. 
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Excursie: Buurserzand 
 
Datum : Zondag 16 augustus 2020 
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. 

Klokjesgentiaan 
 
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 voor en in 
vochtige bosgebieden de Houtsnip. 

Houtsnip 

Er zijn dus goede kansen voor een boeiende 
excursie.                                                                     

Beenbreek 
 
 
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: IJssel bij Deventer 
 
Datum : Zondag 06 september 2020 
Thema : Uiterwaarden 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Dag 
Coördinatie : Wytze Boersma (074-3762711) 
 
Voor deze excursie gaan we naar de uiterwaarden bij 
Deventer. Zoals bekend worden er momenteel 
diverse ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd in het 
stroomgebied van de grote rivieren.  
Dit in het kader “Ruimte voor de rivieren”. Hierdoor 
krijgen de rivieren meer ruimte waardoor de kansen 
op overstromingen worden verkleind.  
Daar waar het mogelijk is worden de dijken verhoogd 
en verlegd. Ook worden binnendijks nevengeulen 
gerealiseerd. Er worden tijdelijk waterstanddalingen 
op de IJssel bij hoogwater van 10 centimeter 
gerealiseerd ter hoogte van Keizers-, Stobben- en 
Olsterwaarden en 19 centimeter ter hoogte van de 
Bolwerksplas. 
Door deze werkzaamheden nemen ook de 
ecologische waarden van de uiterwaarden toe.  
Meer foerage ruimte voor de vogels en ruimte voor 
natuurlijke ontwikkeling van de flora. De 
werkzaamheden bij Deventer zijn een aantal jaren 
geleden al uitgevoerd. 
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Het is de bedoeling dat we de uiterwaarden aan de 
westkant van de IJssel zullen bekijken. We starten bij 
De Worp. 

 
Als het hoogwater is gaan we naar landgoed de De 
Haere bij Deventer. 

Het is een dagexcursie, de deelnemers worden 
verzocht een lunchpakket mee te nemen. 
 
 
I.v.m. met de auto indeling is opgave nodig: 
Voor 4 september per e-mail: 
wytze.boersma@hetnet.nl 
 
 
Vermeld dan ook even of je wilt rijden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor meer informatie zie de website: https://www.ruimtevoorderivier.nl/project/ruimte-voor-de-rivier-deventer/ 

 
 
  

wytze.boersma@hetnet.nl
https://www.ruimtevoorderivier.nl/project/ruimte-voor-de-rivier-deventer/
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Terugblik 

Verslag excursie: Puntbeek 
 
Datum : Zondag 15 maart 2020 
Thema : Landschap 
Deelnemers : 6 
Leiding : Bert Oude Egbrink 
Weer : Droog en Zonnig 

 
 

Zondag 15 maart 2020 hebben wij naar later bleek de 
voorlopig laatste excursie van dit seizoen gehouden. 
Naar aanleiding van de corona maatregelen van de 
overheid hebben wij als afdeling besloten om reeds 
geplande excursies in ieder geval tot 1 juni 2020 af te 
lasten.  
Op 15 maart 2020 hebben wij een wandeling 
gemaakt in de omgeving van de Puntbeek ter hoogte 
van de buurtschap Punthuizen in het grensgebied 
met Duitsland ten oosten van Beuningen. De 
parkeerplaats op de hoek van de Bentheimerdijk en 
Holtweg nabij het langs de Puntbeek gelegen Jan 
Wesselinkhoes was ons vertrekpunt.  
 
Het eerste deel van de excursie liep langs de 
Puntbeek door het landgoed Meuleman met bos, 
heide en prachtige jeneverbesstruwelen.  

Jeneverbes 
 
Aan de zandafzetting langs de beek zagen we dat de 
beek in de voorafgaande weken veel water had 
afgevoerd. Na de Puntbeek overgestoken te zijn, 
kwamen we op de es horende bij de buurtschap 
Punthuizen. Punthuizen is een oude 
landbouwenclave die in het verleden in een 
uitgestrekt heide en vennengebied lag. Via een pad 
over de helaas deels met buxus struikjes ingeplante 
es kwamen we uit bij het natuurreservaat Punthuizen 
dat deel uitmaakt van het Natura 2000 gebied 
Dinkelland.  
Over de wegen met schrale bermen langs het door 
overvloedige regenval deels onder water staande 
gebied zijn we naar de op de grens met Duitsland 
gelegen Vrijdijk gelopen. Bijzondere waarnemingen 
waren twee weg vliegende Kraanvogels en een 
zingende Boomleeuwerik, Geelgors en 
Veldleeuwerik.  

Van een mountainbiker hoorde wij dat eerder dit 
voorjaar in het aan de andere kant van de grens 
gelegen Syenvenn zelfs vijf kraanvogels waren 
gezien. Misschien broedt de Kraanvogel hier wel.  
Na de pauze op een bankje aan de Holtweg met twee 
tegelijk zingende Boomleeuweriken en zicht op bij 
een kuilvoer fouragerende Vinken en Geelgorzen 
kwamen we langs erve Haarjan.  

Geelgors 
 
Op het informatiebord bij de boerderij lazen we dat 
het vlees van de zoogkoeien van Robert Keizer 
gebruikt wordt voor het maken van Hajanburgers.  
Over de op een haar (zandrug) gelegen Vrijdijk met 
oude grensstenen zijn we naar het Beuninger 
Achterveld (ook een Natura 2000 deelgebied) 
gelopen. Een deel van dit gebied wordt begraasd met 
eerdergenoemde zoogkoeien. Langs het pad over de 
heide zagen we Heidespurrie en Borstelgras, 
Citroenvlinder en Dagpauwoog. De Klapekster die 
hier in het winterhalfjaar ook wel eens wordt gezien, 
liet het helaas afweten.  
Na een onder water staande slenk overgestoken te 
zijn, kwamen we uit bij de klootschietbaan van de KV 
Beuningen. Omdat de baan door de corona 
maatregelen niet gebruikt mocht worden voor de 
sport, konden wij binnendoor terug naar ons 
vertrekpunt.  
Langs het vrije uitloop legkippenbedrijf van Nijhuis 
kwamen wij bij het fraaie langs de Puntbeek gelegen 
Jan Wesselinkhoes uit. Misschien kunnen de wat 
oudere leden zich nog herinneren dat dit boerderijtje 
dat nu een vakantiehuis is, in het verleden gebruikt 
werd al vertrekpunt voor excursies door het 
natuurgebied Punthuizen.  
Een diapresentatie in het boerderijtje over het gebied 
maakte dan deel uit van de excursie. Na nog even op 
het bij de Puntbeek staande informatiebord van het 
hier uitgevoerde beekherstelproject te hebben 
gekeken, kwamen we terug op de parkeerplaats.  
We hopen ons excursieprogramma komende zomer 
weer voort te kunnen zetten.   
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In onderstaande lijst zijn de waarnemingen van de 
excursie en de verkenning twee weken eerder 
opgenomen. 
 
 

Waargenomen soorten 
Vogels 
Blauwe Reiger Boomklever 
Boomleeuwerik Buizerd 
Gaai Geelgors 
Groene Specht Grote Bonte Specht 
Holenduif Huismus 
Kauw Kievit 
Koolmees Kraanvogel 
Kramsvogel Merel 
Nijlgans Ooievaar 
Pimpelmees Roodborst 
Roodborsttapuit Spreeuw 
Staartmees Tjiftjaf 
Torenvalk Veldleeuwerik 
Vink Wilde Eend 
Witte Kwikstaart Zanglijster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beuninger Achterveld   

foto: Harvey Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

Planten & Mossen 
Bochtige Smele Boerenwormkruid 
Borstelgras Bosveldkers 
Brede Stekelvaren Drienerfmuur 
Eenjarige Hardbloem Geel Nagelkruid 
Gewone Dophei Gewone Eikvaren 
Gewone Hoornbloem Gewone Paardenbloem 
Gewone Spurrie Gewone Vlier 
Gewone Vogelmelk Gewone Vuilboom 
Gewoon Speenkruid Heidespurrie 
Herderstasje Hertshoornweegbree 
Jeneverbes Kleine Leeuwenklauw 
Kleine Veldkers Klimopereprijs 
Kluwenhoornbloem Kropaar 
Madeliefje Paarse Dovenetel 
Pijpenstrootje Rankende Helmbloem 
Smalle Weegbree Smalle Wikke 
Struikhei Vaste Lupine 
Vergeten Wikke Vogelmuur 
Vroegeling Wilde Kamperfoelie 
Winterpostelein 

Overig 
Ree 

Insecten 
Citroenvlinder Dagpauwoog 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Wesselinkhoes, foto: Harvey Pearson 
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Hemelboom (Ailanthus altissima) in Hengelo Ov 

Aanleiding 
In het Natuurbericht van 15 november 2019 van FLORON wordt medewerking gevraagd bij het in kaart 
brengen van vruchtvorming bij de hemelboom en Japanse duizendknoop. 
Dit verzoek was voor mij aanleiding om het voorkomen van de hemelboom in Hengelo te inventariseren in 
november 2019. 
 

Onderzoek 
Met behulp van de gegevens van de gemeente Hengelo, waarin ook de bomen van Woningbouwcorporatie 
Welbions staan, zijn 38 locaties bezocht met in totaal 103 bomen (zie Bijlage 1). 
Bomen bij particulieren zijn niet meegenomen. 
 
Ailanthus altissima wordt beschouwd als een tweehuizige plant. In dit verslag worden de bomen met 
vruchten vrouwelijk genoemd en zonder vruchten mannelijk. Er is goed gekeken of er aan de mannelijke 
bomen niet enkele zaden hangen. Dit verschijnsel is niet waargenomen. Op drie locaties, met 18 bomen, 
staan recent geplante bomen waaraan nog niet te zien of deze mannelijk of vrouwelijk zijn. 
In een apart verslag worden de aspecten bestuiving en vruchtvorming toegelicht. Hier wordt ingegaan op 
die groeiplaatsen in Hengelo waar één of meer vrouwelijke bomen staan zonder mannelijke exemplaren in 
de directe omgeving, zoals onderstaande boom aan de Oldenzaalsestraat. Deze bomen zitten vol vruchten. 
 

    
Oldenzaalstraat 

 
 

Resultaten 
 
a. Verdeling vrouwelijk en mannelijk. 

• Vrouwelijk  50 

• Mannelijk  35 

• Jonge bomen 18 
Totaal     103 
 

b. Locaties 

• 1 boom:  17 (Vrouwelijk 8 en mannelijk 9) 

• > 1 boom:  21 
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c. Locaties met meer dan 1 boom: 
Vrouwelijk + mannelijk: 14 
Vrouwelijk   3 
Mannelijk   1 
Jonge bomen  3 
     Totaal   21 
 

d. Groeiplaats 
Plantsoen en grote groenvlakken: 25 
Plantvakken:    7 
Bestrating:     6 
       Totaal     38 
 

e. Leeftijd 

plantjaar aantal locaties aantal bomen 

1950 - 1959 1 1 

1960 - 1969 3 7 

1970 - 1979 6 12 

1980 - 1989 2 2 

1990 - 1999 13 44 

2000 - 2009 8 16 

2010 - 2019 5 21 

Totaal 38 103 

 
De oudste boom is geplant in 1957 (Mozartlaan) en dus 62 jaar aanwezig. 
Volgens de vakliteratuur kan de hemelboom 50-70 jaar worden. 
 

Overzicht locaties 
In bijlage 1 staan alle locaties. Bij de locaties met vrouwelijke bomen is ook het kilometerhok vermeld. 
Er zijn locaties met zowel vrouwelijke als mannelijke bomen. Op plattegrondjes van deze locaties is 
aangegeven welke bomen vrouwelijk en welke mannelijk zijn. Deze plattegrondjes zijn aan de gemeente en 
Gildebor toegestuurd. 
 

Verwildering in Hengelo 
Verwildering kan bij de hemelboom op twee manieren plaatsvinden. De boom vermeerdert zich vegetatief 
door wortelopslag na beschadiging van de wortels of stam. Deze uitbreiding kan tientallen meters ver zijn. 
Op één plek is dit waargenomen. 
De hemelboom produceert vaak veel zaden Op drie plekken zijn jonge planten door uitzaai waargenomen. 
Ook door Gildebor, die in Hengelo het meeste onderhoud in het openbaar groen verzorgt, is niet veel 
verwildering geconstateerd. 
 

 
Warmelostraat 
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Waarde voor honingbijen 
Honingbijen halen er zowel pollen als nectar. 
De verschillende websites geven verschillende resultaten van de waarde voor de honingbijen. Voor de 
pollen varieert dit van gering tot veel en bij de nectar van middelmatig tot veel. 
 

Mooie voorbeelden 
Goed uitgegroeide exemplaren staan aan de Semmelweisstraat, Warmelostraat, Oldenzaalsestraat (zie 
foto) en de Rabatstraat in het plantsoen achter de waterberging. 
 

Mijn indrukken 
Vergeleken met eigen ervaringen uit zuidelijke landen en het Ruhrgebied viel de verwildering in Hengelo 
erg mee. De belangrijkste oorzaak is dat meeste bomen in (grote) groenvlakken staan. Hierin zullen de 
zaden moeilijker ontkiemen (zie artikel over bestuiving en vruchtvorming). 
Met 103 exemplaren binnen de ongeveer 38.000 bomen in Hengelo is de hemelboom een kleine speler.  
De fietstocht langs de vele locaties bevestigde nogmaals het beeld dat er veel mooie groenplekken in 
Hengelo zijn met een grote variëteit aan bomen. 
Het onderzoek is onder andere vanwege de jonge bomen nog niet volledig. In 2020 wordt een deel van de 
locaties opnieuw bekeken en wordt er ook gericht gekeken naar bezoekers, die voor bestuiving 
zorgdragen. 
 

Dankwoord 
Dank aan medewerkers van de gemeente Hengelo en Gildebor voor het verstrekken van de gevraagde 
gegevens. 
 
Jan Zwienenberg (tekst en foto’s), december 2019 
 
 
 
 

Bijlage 1 
 

Inventarisatie Ailanthus altissima 2019 
   

Straat aantal vrouwelijk mannelijk plantjaar km-hok 

Bronkhorststraat 4 2 2 1977 249-476 

Semmelweisstraat 2 1 1 1976 249-476 
      

Alexanderstraat 2 1 1 2014 251-474 

Magnoliastraat 1 0 1 2001 
 

Kuipersdijk 3 ? ? 2018 
 

Watertorenlaan 3 ? ? 2018 
 

      

Eduard van Beinumstraat 2 0 2 1990 
 

Dasstraat 1 1 0 1992 252-478 

Tom Manderstraat 1 0 1 2007 
 

      

Anthonie Donkerstraat 1 0 1 1972 
 

Karel Gerardstraat 3 1 2 1973/ 2014 253-475 

Lupinestraat 3 3 0 1972/ 2006 252-475 

Willem de Merodestraat 2 1 1 1998 252-475 
      

Griegstraat 1 1 0 1970 252-476 

Frans Lisztstraat 3 2 1 2004 252-476 

Mendelsohnstraat 3 1 2 2004 252-476 
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Mozartlaan 1 1 0 1957 252-476 

Jeroen Boschstraat 4 3 1 1996 251-477 

Bellinckhof 1 0 1 1989 
 

Henk Lammstraat 1 1 0 1999 250-477 

Leefsmastraat 8 5 3 1998 250-477 

Eef de Weerdstraat 4 3 1 1999 250-477 

Weustagstraat 2 2 0 1995 251-477 

Theo Wolvecampstraat 15 10 5 1995 251-477 
      

Castorweg (Begraafplaats) 1 1 0 2010 252-477 

Havezatenlaan (Begraafplaats) 1 0 1 1988 
 

Neptunesstraat/Venusstraat 3 3 0 2001 252-477 

Warmelostraat 3 2 1 1965 251-477 
      

Bankastraat 3 2 1 1963 250-476 

Bevrijderslaantje 1 0 1 2006 
 

      

Oldenzaalsestraat 1 1 0 1960 251-476 

Tichelpad 1 0 1 1970 
 

Wemenstraat 1 0 1 2001 
 

      

Albistraat 1 0 1 1998 
 

Libellestraat 1 0 1 1997 
 

Rabatstraat 2 1 1 1993 251-479 

Stockholmstraat 12 ? ? 2018 
 

Toulousestraat 1 1 0 1998 251-479 
      

Totaal 103 50 35 
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Bestuiving en Vruchtvorming bij de Hemelboom (Ailanthus altissima) 

Aanleiding 
Tijdens de bomeninventarisatie van Klein Driene in 2015  heb ik samen met Gerrit Haverkamp een 
bomengroep aan de Mozartlaan-Chopinstraat bekeken. Hierin staat ook een hemelboom, die vaak 
decoratieve rode vruchten heeft. 
 

 
Mozartlaan (foto 1) 

 
Thuis gekomen heb ik de boeken over deze boom geraadpleegd. Naast veel interessante informatie over 
herkomst en introductie in Europa waren de auteurs vrij eensgezind over het feit dat deze soort tweehuizig 
is. Dus bomen met alleen vrouwelijke of alleen mannelijke bloemen. De bestuiving geschiedt door insecten. 
Ik ben toen op zoek gegaan naar mannelijke exemplaren in de directe omgeving van deze boom. Op 
ongeveer 700 meter afstand staan mannelijke exemplaren. 
In de literatuur vond (en vind) ik weinig informatie over de bestuiving. Dus het volgend jaar de bloemen 
maar eens beter gaan bekijken. 
 
In de zomer van 2016 ben ik eerst op zoek gegaan naar bomen waar ik bloemen van dichtbij kon bekijken 
en vervolgens naar het tijdstip van bloei. 
Een mannelijke boom vond ik op het Tichelwerk en de vrouwelijke boom aan de Mozartlaan voldeed ook 
aan mijn wensen. 
Ik heb bloemen mee naar huis genomen en bestudeerd en zo mogelijk gefotografeerd. Dit leverde voor mij 
een aantal gegevens op, die ik in het verdere verhaal zal meenemen. 
 

De bloei (vanaf midden juni tot in juli) 
De hemelboom is meestal tweehuizig, soms éénhuizig met één- of tweeslachtige bloemen (Fontaine F.J.). 
De bloempjes hebben 5 kelkblaadjes en 5 gele bootvormige kroonblaadjes, die behaard zijn (zie ook 
tekening uit Fontaine F.J.).  
De éénslachtige vrouwelijke bloemen hebben 5 stampertjes met korte stempels , samen stervormig. Er zijn 
10 meeldraden, 5 liggen in de bootvormige kroonbladen en de ander 5 staan uit. Ze hebben geen fertiel 
stuifmeel. 
De éénslachtige mannelijke bloemen hebben 10 fertiele meeldraden. De weinig voorkomende perfect 
tweeslachtige bloemen hebben beide fertiele mannelijke en vrouwelijke organen. 
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     Tekening uit Fontaine F.J. 
 
De bloemen zitten in eindstandige pluimen, die volgens de meeste auteurs onaangenaam ruiken. Ik vond 
het meevallen. 
De mannelijke pluimen zijn groter en hebben ook meer bloemen dan de vrouwelijke pluimen (zie foto 2 en 
3.). 
 
De kleine bloemen zijn schaalvormig. Bij  besturing van de bloemen is goed te zien dat er, zowel in de 
mannelijke- als ook in de vrouwelijke bloemen veel nectar wordt afgegeven, uit een schubbige discus. De 
nectar is makkelijk toegankelijk voor bloembezoekers. 
 

Mannelijke pluim (foto 2)                                               Vrouwelijke pluim (foto 3) 
 

Bestuiving                                       
Bestuiving is nodig voor vruchtvorming, zelfbestuiving is niet waargenomen. De bloembezoekers komen 
naar de bloemen om stuifmeel en/of nectar te verzamelen. Bij de inventarisatie van hemelbomen in 
Hengelo heb ik 14 locaties gevonden waar mannelijke en vrouwelijke bomen dicht bij elkaar staan. Mede 
doordat de nectar open licht, komen er naast honingbijen ook zweefvliegen en keversoorten. Bij het 
bezoeken van de verschillende bomen kan er zo bestuiving plaatsvinden. Dit geldt op deze locaties ook 
voor de variaties waarbij mannelijke bloemen op vrouwelijke bomen zitten en andersom. De variatie met 
tweeslachtige bloemen zorgt daar nog voor extra mogelijkheden. Soms levert dit kruisbestuiving met 
uitbreiding van de genetische variatie op maar ook buurbestuiving, die te vergelijken is met zelfbestuiving. 
 
Maar dan mijn vraag uit het begin van dit verhaal. Hoe overbrugt de hemelboom op drie plaatsen in 
Hengelo afstanden van 500 tot 700 meter. Die vrouwelijke bomen zaten vol vruchten. 
Bij de honingbij specialiseert de haalbij zich in bijvoorbeeld nectar of pollen. Ze kunnen vanaf de bijenkast, 
uitgaand van een vliegafstand van zeker 3 kilometer, een enorm gebied afwerken. Omdat ze  bloemvast 
zijn, is het aan te nemen dat diezelfde haalbijen nectar van zowel  mannelijke als vrouwelijke bomen 
verzamelen en daarbij ook de afstand tussen de bomen overbruggen. 
Ik denk dat dit meer bestuiving oplevert dan een paar mannelijke bloemen op een vrouwelijke boom. 
 

Vruchtvorming en uitbreiding van vruchten. 
Uit elke bloem groeien wel 5 deelvruchtjes (foto 4), die met elkaar verbonden zijn (foto 6). Deze zijn weer 
verbonden tot een grote tros (foto 5). 
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boom Mozartlaan (foto 4) 

 
Deze trossen blijven tot in het voorjaar aan de boom hangen. In de Duitse Wikipedia wordt vermeld dat er 
aan 8 meter hoge boom 650 trossen geteld werden met samen 325.000 vruchten. 
 

 
tros vruchten (foto 5)                                                     deelvruchten (foto 6) 
 
Zeker in stedelijk gebied kunnen de vruchten door wind en regen over grote afstanden over de geplaveide 
ondergrond verspreid worden. Deze stenige ondergrond houdt ook de warmte goed vast en in de speten 
vocht. Deze combinatie van warmte en vocht heeft de hemelboom nodig om de zaden te laten ontkiemen. 
De kiemkracht van de zaden is beperkt, maximaal een jaar. 
De hemelboom produceert in de wortels allelochemische stoffen, die de groei van vele plantensoorten in de 
directe omgeving onderdrukt (allelophatie). 
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Vragen 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft over de hemelboom, als potentiële invasieve plan,  een 
informatieblad gepubliceerd. Hierin wordt de suggestie gedaan om mogelijk mannelijke exemplaren te 
verwijderen. 
Het zou beter zijn meer kennis te verzamelen over de exacte geslachtsverdeling binnen deze soort. 
Dit geldt ook voor zaken betreffende de bestuiving; welke bestuivers zijn er, wordt er op bepaalde uren 
nectar afgegeven en de kiemkracht van de zaden aan mannelijke bomen. 
 
Deze gegevens worden door de meeste floristen, imkers  etc. niet vastgelegd en worden vervolgens ook 
niet systematisch geregistreerd. 
 
Zelf blijf ik deze soort zeker een tijdlang in Hengelo volgen. 
 
Tekst en foto’s Jan Zwienenberg, december 2019 
 

 
 
Toelichting 
Dit artikel is ontstaan naar aanleiding van een Natuurbericht (14-11-2019) van FLORON met als titel 
“Vruchtvorming bij Hemelboom of Japanse duizendknoop gezien?”. Alle locaties met de hemelboom zijn 
geïnventariseerd. Gegevens zijn bij de auteur verkrijgbaar. 
Dit artikel gaat in op de bloemmorfologie en bloembiologie. 
 
j.h.zwienenberg@ziggo.nl 
Over een locatie van de Japanse duizendknoop met vruchten verschijnt een apart artikel. 
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Corona ook bij planten? 

Ja, maar niet als virus maar in de naamgeving. 
 
Nu we midden in de coronacrisis zitten vroeg ik mij af of er ook planten zijn met corona in hun naam. Op 
internet vond ik Anemone coronaria. Deze plant heeft geen Nederlandse naam. Wel een Duitse naam, 
“Kronen-Anemone”, in het Engels “Crown Anemone” en in het Frans “Anémone couronnée”. 
In de verspreidingsatlas zien we dat deze anemoon 14 keer, vanaf 1990 in Nederland gevonden is. In al 
deze gevallen gaat het zeer waarschijnlijk om een verwilderde tuinplant. In Twente is deze plant bij 
Enschede aangetroffen.  
Anemone corona is een plant uit het Mediterrane, het Middellandse Zee gebied. Deze anemoon heeft een 
bloemdiameter van 35 tot 75 mm. De kroonbladen zijn van 18 tot 45 mm lang. De bloemkleur loopt uiteen 
van rood, blauw, violet tot wit. De meeldraden zijn donkerblauw gekleurd.  
 
De naam corona is afgeleid uit het Latijn coröna, dat krans, kroon: kroonvormig, kransvormig, één of meer 
kransen dragend betekent. Uit het Latijn komt ook de volgende term nl. corona sylvae, kroon des woud, 
sieraad van het woud. Dan de botanische term coronarius, a, um, de bloemkroon draagt op de grens van 
de nagel en de plaat van de kroonbladen een krans van schubjes. De plaat is het bovenste, het breedste 
deel van het kroonblad en de nagel het onderste, het smalle deel.   
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In het Botanisch woordenboek van Eggelte vinden we corona als botanische term in het Engels en in het 
Latijn. In het Nederlands is dit de bijkroon, een aanhangsel van de kroonbladen op de plaats waar een 
kroonbuis in de kroonslippen overgaat (bij Narcis) of waar de nagel overgaat in de plaat (bij Silene). 
  
Het mooiste voorbeeld vind ik de Narcis met zijn trompetvormig deel van de bloem.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Narcis 
 
 
 
 

 
Bij Silene, b.v. de Dag koekoeksbloem vind je een witte krans op de kroonbladen. Je moet goed kijken, zie 
bijgevoegde foto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagkoekoeksbloem 
 
 
 
 
 

Gebruikte informatie 
• www.verspreidingsatlas.nl 

• Schönfelder,  P. und I.;  Mittelmeer flora, 2018 

• Blamey, M. and Crey-Wilson, C.; Wild Flowers of the Mediterranean, , 2005 

• Backer, Dr. C. A. ; Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen, 1936 

• Eggelte, H.; Botanisch woordenboek. Verklaring en vertaling van floristische termen, 2008 
 
Tekst en foto’s Wytze Boersma 
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B(l)oeiende planten 

 

Zevenblad, Aegopodium podagraria 
 
Zevenblad is misschien wel de meest gehate, vervloekte onkruid in de tuin. Je probeert hem zo goed 
mogelijk te verwijderen, maar na een tijdje zie je toch weer jonge spruiten uitkomen. Het verwijderen is 
extra lastig als het Zevenblad tussen de wortels van een vaste plant zit. 
De meeste tuinlieden vragen zich af hoe kom je er nu definitief vanaf. Op deze vraag kan ik geen goed 
antwoord opgeven. Wel vroeg ik mij af: “Hoe komt het dan dat deze plant zo moeilijk te verwijderen is”.  
Vaak wordt gezegd als je maar een klein stukje wortel laat zitten Zevenblad zo weer verder groeit.  
Botanisch gezien kan een “echte” wortel niet uitgroeien tot een plant. Wel een stengel of een ander 
bovengronds orgaan. Denk maar aan het stekken van tuingeraniums. 
  
Zevenblad vormt ondergrondse uitlopers. Dit is een uitzondering binnen de schermbloemenfamilie. Het zijn 
geen wortels maar stengels/takken. Deze worden ook wel wortelstokken,  “rhizoom of rhizoma”. genoemd. 
Het zijn min of meer horizontaal groeiende stengels met schubben en knopen.  Op de ondergrondse 
knopen vormen zich de echte worteltjes met blaadjes. Dat zijn de nieuwe stekjes. Hierdoor vermeerdert 
Zevenblad zich vegetatief.  

Deze vorm van vermeerdering komt meer voor, zoals bij de Grote brandnetel, Salomonzegel, Lelietje-van-
dalen, Bosanemoon en Kweek.  
In tegenstelling tot ondergrondse uitlopers zijn er ook bovengrondse uitlopers, “stolo, stolones”. Dit komt 
voor bij Aardbei, Hondsdraf, Kruipende boterbloem en Fioringras.  
De levenscyclus van Zevenblad is als volgt: Na de winter kiemt het zaad met twee zaadlobben. Deze 
levensfase duurt 1 à 2 maanden en daarna vormen zich de eerste drievoudige bladeren. Het jeugdstadium  
duurt 2 tot 3 jaar. In deze fase zijn er alleen twee- of drielobbige bladen. De leeftijd kan bepaald worden 
door het aantal littekens op de eerste scheut. Dat volgt er een onrijpe fase, subadult. In deze fase worden 
er vijf- zevenlobbige bladeren gevormd en de eerste wortelstokken, 5 – 10 cm lang die aan het eind 
uitlopers kunnen vormen. Hierna wordt de kloon groter met 20 tot 30 uitlopers van 2 tot 3 meter. Dan volgt 
de volwassen fase met het vormen van bloemen en zaden. Hierna sterft de plant langzaam af die niet meer 
tot bloei kan komen.  De overblijvende dikke wortelstokken kunnen nog wel bladeren vormen dat doet 
denken aan jonge planten. Hierna sterft de plant langzaam. Let wel het gaat hierom één enkele plant. Vaak 
groeien planten van verschillende levensstadia door elkaar. Hoe oud zevenblad kan worden weet ik niet.  
Van nature groeit Zevenblad op half beschaduwde plekken die vochtig en matig voedselrijk zijn.  In 
Nederland in bijna elk atlasblok, 5x5km, te vinden.  
Op de Britse eilanden was Zevenblad een oud cultuurgewas die gebruikt werd tegen jicht en die gegeten 
werd als moesplant, soep of als sla. 
Aegopodium is afgeleid van het Griekse woord aigos, dat geit betekend en podos, van poot of voet. 
Podagraria, vertaald is het een voetkluister, beklimming, een zwelling van het onderste grote teen gewricht 
waardoor de voet belemmerd wordt door een zwelling/knobbel, een vorm van jicht. 
 

Gebruikte informatie 
• www.verspreidingsatlas.nl 

• Weeda, E. J.e.a.: Nederlandse oecologische FLORA, deel 2, 1987 

• Bremer, P. e.a: Planten tellen, 2012 

• Backer, Dr. C. A. ; Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen, 1936 

• Eggelte, H.; Botanisch woordenboek. Verklaring en vertaling van floristische termen, 2008 
 
Tekst en foto’s Wytze Boersma 
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Zwarte specht 

 

Zwarte Specht, Dryocopus martius 
 

De Zwarte specht heeft zich in het begin van de 20e eeuw in Nederland gevestigd. In 1915 kon het 
eerste zekere broedgeval worden vastgesteld bij Lonneker, wat tevens het eerste broedgeval in 
Nederland was. Daarna is zijn verspreidingsgebied fors toegenomen.  
Tegenwoordig komt de Zwarte specht in vrijwel alle grotere bossen op zandgronden in Oost-, Midden- 
en Zuid-Nederland voor. 
In de periode van 1999 tot 2003 waren er gemiddeld 1400 broedparen. Daarna is er een lichte afname 
opgetreden. In Twente wordt het aantal broedparen op 125-200 geschat. 
 
De Zwarte specht is de grootste specht in Europa, met een lengte tussen de 45 en 55 centimeter. 
De Zwarte specht heeft een vrijwel geheel zwart verenkleed, maar de veren op de rug zijn wat donkerder 
en hebben een blauwere glans dan die aan de onderzijde. De slagpennen zijn soms wat bruiner getint. 
Door de rode koptekening is het geslacht eenvoudig te bepalen. Bij mannetjes begint de tekening vanaf het 
voorhoofd en loopt tot bijna in de nek. Bij vrouwtjes is alleen de kruin rood gekleurd. 

Beide geslachten hebben een typische, zwarte 
vlek op de witte iris, waardoor de pupil een 
onregelmatige vorm lijkt te hebben. 
 
De Zwarte specht is dagactief. 's Nachts slaapt hij 
in een oude nestholte. Bij zonsopgang verlaat het 
mannetje zijn slaapplaats, het vrouwtje blijft 
doorgaans iets langer rusten. 
Bij zowel het slapen als het overdag rusten klampt 
de specht zich net onder het vlieggat vast en legt 
daarbij zijn kop tussen zijn schouderveren. Alleen 
bij extreem slechte weersomstandigheden blijft de 
Zwarte specht ook overdag in zijn schuilplaats. 
 
De Zwarte specht heeft een relatief groot 
foerageergebied als territorium, tot wel enkele 
kilometers rond de nestplaats. 
Tijdens de broedperiode wordt het territorium feller 
verdedigd. Niet alleen soortgenoten worden 
verjaagd, maar ook andere spechten. 

 
De Zwarte specht heeft een typisch en makkelijk te herkennen geluiden. Buiten de broedperiode en de 
periode dat hij voor zijn jongen zorgt maakt de Zwarte specht vooral gebruik van zijn vliegroep en 
lokalisatieroep. Beide kunnen bij gunstige weersomstandigheden kilometers verdragen.  
Het hele jaar is de vlucht- en alarmroep “kruuk kruuk kruuk” te  horen. De lokalisatieroep is een klaaglijk, 
langgerekt “kli-èèèhh”. 
De zang lijkt op de lach van de Groene specht, maar verschilt hiervan door een aarzelender begin en 
gelijkmatiger klank “kuih kwie-kwie-kwie-kwie-kwei-kwie-kwie”. 
Roffelt in het voorjaar, 1¾ - 3 sec lang en gemiddeld met 17 slagen per seconde. Het vrouwtje roffelt 
aanzienlijk minder vaak dan het mannetje en doet dit langzamer en korter. 
 
De Zwarte specht verzamelt zijn voedsel, boombewonende insecten en hun larven en poppen, in zowel 
gezond als vermolmd en dood hout. 
Met zijn krachtige snavel weet hij diepere stukken te bereiken dan spechten met kleinere snavels. 
Bovendien maakt hij vergeleken met andere spechten relatief veel hakbewegingen, zo'n acht- tot 
twaalfduizend per dag. Tijdens een enkele maaltijd kan de Zwarte specht tot wel negenhonderd 
schorskeverlarven of duizend mieren verorberen. 
Ook mieren worden graag gegeten. De locaties van de meeste mierennesten in en rond zijn territorium zijn 
nauwkeurig bij de Zwarte specht bekend, zodat hij ze zelfs onder een sneeuwlaag van een meter dik weet 
te vinden. Afhankelijk van het seizoen maken mieren tot wel 90 procent van het dieet van de Zwarte specht 
uit. Hij voedt zich incidenteel met onder andere vlinders, spinnen, slakken en nestjongen of eieren uit 
andere nestholtes. 

Zwarte spechten vormen elk broedjaar opnieuw een monogaam koppel, al gebeurt het regelmatig dat 
koppels elkaar meerdere jaren achtereen trouw blijven. 
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De balts begint meestal in maart, maar kan al in de tweede helft van januari aanvangen. Een koppel wordt 
gevormd wanneer het mannetje en het vrouwtje samen een nestholte uithakken. 
De broedperiode valt gewoonlijk in de maanden maart tot en met augustus. 
Elk broedjaar hakt de Zwarte specht een nieuwe nestholte uit, meestal in maart en april. Soms wordt er 
uiteindelijk genesteld in een oude nestholte, ondanks dat er een nieuwe is gemaakt. Een geschikte 
nestholte kan zo tot wel zes jaar achtereenvolgens worden gebruikt. 
 
De nestholte bevindt zich gewoonlijk tussen de tien en twintig meter boven de grond. 
Het duurt doorgaans vier weken voor een nest gereed is. Meestal wordt eerst alleen de ingang gemaakt. 
Pas nadat het onderliggende hout voldoende is doorgerot wordt de rest uitgehakt. Beide geslachten werken 
aan het vlieggat, maar het uithakken van de holte zelf gebeurt waarschijnlijk alleen door het mannetje. 
De diepte van het hol varieert tussen de 30 en 60 centimeter. Het heeft meestal een minimale doorsnede 
van 25 centimeter. Het vlieggat is groot en ovaal, met gemiddelde afmetingen van 13 centimeter hoog en 8 
centimeter breed. Vaak wordt de onderste rand van het vlieggat wat afgeschuind door een beetje bast weg 
te hakken. Op deze manier zal regen naar buiten afwateren en blijft het nest droog. 

 
De nestholte wordt in een zoveel mogelijk 
vrijstaande boom gehakt, zodat de spechten er vrij 
in en uit kunnen vliegen en de omgeving vanuit het 
vlieggat goed kunnen overzien. Hiervoor prefereert 
de Zwarte specht een oude boom met een 
stamdiameter van minstens veertig centimeter. 
Indien aanwezig hebben bomen op hellingen en in 
de buurt van water de voorkeur. De Zwarte specht 
nestelt het meest in beuken, daar deze duurzaam 
zijn en vaak een hoog en breed bladerdak hebben. 

 
Oude nesten worden in gebruik genomen door allerlei 
vogels en zoogdieren, waardoor de Zwarte specht 
een belangrijke rol speelt in het ecosysteem van zijn 
habitat. Dankzij de aanplant van productiebossen kon 
hij zijn verspreidingsgebied aanzienlijk uitbreiden. 
 
In de periode van maart tot mei worden de eieren 
gelegd. Een broedsel kan uit twee tot acht eieren 
bestaan, maar drie tot vijf is het gebruikelijkst. 
Beide ouders broeden de eieren uit. Zoals bij alle spechten is het mannetje degene die 's nachts op de 
eieren zit. Een ei wordt doorgaans in twaalf tot veertien dagen uitgebroed. De kuikens komen met 
tussenpozen van maximaal drie dagen uit, waardoor de onderlinge verschillen in ontwikkeling relatief groot 
zijn in vergelijking tot de meeste andere spechten. Wanneer ze worden gevoerd vechten ze om de beste 
plaats bij het vlieggat. 
Ongeveer op de zeventiende dag na het uitbroeden verlaten de eerste jongen het nest, maar zullen nog 
ongeveer een week in de buurt blijven om door de ouders gevoerd te worden.  
Gedurende vier tot vijf weken worden de jongen begeleid alvorens zij het ouderlijke territorium verlaten. 
 

Gebruikte informatie 
• Wikipedia 

• Vogels in Twente, P. Knolle e.a. , 1998 

• ANWB Vogelgids van Europa, , 2005 
 
 
Harry de Jong  



 
 Juni 2020, pagina 20 

Vogels in het retentiegebied Kristalbad vroeger en nu 

Afgelopen voorjaar zat ik wat te lezen in oude Natura’s. In het Twente nummer van februari 1973 stond een 
artikel van Wim de Boer over de vogels bij de bergingsvijver langs de Koekoeksbeek bij camping het 
Kristalbad. De bergingsvijver was een met een kade omgeven grasland met enkele plasjes en wat riet dat 
bij veel regenval via een overloop onder water liep. De waarnemingen betroffen de zomer van het jaar 
1971. Een afdruk van het artikel is bijgevoegd 
Wim de Boer is lange tijd lid geweest van onze afdeling en was een echte vogelkenner. De vogelkijkhut bij 
het Klein Lonnekermeer is betaald met een legaat van Wim. 
De bergingsvijver was een voorloper van het retentiegebied Kristalbad zoals we dat nu kennen. Uit het 
artikel van Wim de Boer blijkt dat de bergingsvijver in 1969/1970 aangelegd is in het kader van het 
zogenaamde bekenplan. Dit betekent dat het gebied al 50 jaar de functie van retentiegebied heeft en dat er 
ook al 50 jaar met veel plezier naar vogels wordt gekeken. 
Het artikel over de bergingsvijver was voor mij aanleiding om de bergingsvijver in 1979 en 1980 zelf enkele 
keren te bezoeken. In een oud aantekenboekje vond ik de waarnemingen die ik toen gedaan heb terug.   
Het leek mij een leuk idee om de in het artikel van Wim de Boer beschreven vogelwaarnemingen te  
vergelijken met wat er nu bij het in 2009/2010 aangelegde retentiegebied Kristalbad wordt gezien. Hiervoor 
heb ik mijn eigen recente waarnemingen en die op de website waarneming.nl gebruikt. Mijn eigen oude 
waarnemingen heb ik als aanvulling op die van Wim gebruikt.  
Wat broedvogels betreft, is de Kievit nu wel verdwenen. Als doortrekker wordt de Kievit nog wel gezien en 
soms in grotere aantallen. De Scholekster en Kleine plevier broeden er nog steeds in kleine aantallen net 
als toen. De Grutto en Tureluur (eigen waarneming) zijn ook als broedvogel verdwenen. De Tureluur wordt 
als doortrekker regelmatig gezien maar de Grutto nog maar nu en dan. 
Wat de doortrekkers betreft, worden Watersnip, Bosruiter, Witgatje en Oeverloper nog steeds gezien. Ook 
de Gele kwikstaart wordt gezien maar in veel kleiner aantal dan toen. De Zwarte Ruiter (eigen waarneming) 
wordt elk jaar ook nog wel een paar keer gezien.  
Wat eenden betreft, zag ik in mijn aantekenboekje de Wilde eend en Wintertaling als doortrekker staan. 
Deze eenden soorten kunnen ook nu nog worden gezien. De Wintertaling zelfs in grotere aantallen (enkele 
honderden) in het winterhalfjaar. Het Kristalbad is waarschijnlijk één van de weinige gebieden in Twente 
waar je deze aantallen ook nog van zo dichtbij kunt zien. 
Ik heb met dit verhaal geen uitgebreide analyse van de ontwikkeling van de vogelbevolking van het 
Kristalbad willen maken. Dat laat ik graag aan de vogelkenners over. Ik ben er wel benieuwd naar.  

Watersnip 
 
 
Bert Oude Egbrink 
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Nieuwe Heukels’ FLORA van Nederland, de 24e druk 

 
We hebben er lang naar uitgekeken, eindelijk was hij er dan, “de nieuwe Heukels FLORA van Nederland”.  
Op 13 februari werd hij gepresenteerd onder belangstelling van ongeveer 175 floristen en andere 
belangstellenden.  
In 1883 bracht Hendrik Heukels zijn eerste “Schoolflora voor Nederland” uit. Deze flora was niet 
geïllustreerd. In 1900 verscheen de eerste “Geïllustreerde schoolflora voor Nederland”. De nieuwe 
“Heukels”.is de 24e druk onder auspiciën van Leni Duistermaat. 
 
Ten opzichte van de vorige uitgave is er veel veranderd. Er zijn ongeveer 2500 soorten opgenomen 
waarvan 500 nieuwe. De 24e druk bevat 841 bladzijden. Dit zijn er 146 meer dan de 23e druk. Het papier is 
iets dikker waardoor de FLORA ongeveer 1cm dikker is.  Met zijn 770 gram is het een echt BOEK. (In de 
presentatie werd gesproken over een boekje!) 
 
De nieuwe flora geeft de veranderingen op gebied van de floristiek van de laatste 15 jaar weer.  

1) De nieuwste wetenschappelijke inzichten op gebied van verwantschap en classificatie is op basis 
van APG IV, de nieuwste indeling op basis van DNA. Dit heeft geleid tot verandering van bv de 
familie indeling en verandering van de geslachten binnen de familie. Het zal even wennen zijn om 
deze nieuwe indeling en naamgeving eigen te maken. Zo is bv. de Hieracium, Havikskruid niet 
meer het laatste geslacht van de flora. Nu is dit het geslacht Aralia met als Aralia elata, 
Duivelwandelstok als laatste soort. Het oude geslacht Chenopodium, Ganzenvoet in nu opgedeeld 
in zes geslachten, tw: Blitum, Spiesganzevoet; Chenopodiastrum, Nerfganzenvoet Chenopodium, 
Ganzenvoet; Dyspania, Klierganzenvoet; Lipandra; en Oxybasis, Kale ganzenvoet. 
 

2) Veranderingen van de flora van Nederland door bv. klimaatveranderingen en door de toename van 
de mobiliteit van personen en goederen. Dit heeft hoofdzakelijk geleid tot de totale toename van 
het aantal soorten. Goede voorbeelden zijn de campingadventieven en de ontwikkeling in de 
urbane gebieden, de stadsplanten.  
 

3) De invloed van de auteur. Welke plantensoorten moeten worden opgenomen en welke niet. Het is 
lastig om de goede criteria te hanteren. Zo zijn een aantal plantensoorten die in vorige edities 
waren vervallen weer opgenomen.  Een voorbeeld zijn de secties van de Taraxacum, 
Paardenbloem (jammer is dat er geen afbeelding van een rozetblad is opgenomen) en een 60-tal 
microsoorten van de bramen (Rubus) 

 
Wat verder opvalt is het gebruik van steunkleuren. Het voordeel hiervan is om de soort sneller op te kunnen 
zoeken. De kleurindeling is gemaakt op klasse/groep. Zo zijn de tweezaadlobbigen gesplitst in twee 
groepen. De eerste groep zijn de Primitieve tweezaadlobbigen en de Superroiden en de tweede groep zijn 
de Superasteriden. Jammer vind ik dat het verschil tussen de Superroiden en de Superasteriden niet wordt 
toegelicht.  
 
Wat ook opvalt is dat de afbeeldingen in een grijs kader zijn 
geplaatst. Ik weet nog niet of alle details wel goed zichtbaar zijn. 
Voor mij was het niet nodig geweest. Ik vind het jammer dat de 
afbeeldingen van de tongetjes van de Carex, Zeggen niet 
opgenomen zijn. 
 
  
Ik vind de nieuwe flora kwalitatief en inhoudelijk een mooie nieuwe 
flora. Ik hoop dat deze uitgave net zo stevig is als de vorige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wytze Boersma 


