
Verslag excursie: Kuiperberg 

Datum : Zaterdag - 13 april 2019 

 

Deelnemers : 7 

het Weer : Zon 

Coördinatie : Bert Oude Egbrink 

  

  

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. 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 lager gelegen 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.  
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. 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.  

Langs het bos zijn we weer terug gelopen 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 

 


