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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 reiger kolonie 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.  
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 eerder genoemde 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 laagst gelegen 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 terug gelopen naar ons vertrekpunt.  
Andries van Renssen liet ons nog de aquariumplant Waterwaaier zien, een exoot die in de 
Koppelleiding 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. 

 


