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De KNNV is opgericht in 1901. De afdeling Hengelo / Oldenzaal is opgericht in 1916. 
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de natuurstudie, 
natuurbescherming en natuurbeleving. De ondertitel ‘vereniging voor veldbiologie’ 
benadrukt de rol van de natuurstudie. 
Alle leden ontvangen het landelijk verenigingsblad NATURA. Leden van de afdeling 
Hengelo / Oldenzaal ontvangen daarnaast 4 maal per jaar het afdelingsblad ONDER 
DE LOEP. Het lidmaatschap van de KNNV (inclusief het lidmaatschap van de afdeling 
Hengelo - Oldenzaal) bedraagt € 34,- per jaar; gezinsleden  betalen  € 11,-  

Betalingen d.m.v. machtiging of bankrekening  

NL94 RABO 0191 8887 10 t.n.v. Kon Ned  Natuurhistorische Ver. 
 

Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 Opzegging van het lidmaatschap uiterlijk 1 november bij de ledenadministratie van de 
afdeling of via de website. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris (zie onderstaand adres). 
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 Bestuurslid, redactie `Onder de Loep` en Webmaster 
Harry de Jong 
Abelenstraat 2a, 7556DT  Hengelo,  (074) 2917611,  
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Van het bestuur 

Dit is de eerste Onder de Loep van 2019. We hopen 
dat iedereen dit jaar weer leuke en interessante 
natuurverschijnselen zal tegen komen. We horen 
dat graag, zodat we ze kunnen  vermelden op de 
website en in Onder de Loep. 
 
In de afgelopen periode is het mossenonderzoek 
van Jan Zwienenberg en Piet Kokke van de 
Lonnekerberg gereed gekomen. De bevindingen zijn 
weergegeven in een uitvoerig rapport. De 
presentatie met de aanbieding aan het Landschap 
Overijssel heeft in januari plaatsgevonden. 
 
Op verzoek van Stichting Twickel is er een 
bijeenkomst geweest met verschillende vrijwilligers 
om inventarisatiewerk uit te voeren. Hier doen we 
graag aan mee om de band met Twickel te 
versterken. 
 
In januari is er een minicursus tuinvogeltelling 
gehouden. We hebben meegelift op de landelijke 

promotie van vogelbescherming  en landelijk bureau 
van de KNNV. Totaal waren er 21 cursisten. 
 
Deze maand hebben we ons aangemeld voor de 
RABO clubkas campagne. Meer informatie vindt u in 
deze Onder de Loep.  
 
Op vrijdag 15 maart houden we onze jaarlijkse 
ledenvergadering. Dan kijken we terug op het 
afgelopen jaar en vooruit op 2019. Eén van de 
plannen is om onze excursie open te stellen voor 
belangstellenden. Hiermede hopen wij op meer 
publiciteit en mogelijk nieuwe leden. Een toelichting 
vindt u ook in deze “Onder de Loep”.  
 
Tot ziens op de jaarvergadering en of op een van 
onze activiteiten. 
 
 
 
Wytze Boersma

                       

Excursie Haagse Bos, Oktober 2018 
 
 
 
                      Excursie Arriën, april 2018 
 
 

        
  Excursie Springeldal, juni 2018 
 

Excursie Bagno (Steinfurt), april 2018 



 

 
 Maart 2019, pagina 2 

Agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Overzicht activiteiten afd. Hengelo-Oldenzaal 
 

  

Zondag 17 maart 2019 Excursie: Hazelbekke 

Zaterdag 30 maart 2019 Excursie: Lonnekerberg 

Zaterdag 13 april 2019 Excursie: Kuiperberg 

Zondag 28 april 2019 Excursie: Ottershagen 

Zondag 12 mei 2019 Excursie: Luttenbergerven 

Zaterdag 25 mei 2019 Excursie: Harrevelder Schans 

Zaterdag 08 juni 2019 Excursie: Silberberg 

 
 

Excursie: Hazelbekke 
 
Datum : Zondag 17 maart 2019 
Thema : Natuurverschijnselen 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Wytze Boersma (074-3762711) 
 
Het noorden van Twente is een aantrekkelijk 
excursiegebied. Door de kleinschaligheid en het 
heuvelachtig landschap is het een bijzonder fraai 
gebied. In dit gebied ontspringt onder ander de 
Hazelbekke, een van de bronbeken in Twente.  

De Hazelbekke dankt zijn naam aan de hazelaar, 
die rijkelijk langs de oevers groeit. In dat mooie 
gebied houden wij onze voorjaarsexcursie. Het 
primaire brongebied is voor het publiek gesloten, 
maar vanaf het pad krijgen we wel een goed beeld.  

 
We starten de excursie bij de watermolen De Mast. 
Hierna gaan we langs het brongebied en via de 
Hezinger Esch en de Braamberg gaan we weer 
terug. 
 
In het voorjaar van 2008 en 2016 hebben we ook 
deze excursie gemaakt. In 2008 was het een groot 
succes. Alles zat toen mee. In 2016 hadden we last 
van een koud voorjaar waardoor het aantal 
Schedegeelsterren beperkt was. We hopen dat het 
dit jaar ook weer een goed jaar zal zijn. . 
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats van de 
watermolen De Mast. We vertrekken hier omstreeks 
09.30 uur. 

Schedegeelster 

Excursies 
Het verzamelpunt is (tenzij anders aangegeven) de Parkeerplaats kruizing 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 te voren bellen of je daar naart toe 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 TwentseWelle` te Enschede. 
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Excursie: Lonnekerberg 
 
Datum : Zaterdag 30 maart 2019 
Thema : Mossen 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Ochtend (terug 13.00 uur) 
Coördinatie : Bert Oude Egbrink (074-2434340) 
 
Naar aanleiding van het verschijnen van het 
inventarisatieverslag “Blad- en levermossen op 
Landgoed Lonnekerberg” wordt hier een mossen-
excursie georganiseerd onder leiding van de 
opstellers van het verslag. 
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 zal aandacht besteed worden 
aan de kenmerken van-  en de verschillen tussen 
blad- en levermossen. 
Verder komen de specifieke groeiplaatsen van 
mossen aan de orde. Hiervoor is het nodig dat we 
ons ook veelvuldig buiten de paden begeven.  
Laarzen zijn hierbij een aanbeveling. 
Wie een loupe (10 x vergroting) heeft, deze graag 
meenemen. 

Doel van de excursie is een kennismaking met de 
grote variatie binnen de mossen en genieten van dit 
mooie landgoed. 
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats aan de Bergweg 
bij de kleigaten van Smulders ten noorden van 
Lonneker. We vertrekken hier omstreeks 09.30 uur. 
 

 
Eikenmos 

Excursie: Kuiperberg 
 
Datum : Zaterdag 13 april 2019 
Thema : Landschapsbeleveing 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Ochtend (terug 13.30 uur) 
Coördinatie : Bert Oude Egbrink (074-2434340) 
 
Dit keer maken we een wandeling in de omgeving 
van de Kuiperberg bij Ootmarsum, een gebied waar 
we als afdeling nog niet vaak zijn geweest. De op 
een stuwwal gelegen Kuiperberg is van oudsher 
bekend om haar fraaie uitzicht en de hier aanwezige 
oriënteertafel, joodse begraafplaats en watertoren. 
De excursie voert ons over voetpaden via de oude 
es op de Kersberg naar het dal van de Vlasbeek 
waar je onder meer goudveil kunt aantreffen.  
Om het beek- en bronmilieu te verbeteren zijn in het 
beekdal werkzaamheden uitgevoerd in het kader 
van het project Terug naar de bron.  
Langs het erosiedal bij boerderij ’t Ribbert en het 
Nuttersvoetpad lopen we weer terug richting 
Ootmarsum. Door Engels tuin, het Appellaantje en 
over het Bas Slatmanpad langs de Molenbeek 
onderlangs de Kuiperberg gaan we weer terug naar 
het vertrekpunt.    
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats de Kuiperberg aan 
de Almelosestraat bij Ootmarsum. We vertrekken 
hier omstreeks 09.45 uur. 
 
 
 

Excursie: Ottershagen 
 
Datum : Zondag 28 april 2019 
Thema : Weidevogels & Voorjaarsbos 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Ochtend (terug 13.30 uur) 
Coördinatie : Bert Oude Egbrink (074-2434340) 
 
De Ottershagen ligt tussen Lattrop en Tilligte. Dit 80 
hectare grote natuurgebied is in beheer bij de 
Vereniging Natuurmonumenten. Ottershagen is 
onderdeel van het Beneden-Dinkeldal. Het 
natuurgebied ligt in het laagst gelegen stukje 
Noordoost-Twente. In de jaren vijftig werd het natte 
gebied ontwaterd, ontgonnen en geschikt gemaakt 
voor de landbouw. Bijzondere vogels als roerdomp 
en waterral verdwenen. Natuurmonumenten bracht 
de oude natuurwaarden terug. Nu trekken de 
vochtige weilanden en ondieptes van Ottershagen 
weer allerlei moeras- en weidevogels aan. 
Ottershagen is een rijk weidevogelgebied. Vrijwel 
alle soorten die in zo’n gebied thuishoren, komen er 
voor zoals kievit, scholekster, grutto, tureluur, gele 
kwikstaart en slobeend. Dat is uniek in Twente. 
 
Na het bezoek aan de Ottershagen rijden we door 
naar het in Duitslang gelegen landgoed Lage, 
eigendom van de stichting Twickel en 255 hectare 
groot. Langs de door het landgoed stromende Dinkel 
vinden we loofbossen met een rijke kruidlaag met 
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soorten als bosanemoon, muskuskruid en 
schedegeelster. Daarnaast is er een kleine blauwe 
reiger kolonie. Op het landgoed vinden we verder 
het Herrenhaus met kasteelruïne, een watermolen 
met de Teestube en de zogenaamde Kommiezen 
huuzen.  

Grutto 
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats bij de vogelkijkhut 
aan de Kerspelweg. De Kerspelweg is een zijweg 
van de Ottershagenweg die van Oud Ootmarsum 
naar Lattrop loopt. We vertrekken hier omstreeks 
09.45 uur. 
 
 
 

Excursie: Luttenbergerven 

 
Datum : Zondag 12 mei 2019 
Thema : Schraalland 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Ochtend (tot 13.00 uur) 
Coördinatie : Gerrit Haverkamp (074-2668489) 
 
Ten zuiden van Lemelerveld ligt het 
Luttenbergerven.  
Het Luttenbergerven is een klein moerasgebied met 
het laatste nog redelijk gave blauwgrasland in 
Salland. Ook nationaal gezien is het een bijzonder 
gebied. Naast vochtige schraalgraslanden komen in 
het gebied bloemrijke graslanden en zure 
broekbossen voor. 
Het Luttenbergerven overleefde de grootschalige 
ontginningsgolf in de eerste helft van de twintigste 
eeuw omdat het een behoorlijk nat gebied was. 
Het gebied kent een bijzondere waterhuishouding 
met kalkrijkkwelwater en met gradiënten van droog 
naar nat, heeft dat gezorgd voor een bijzondere 
blauwgraslandvegetatie. 
 
In 2016 op zondag 31 juli hebben we het gebied ook 
bezocht en er waren toen net maaiwerkzaamheden 
gestart. 
De Zilveren maan, bijna afgevlogen, was nog met de 
laatste vliegrondjes bezig. 
Door de veel vroegere excursiedatum is het nu 
mogelijk om de aardbeivlinder en de Zilveren maan 
tegelijk waar te nemen. 

In het gebied zit ook een populatie 
Gentiaanblauwtjes, die zullen we dan niet zien. 
Halverwege mei kunnen we wel orchideeën te zien 
krijgen zoals Gevlekte orchis, 
Welriekende nachtorchis en ook Moeraskartelblad 
en Heidekartelblad. 

Heidekartelblad 
 
 
Verzamelpunt: De Ganzenweg nabij huisnummer 4. 
We vertrekken hier omstreeks 09.45 uur. 
 

Zilveren Maan 
 
 
 

Excursie: Harrevelder Schans 
 
Datum : Zaterdag 25 mei 2019 
Thema : Natte heide en beekdal 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Ochtend (terug 13.30 uur) 
Coördinatie : Bert Oude Egbrink (074-2434340) 
 
Op 7 mei 2011 hebben we als afdeling ook de 
Harrevelderschans die deel uitmaakt van het 
Buurserzand en de ten zuiden hiervan stromende 
Buurserbeek bezocht. De met een gracht omgeven 
schans uit 1590 was bedoeld om de oude 
handelsweg van Deventer naar Duitsland te kunnen 
verdedigen. De gracht om de schans werd gevoed 
met water uit de nabij gelegen Buurserbeek. De 
tussen twee kades stromende Buurserbeek was in 
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2011 nog gekanaliseerd en voorzien van stuwen. In 
2014 is de gekanaliseerde beek door het 
waterschap Rijn en IJssel weer natuurlijk ingericht. 
De kades zijn afgegraven, de stuwen zijn vervangen 
door vistrappen en de beek stroomt weer door een 
in het verleden afgekoppelde meander. Op de 
excursie zullen we over de natte heide bij de schans 
en langs de nieuw ingerichte beek lopen. Met mooi 
weer zullen we langs de beek zeker de 
Weidebeekjuffer zien en misschien komen we ook 
nog de Beekrombout tegen. 
 

Beekrombout 
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats Ronde Bulten aan 
de weg van Haaksbergen naar Buurse. We 
vertrekken hier omstreeks 09.30 uur. 
 
 
 

Excursie: Silberberg 
 
Datum : Zaterdag 08 juni 2019 
Thema : Kalkflora 

Vertrek : 08.30 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Hele dag 
Coördinatie : Gerrit Haverkamp (074-2668489) 
 
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 
 
 

 

Soldaatje 
 
 
 
 

 
 

Koraalwortel

 
 

Vliegenorchis 
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Privacyreglement KNNV Hengelo-Oldenzaal 

 
Het bestuur stelt voor om het hierna vermelde privacyreglement vast te stellen in de ledenvergadering van 
15 maart 2019. 
 
 
In het op te stellen huishoudelijk reglement wordt hierover opgenomen: 

• Er moet een privacyreglement zijn en dit moet voor alle leden beschikbaar zijn. 

• Het bestuur evalueert jaarlijks dit reglement en vermeldt dit in het jaarverslag. 

 
 
Het bestuur, 
februari 2019 

 
 
 
 
 
 

Privacy verklaring KNNV Hengelo – Oldenzaal 

 
KNNV Hengelo – Oldenzaal zal persoonlijke gegevens van leden en anderen met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid behandelen en beveiligen. 
 

Verwerking van persoonsgegevens 
Wanneer u informatie aanvraagt of lid wordt of deelneemt aan activiteiten dan worden de door u verstrekte 
gegevens vastgelegd. De KNNV Hengelo - Oldenzaal gebruikt die gegevens alleen ten behoeve van 
toezending (digitaal en/of post) van het ledenblad Onder de Loep, informatie over activiteiten en 
mededelingen door het bestuur. 
De digitale nieuwsbrief van de landelijke vereniging KNNV, bedoeld om leden te informeren over de KNNV, 
wordt alleen toegezonden als u dit wenst. 
Gegevens worden niet gedeeld met derden. 

Opgeslagen worden de volgende persoonsgegevens: 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum (indien verstrekt) 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Bankrekeningnummer 

• Lidmaatschapsnummer 

Daarnaast kunnen aanvullend administratieve gegevens worden opgeslagen: 

• Status lidmaatschap (lid of huisgenoot lid) 

• Status betaling contributie 

 
Deze gegevens kunnen alleen ingezien worden door de bestuursleden van KNNV Hengelo – Oldenzaal, 
die zorgen voor een zorgvuldige opslag, die niet voor derden toegankelijk is. 
Noodzakelijke gegevens voor de toezending van Natura worden doorgeven aan het Landelijk Bureau van 
de KNNV. 
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Uw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens 
• Recht van verzet: op verzoek zal toezending van publicaties worden stopgezet. 

• Recht op inzage: op verzoek ontvangt u een overzicht van alle persoonsgegevens, die door de 

KNNV Hengelo - Oldenzaal zijn vastgelegd. 

• Recht op correctie: indien vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij deze 

op uw verzoek aanpassen. 

• Recht op verwijdering van gegevens: op verzoek zullen de genoemde persoonsgegevens worden 

gewist.  

 
Op grond van hetgeen daarover in het huishoudelijk regelement van de KNNV Hengelo – Oldenzaal is 
bepaald, zullen de gegevens dan op 1 januari daar op volgend worden verwijderd. Daarbij worden alle 
gegevens verwijderd, die zouden kunnen leiden tot een herkenbaar persoon. Dat een persoon lid is 
geweest, blijft wel zichtbaar. 
Hiertoe kunt u contact opnemen met de secretaris (secretaris@hengelo-oldenzaal.knnv.nl)  
Indien het verzoek de gegevens van een natuurlijk persoon betreft, dan moet het verzoek altijd worden 
vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs. 
 

Bewaartermijn 
Gegevens kunnen tot 10 jaar na beëindiging van het lidmaatschap of het abonnement bewaard. 
 

Gebruik van cookies 
Op de website van de KNNV Hengelo - Oldenzaal wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. 
En ook geen andersoortige "tracking" middelen.  
 

Foto’s in Onder de Loep of op website KNNV Hengelo-Oldenzaal 
Bij het maken van foto’s van activiteiten waarop leden of andere deelnemers staan, wordt vooraf 
toestemming gevraagd. Vermeld wordt ook waar de foto eventueel gepubliceerd wordt. 
 

Verwijzingen naar andere websites 
Op de website van de KNNV Hengelo – Oldenzaal treft u ook links aan naar andere websites. Waaronder 
ook verwijzingen naar een aantal sociale media.  
Eventueel voorafgaand ingevulde persoonsgegevens zullen nooit worden meegestuurd als op een 
dergelijke link wordt geklikt. 
 

Vragen 
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met de secretaris 
(secretaris@hengelo-oldenzaal.knnv.nl) . 
 

Wijzigingen 
Als daartoe een noodzaak blijkt, dan zal deze verklaring worden aangepast.  
Voor de actuele tekst kunt u altijd onze website raadplegen of een exemplaar opvragen bij de secretaris 
(secretaris@hengelo-oldenzaal.knnv.nl). 
 
 
Versie februari 2019. 

  

mailto:secretaris@hengelo-oldenzaal.knnv.nl
mailto:secretaris@hengelo-oldenzaal.knnv.nl
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Algemene Jaarvergaderig 2019 

Datum en tijd:    vrijdagmiddag 15 maart 2019 om 13.30 uur tot 16.00 uur 
Plaats:  NIVON-centrum (kleine zaal) aan de Lodewijkstraat 1.  
 
Vervoer kan geregeld worden voor diegene die niet of liever niet met eigen vervoer kan komen. Die moet 
even contact opnemen met Jan Zwienenberg (074-2423975) of Wytze Boersma (074-3762711) 
 

1. Opening 

2. Goedkeuring verslag ledenvergadering d.d. 23 maart 2018 (bijlage in Onder de Loep). 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

4. Jaarverslag 2018 van bestuur, excursiecommissie en werkgroepen (bijlage in Onder de Loep) 

5. Financieel jaarverslag 2018 en balans 31-12-2018 (bijlage in Onder de Loep) 

6. Verslag kascommissie 

7. Vaststelling kascommissie 2020. 

8. Begroting 2019 en contributie 2019.  

9. Bestuurssamenstelling. 

Jan Weernink en Harry de Jong zijn aftreedbaar en herkiesbaar. 

10. VV op zaterdag 13 april 2019. De stukken kunnen ter vergadering ingezien worden. 

11. Vaststelling benoeming afgevaardigden naar VV  13 april 2018. Voorstel komt ter vergadering. 

12. Stand van samenwerking met IVN afdelingen, KNNV en gemeente Hengelo. 

13. Beleidsplan KNNV Hengelo-Oldenzaal 2019 en 2020 (zie Onder de Loep) 

a. Plan voor invoering Excursieleden. 

14. Huishoudelijk Reglement  

15. Rondvraag en sluiting 

 

Pauze met hapje en drankje 

 

Na de pauze verzorgt Joop de Wit een presentatie over Orchideeën. 

 

Rooster van Aftreden 
 

Naam 2018 2019 2020 2021 2022 

Wytze Boersma   x   

Jan Zwienenberg x   x  

Jan Weernink  x   x 

Bert Oude Egbrink   x   

Harry de Jong  x   x 

 
 
Toelichting: agenda punt 13,  “excursieleden”. 
 
We zien al jaren dat ons ledenbestand langzaam terugloopt. Om dit tegen te gaan zullen we nieuwe 
activiteiten moeten ontwikkelen. Hierbij gaan we er vanuit dat een breed publiek belangstelling heeft voor 
de natuur. De bekendheid van onze vereniging is in het algemeen niet zo groot. Om hieraan verandering in 
te brengen zijn we van plan om onze excursies open te stellen voor geïnteresseerden,  die belangstelling 
hebben voor de natuur en daar graag iets meer van wil weten.  
Voor 15 euro, per jaar kunnen ze deelnemen aan onze excursies. Dit naar voorbeeld van de afdeling 
Vriezenveen, die al jaren  een excursiegroep heeft. 
Het karakter van onze excursies blijft ongewijzigd. Een excursie met natuurliefhebbers die elkaar  attent 
maken op van alles wat  ze zien.  
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De organisatie blijft ook ongewijzigd. Het programma wordt opgesteld door de excursiecommissie.  
De “excursieleden” hebben geen stemrecht en worden opgenomen als donateur. 
De informatie gaat per digitale nieuwsbrief. Hierin worden de excursies aangekondigd en van de afgelopen 
excursies de verslagen met de waarnemingen. 
Na accordering van de ledenvergadering zullen we beginnen met de publiciteit. 2019 is een proefjaar. 
Deze regeling gaat ook gelden voor IVN-leden.  
Leden van andere KNNV-afdelingen kunnen gratis blijven deelnemen. 
 
 
 

Verslag algemene ledenvergadering 2018 

De vergadering vond plaats op 23 maart 2018 in het Nivon-Centrum in Hengelo. Er waren 14 leden 
aanwezig. Joop de Wit en Annie en Jan Weernink zijn met kennisgeving afwezig. 
 

1. Opening 

Voorzitter Wytze Boersma heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering. 
Hij heet ons erelid André Bolt van harte welkom. 
Afgelopen jaar is ons bestuurslid Annette Ros vrij plotseling overleden. Wytze vertelt onder meer over het 
werk dat zij voor onze afdeling heeft verricht. Voor de familie en ook voor onze afdeling is dit een groot 
verlies. Daarna volgt een moment van stilte om haar te herdenken. 

2. Verslag ledenvergadering d.d. 24 maart 2016. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er zijn geen ingekomen stukken. Mededelingen: 

• Het bestuur wil graag een zo volledig mogelijk overzicht van de emailadressen, om zo ook de leden 
te kunnen informeren over actuele ontwikkelingen. 

• Naar aanleiding van de Boekenweek, hebben we besloten een te lezing te gaan organiseren. Er 
waren 22 bezoekers. 

• De Provincie krijgt een steeds belangrijkere plaats binnen het natuurbeleid. Om die reden hebben 
de KNNV-afdelingen in Overijssel besloten zich hierover door de Provincie te laten informeren. H. 
van Halm vraagt hierbij aandacht voor de toekomst van de landbouw. 

• Als blijvende herinnering aan ons jubileum in 2016 komt er een zitbank bij het Lonnekermeer met 
een bordje: KNNV 1916 – 2016. Er is hiervoor gereserveerd al zijn de verwachtte kosten iets 
hoger. 

4. Jaarverslag 2017 van bestuur, excursiecommissie en werkgroepen. 

Met dank aan alle betrokkenen wordt dit jaarverslag goedgekeurd. 

5. Financieel jaarverslag 2017 en balans 31-12-2017. 

Er is een tekort van € 364,25. De oorzaak ligt onder andere in de hogere verzendkosten van Onder de 
Loep. Het verslag en de balans worden vastgesteld. 

6. Verslag kascommissie. 

De kascommissie bestaande uit Anneke Boersma en Laurens van Run heeft de stukken gecontroleerd en 
akkoord bevonden. Met bijzondere dank aan de onze penningmeester Jan Weernink wordt het bestuur 
gedetacheerd. 

7. Benoeming kascommissie. 

De commissie voor 2019 (boekjaar 2018) bestaat uit Laurens van Run en Bernard Wanders. Gerrit 
Haverkamp wordt reserve-lid. 

8. Begroting 2018 en contributie 2018 en 2019. 

Naar aanleiding van het verwachtte tekort voor 2018 wordt in de vergadering gesproken over mogelijke 
oplossingen. Afgesproken wordt om het bezorgen van onder de Loep uit te breiden. Ook wordt 
gesuggereerd een digitale verzending te onderzoeken. De post bankkosten, relatief hoog, kan niet omlaag. 
Hermien van Halm zal onderzoeken of een bankrekening openen in Duitsland mogelijkheden biedt. 
Na discussie wordt besloten de contributie te verhogen. Het exacte bedrag wordt vastgesteld na overleg 
met de penningmeester. 

9. Bestuurssamenstelling. 
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Jan Zwienenberg is aftredend en herkiesbaar. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

10. VV op zaterdag 14 april 2018. 

Wytze geeft een uitgebreid overzicht van de vele agendapunten die op de agenda staan. Een belangrijk 
punt is de samenwerking met het IVN. Dit gaat uiteindelijk van een voorgenomen “fusie” naar 
samenwerking op hoofdlijnen. 
De landelijke statuten worden gewijzigd. Nieuw is de invoering van provinciale overlegplatforms om zo 
beter te kunnen anticiperen op de nieuwe rol van de provincies binnen het natuurbestel. 

11. Benoeming afgevaardigden naar VV 14 april 2018. 

Hermien van Halm zal onze afdeling vertegenwoordigen. 

12. Stand van zaken samenwerking met IVN- en KNNV afdelingen en Gemeente Hengelo. 

Er zijn geen bijzonderheden. Er moet weer een overleg met IVN Hengelo gepland worden. 
Onduidelijk is of de landelijke besluitvorming effect heeft op de samenwerking met de IVN-afdelingen in 
onze regio. 

13. Beleidsplan KNNV Hengelo-Oldenzaal 2018 en 2019. 

In verband met de ANBI-status heet het jaarplan nu Beleidsplan. Hieraan had eigenlijk nog een hoofdstuk 
toegevoegd moeten worden over de nieuwe Privacywetgeving. Het bestuur zal zich hierin verdiepen en 
hierover via Onder de Loep communiceren. De voorgestelde maatregelen zullen opgenomen worden in het 
nieuwe huishoudelijk reglement, dat daarom aangehouden wordt. 
Verder wordt het Beleidsplan goedgekeurd en zal ook op onze website geplaatste worden. 

14. Huishoudelijk Reglement 

Wordt aangehouden, zie punt 13. 

15. Rondvraag en sluiting. 

Laurens van Run gaat een paddenstoelencursus in Enschede verzorgen.  Verder vraagt hij aandacht voor 
de Lonnekerberg waar maar liefst 750 soorten paddenstoelen voorkomen. Bij de geplande natuurplannen 
voor dit gebied wordt daar onvoldoende rekening mee gehouden. 
Jan Zwienenberg vertelt dat er over de Lonnekerberg een verslag van de mosseninventarisatie komt. Ook 
een soortgroep waar nog te weinig aandacht voor is. Misschien samen optrekken? 
 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 

Na de vergadering was er onder genot van een hapje en drankje een boeiende presentatie van Laurens 
van Run. 
 
 

Jaarverslag 2018 

Bestuurssamenstelling 

Samenstelling per 31-12-2018. 
W. Boersma    -voorzitter 
J.H. Zwienenberg   -secretaris 
J. Weernink    -penningmeester 
A.G. Oude Egbrink   -natuurhistorisch secretaris 
H. de Jong    -lid, eindredactie Onder de Loep en website 
 

I. De afdeling 

a. Bestuursactiviteiten 

Het bestuur heeft in 2018 achtmaal vergaderd. 
Externe vertegenwoordiging: 

• Beleidsraad KNNV: wisselende afvaardiging, meestal W. Boersma. 

• VV: wordt bepaald door de Algemene Ledenvergadering 

• Groene Tafel gemeente Hengelo: G. Haverkamp 

b. Ledenvergadering 2018 

De ledenvergadering werd gehouden op 23 maart 2018 in het NIVON-Centrum. De stukken behorende bij 
deze vergadering staan vermeld in Onder de Loep van maart 2018. 
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Ledenaantal 

Het ledenaantal per 1-1-2019 is in totaal 69 ( 50 leden en 19 huisgenootleden). De afdeling heeft één 
erelid. 

c. Ledenblad Onder de Loep en website 

Het ledenblad verscheen vier maal. De verspreiding van het blad vindt nu bijna volledig door een aantal 
leden plaats, waardoor de kosten hiervan gedaald zijn. Er wordt nog gezocht naar de uitbreiding van de 
redactie. Een oproep in Onder de Loep heeft nog geen reactie opgeleverd. Alle nummers van Onder de 
Loep zijn in te zien op de website. 
Op de website staan ook de actuele waarnemingen van Waarneming.nl voor de gemeente Hengelo en 
Twente.  
Onder de Loep geeft samen met de website een goed beeld van de vele activiteiten van de afdeling. De 
eindredactie van het ledenblad is in goede handen bij Harry de Jong, die ook webmaster is. 

d. Herinnering aan jubileum 

Door de werkzaamheden in en rond het Lonnekermeer-gebied kon de zitbank nog niet geplaatst worden. 
Dit gebeurt naar verwachting in het voorjaar 2019. Er komt een bordje op met de tekst: KNNV Hengelo-
Oldenzaal 1916 -2016. 

e. Financiën 

Het boekjaar 2018 is gesloten met een positief saldo van € 186,79. Het exploitatieoverzicht 2018, balans 
per 31-12-2018 en de begroting 2019 staat in Onder de Loep maart 2019. 
 
 
 

II. Relaties 

a. Samenwerking met KNNV-afdelingen 

Omdat de provincie een steeds belangrijker functie binnen het natuurbeheer krijgt is er een overleg tussen 
de KNNV afdelingen in Overijssel van start gegaan. Wij ondersteunen dit plan. 

b. Samenwerking met IVN 

Met de afdeling Hengelo werken we nauw samen rond de beleidsadvisering naar de gemeente. Plannen 
om de verdere samenwerking te intensiveren zijn niet van de grond gekomen. 

c. Overleg met de gemeente Hengelo 

Onze afdeling heeft deelgenomen aan het overleg binnen de Groene Tafel. Met de verantwoordelijke 
bestuurders en de verschillende medewerkers van de gemeente en Gildebor is er een regelmatig en 
plezierig contact. 
 

III. Activiteiten

a. Excursies 

Datum  Plaats   Thema    Aantal deelnemers 
17 februari  Lonnekermeer  Frisse neuzen     5 
10 maart  De Hulpe  Natuurbeleving     3 
25 maart  Aamsveen  Hoogveen   10 
8 april  Duivelshof  Vogels    13 
29 april  Am Bagno  Voorjaarsbos     8  
13 mei  Arriën   Vechtdal     5 
27 mei  Bentheimer Wald Vogels      4 
9 juni  Springendal  Beekdalen   10 
1 juli  Lankheet  Bos en Water     3 
15 juli  Singraven  Arboretum     7 
29 juli  Demmersblok  Natuurontwikkeling    4 
18 augustus  Vasser Grafveld  Heide      5 
9 september Needse Achterveld Natuurbeleving     4 
23 september Roderveld  Herfst    niet doorgegaan 
6 oktober  Haagse Bos  Paddenstoelen   10 
20 oktober  Mosbeek  Slotexcursie     7 
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Excursie Duivelshof,  08-apr-2018 
 
Totaal zijn er in het jaar 2018 zestien excursies georganiseerd waarvan er één niet is doorgegaan.  
De excursies naar het Aamsveen en de Duivelshof waren samen met de plantenwerkgroep resp. de 
vogelwerkgroep van het NIVON.  
Bij de excursies wisselde het aantal deelnemers sterk namelijk van 3 tot 13. Het gemiddeld aantal 
deelnemers is ongeveer hetzelfde als in het jaar 2017.  
De leden van de excursiecommissie in 2018 waren Wytze Boersma, Harry de Jong, Gerrit Haverkamp en 
Bert Oude Egbrink (natuurhistorisch secretaris).  
Contactpersoon: Bert Oude Egbrink 
 

b. Plantenwerkgroep 

Het jaar is begonnen met de eindejaarstelling van FLORON. Hierbij zijn de bloeiende planten rond de 
jaarwisseling in beeld gebracht. Verder is er in 2018 op individuele basis en in klein groepsverband  
geïnventariseerd voor FLORON. Door een aantal personen is in  december de FLORON/botanische dag in 
Nijmegen bezocht. 
Contactpersoon: Wytze Boersma 
 

c. Presentatie 

In het kader van de nationale natuurboekenweek 2018 is op 15 maart een presentatie gehouden over bijen 
en andere bestuivers, zoals vlinders in relatie met  hun voornaamste voedselbron, de bloemen. 
De lezing werd gehouden door Jan Zwienenberg. Totaal waren er 16 belangstellenden. 
Contactpersoon: Wytze Boersma 
 

d. Paddenstoelwerkgroep Twente (KNNV – NMV) 

2018 was wat betreft paddenstoelen een dramatisch jaar door de lang aanhoudende hitte en droogte. 
 

In 2018 is de werkgroep uitgebreid met Marina Pruysers uit Haaksbergen. Helaas hadden drie leden nog 
steeds te maken met ernstige ziekte van hun partner en/of henzelf. Hierdoor was het soms slechts een 
klein groepje dat deelnam aan de een excursie; ook was het daardoor niet mogelijk excursies op grotere 
afstand te organiseren, omdat menigeen niet lang van huis kon. 
In 2018 zijn we slechts 11 maal samen op pad geweest, met 2 - 6 deelnemers per keer (gemiddeld 4,4). 
Alle waarnemingen zijn doorgegeven aan de kartering van de NMV. Het enige niet eerder met de 
werkgroep bezochte gebied was de Hoge Boekel, met 78 waargenomen soorten (geen enkele bijzondere) 
meteen ook de meest soortenrijke excursie van 2018; het gebied is geschikt om nog eens naar terug te 
gaan, hoewel een brief van mij in 2017 aan de eigenaar om vergunning te vragen voor het hele terrein nooit 
is beantwoord. 
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Er zijn enkele bijzondere vondsten gedaan: op 17 okt het Klein franjekelkje (zzzz) op oud Bramenblad in de 
Wiekermeden en op 24 okt in de Rossumermeden vermoedelijk Blauwe melkbekerzwammen (ook zzzz), 
die helaas niet meer in voldoend goede conditie waren om het melken te kunnen waarnemen. 
De jaarlijkse excursie voor de KNNV hebben we dit jaar gehouden op 6 oktober naar het Haagsche Bos; 
we zagen slechts 47 op naam te brengen soorten. 
 
Ikzelf heb in het najaar op verzoek van KNNV-Enschede / Twentsche Welle een cursus van drie avonden 
en twee excursies m.b.t. paddenstoelen gegeven. Er waren 12 deelnemers; ook deze excursies hadden te 
lijden onder droogte en hitte. 
Verder kan nog gemeld worden dat 3 leden van de werkgroep nog steeds deelnemen aan de maandelijkse 
microscopie-studieavonden op Hof Espelo, onder auspiciën van NMV georganiseerd en begeleid door 
Marian Jagers. 
Het jaar werd uitgeluid op 30 december door Ineke Bielen met de vondst in Oldenzaal van een aantal 
Goudhoeden, een niet alledaagse soort en zeker niet rond oudjaar. 
Contactpersoon: Laurens van Run 
 

e. Groene Markt Hengelo 

Om de actie Steenbreek meer bekendheid te geven in Hengelo is er door de gemeente samen met de 
groene verenigingen een Groene Markt gehouden op 19 mei op het parkeerterrein aan de Wetstraat. 
Uit de evaluatie kwam naar voren dat er in 2019 weer zo’n evenement zal plaatsvinden. 
Contactpersoon: Gerrit Haverkamp 
 

f. Schoningswerk Bentelerheide 

In 2018 is het schoningswerk op de Bentelerheide voortgezet. Zoals vorige keren werd ook dit jaar het fijne 
werk, het snoeien van de uitgelopen boomstronken voort gezet. Door deze werkzaamheden hebben we het 
idee dat de Beenbreek populatie zich verder heeft uitgebreid.  
Met de stichting Twickel is afgesproken dat de bosploeg één keer per jaar de opslag van voornamelijk  
vuilboom met de bosmaaier zal omzagen. Wij zullen de twijgen opruimen en het natte deel met gagel 
schonen. Totaal zijn er in 2018 twee schoningsochtenden geweest. Hieraan namen gemiddeld 5 personen 
per keer deel. 
Contactpersoon: Wytze Boersma  
 

g. Natuur in de Stad 

Het centrale thema van de landelijke KNNV is Natuur Dichtbij. Binnen onze afdeling wordt dit uitgevoerd in 
Klein Driene, de Natuur- en Boomwandelingen (zie Beleidsplan) en innen het Industrieterrein Oosterveld, 
die deels beheerd werd als “tijdelijke natuur”. Door de snelle uitbreiding van de bouwactiviteiten op dit 
industrieterrein loopt dit project af. We willen dit samen met de gemeente evalueren. 
Contactpersoon: Jan Zwienenberg 
 

h. Klein Driene 

Klein Driene is een zogenaamde wederopbouwwijk met daarin een bijzondere groenstructuur. Binnen deze 
groenstructuur zijn de bomen belangrijk. Onze leden zijn gestart met het op naam brengen van de bomen 
van de gemeente en Wongbouwcorporatie Welbions. Uit de inventarisatie kwam naar voren dat er meer 
dan 100 verschillende soorten en cultivars zijn. Dit aantal was geen toeval. Uit de overlevering was bekend 
dat dit door bewust gedaan is. Dit was uiteindelijk de aanleiding om dit een Stadsarboretum te gaan 
noemen. Mede op verzoek van het Bewonersoverleg zijn er informatieborden bij in totaal 40 bomen 
gekomen.  
Onze leden zijn ook nauw betrokken bij vervanging en aanplant van nieuwe bomen, zodat de collectie 
bomen zich blijft uitbreiden. Diverse activiteiten in deze wijk blijven voorlopig de inzet van onze leden 
vragen. 
Contactpersonen: Gerrit Haverkamp en Jan Zwienenberg 
 

i. Cursuswerkgroep KIN (KNNV, IVN, NIVON) 

Door de cursuswerkgroep KIN, een samenwerkingsverband van de Hengelose groenverenigingen, zijn in 
2018 twee natuurcursussen georganiseerd. 
In de maand april is de  cursus “Waterleven, het verhaal van Water en Planten en Dieren” 
georganiseerd. De cursus bestond uit 3 theorieavonden en 1 excursie. De eerste avond werd ingevuld door 
het Waterschap over de inrichting, beheer, controle en de maatregelingen die nodig zijn om de 
waterkwaliteit te verbeteren. De tweede avond werden de waterdieren behandeld. Hierbij kwamen de 
insecten, kevers, larven, vissen en amfibieën aan de orde. De laatste avond werden de waterplanten 
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behandeld. De excursie vond plaats in Hengelo. Totaal hebben 21 personen de cursus gevolgd. Uit de 
enquête blijkt dat de cursus goed tot zeer goed werd gewaardeerd. 
In de maand november is er een cursus over klimaatverandering georganiseerd. De cursus bestond uit 
twee lezingen. Totaal waren er 23 deelnemers. Hoewel het een lastige materie is, was de waardering goed 
tot zeer goed. 
Contactpersoon: Wytze Boersma 
 
Woord van dank ! 
Het bestuur kijkt met een goed gevoel terug op het jaar 2018. Graag willen wij alle leden danken voor hun 
steun en inzet. 
 
Hengelo, februari 2019 

 
 

Beleidsplan KNNV Hengelo-Oldenzaal 2019 – 2020 

De inhoud van dit jaarplan is een combinatie van het Beleidsplan  2018- 2019 en nieuwe plannen en 
activiteiten. 

Samenwerking met IVN en KNNV-afdelingen in Overijssel 

De samenwerking tussen de KNNV-afdelingen in Overijssel is in ontwikkeling. De KNNV-afdeling Enschede 
is nu een zelfstandige afdeling zonder binding met de Museumvereniging. Met deze combinatie hadden wij 
afspraken over de deelname aan de activiteiten van elkaar. Ons voornemen is deze afspraken met KNNV 
Enschede voort te zetten. 
De samenwerking met het IVN betreft vooral   de afdeling Hengelo. Hiermee wordt voor de zomer 2019 een 
gesprek gepland. 

Activiteiten 

Het landelijk thema van de KNNV is Natuur Dichtbij. Dit thema realiseren we in verschillende van de 
hierna genoemde activiteiten. Dit activiteitenplan is het visitekaartje van onze afdeling. Het doel is om dit 
nog nadrukkelijker in de publiciteit te krijgen en meer leden te krijgen. 

• Excursieprogramma 

Er is een plan opgesteld om de deelname aan de bijna 20 excursies per jaar te vergroten. Dit plan wordt 
besproken in de jaarvergadering van 2019. 

• Natuur- en boomwandelingen in Hengelo 

Voor de periode 2018-2019 was een schema opgesteld maar dat bleek niet haalbaar. De prioriteit ligt nu bij 
een nieuwe uitgave van de wandelingen door het Stadsarboretum Klein Driene. Voor twee andere 
wandelingen vinden voorbereidende werkzaamheden plaats zoals het maken van de foto’s. 

• Blije Bij 

Voor de bijen en andere bloembezoekers is er winst te halen door een ander bermbeheer en aangepast 
beheer van het openbaar groen, bijvoorbeeld niet snoeien als de struik bloeit. 
Wij wachten voorstellen van de gemeente af. Zo nodig komen we samen met de Bijenvereniging met 
voorstellen. 
An de relatie bloemen en bloembezoekers zullen we aandacht vestigen in onze stand op de Groene Markt 
van de gemeente Hengelo in de maand mei. 

• Stadsarboretum Klein Driene 

Er staan nu meer dan 40 informatieborden bij bomen verspreid over de wijk. In 2019 komt er ook nog een 
informatiebord over het Stadsarboretum. Dit is een initiatief van het BON (Bewonersoverleg). Wij zijn nauw 
betrokken bij het opstellen van de tekst. 
In de wijk Klein Driene is een Euregio-project gestart. Wij zijn hier samen met het IVN bij betrokken en zijn 
trekker van de werkgroep die zich bezig gaat houden met de herinrichting van het Dekkersveld en de 
functie van openbaar groen. 
Een niet onbelangrijke taak is het adviseren over het vervangen van het groen dat door de renovatie/groot 
onderhoud verwijderd moet worden.  

• Schoningswerk Bentelerheide 

In het voorjaar en najaar is er weer een schoningsactiviteit op de bijzondere deel van de Bentelerheide. 

• Tijdelijke Natuur 
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Het industrieterrein Oosterveld was tot voor kort nog voor een flink deel onbebouwd. De niet bebouwde 
delen werden deels door schapen begraasd. Op de andere delen mocht de natuur haar gang gaan. 
Doordat steeds meer delen bebouwd worden is er minder plek voor de natuurfunctie. Het was een eerste 
experiment met de functie tijdelijke natuur in Hengelo. Mogelijk zijn er meer geschikte locatie (agendapunt 
voor de Groene Tafel). 

• Natuuronderzoek 

De Stichting Twickel wil voor natuuronderzoek een beroep doen op onze afdeling. Concrete vragen worden 
in de loop van 2019 verwacht. Over monitoringsprojecten in het Lonnekermeer-gebied, waar de nodige 
natuurherstel werkzaamheden hebben plaatsgevonden, zullen we ons laten informeren. Afhankelijk van de 
vraag en beschikbare capaciteit nemen we een besluit. 

• Cursussen 

De cursussen in kader van het KIN (KNNV-IVN-NIVON) worden voortgezet. Over cursussen waar 
onderdelen van natuurstudie centraal staan, gaan het bestuur zich beraden. 

Groene Tafel en gemeente Hengelo 

In de contacten werken we vooral rond beleidsadvisering samen met IVN Hengelo. Contacten op ambtelijk 
niveau hebben vaker een veldbiologische achtergrond. 
We zijn lid van de Groene Tafel en we zullen plannen van dit overlegorgaan blijven ondersteunen. 
 
Vastgesteld in Algemene Jaarvergadering d.d. 15 maart 2019. 

 

Financieel jaarverslag 2018 

en begroting 2019 

  WERKELIJK WERKELIJK BEGROOT BEGROOT 

BATEN 2017 2018 2018 2019 

Contributie 1.816,00 1.835,25 1.850,00 1.910,00 

Contributie extra 8,00 41,00 0,00 0,00 

Rente 0,94 0,33 0,00 0,00 

Giften 0,00 300,00 0,00 0,00 

Diversen      120,00 49,00 0,00 0,00 

Nadelig saldo 364,25 0,00 350,00 250,00 

Totalen 2.309,19 2.225,58 2.200,00 2.160,00 

     

  WERKELIJK WERKELIJK BEGROOT BEGROOT 

LASTEN 2017 2018 2018 2019 

Afdracht Hoofdbestuur 1.228,50 1.171,50 1.160,00 1.170,00 

Abonnement/Lidmaatschap 49,75 49,50 0,00 50,00 

Onder de Loep-drukkosten 288,48 216,32 300,00 225,00 

Onder de Loep-
verzendkosten 296,78 265,39 300,00 250,00 

Bestuurskosten 60,56 8,00 50,00 50,00 

Excursies 53,30 41,30 50,00 50,00 

Drukwerk/Portikosten 10,14 16,60 15,00 15,00 

Bankkosten 176,98 193,18 175,00 200,00 

Reiskosten 95,20 77,00 100,00 100,00 

Office paket 49,50 0,00 50,00 50,00 

Voordelig saldo 0,00 186,79 0,00 0,00 

Totalen 2.309,19 2.225,58 2.200,00 2.160,00 
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  LEDEN CONTRIBUTIE EURO 

  AANTAL JAAR JAAR JAAR 

  01-01-2019 2017 2018 2019 

          

Lidmaatschap 50 32,00 34,00 34,00 

          

Lidmaatschap, huisgenoten 19 10,00 11,00 11,00 

          

     

  LEDEN AFDRACHT  EURO 

  AANTAL JAAR JAAR JAAR 

  01-01-2019 2017 2018 2019 

          

Lidmaatschap 50 20,75 21,00 21,00 

          

Lidmaatschap, huisgenoten 19 7,50 7,50 7,50 

          

Balans per 31 december 2017 

Bank, rekening courant 80,91 Te betalen kosten   16,05 

Bank, spaarrekening 4.059,85 Vooruitontvangen 42,00 

         

    Reservering:    

         

Te ontvangen posten  0,94 Gewestelijke activiteit 1.750,00 

    Res. Blijvende herinnering 527,90 

         

    Kapitaal 31/12 1.805,75 

Totaal 4.141,70   Totaal 4.141,70 

     

     

          

     

Balans per 31 december 2018 

Bank, rekening courant 1.359,42 Te betalen kosten   16,10 

Bank, spaarrekening 2.960,79 Vooruitontvangen 34,00 

         

     

  Biologische activiteit 1527,90 

 Te ontvangen posten   0,33 Res. Blijvende herinnering 750,00 

         

    Kapitaal 31/12 1.992,54 

Totaal 4.320,54   Totaal 4.320,54 
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Excursie Springendal,  09-jun-2018 
 

Elzenvlieg, april 2018. Tijdens excursie naar Bagno (Steinfurt)  
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Taxodium versus Metasequoia 

Metasequoia glyptostroboides (Watercipres) en Taxodium distichum (Moerascipres) behoren tot de 
Taxodiaceae een familie uit de plantengroep van de naaktzadigen. 
De Metasequoia komt van nature voor in Z.W. China en is pas sinds 1948 in Nederland in cultuur. 
Dit is bijzonder omdat er eigenlijk in verhouding maar weinig organismen  zijn met zo’n grote bekendheid 
ineen relatief korte tijd. 
 
In het kort even een paar opmerkelijke feiten uit de ontdekkingsgeschiedenis: 
 ●1941 beschrijving van Metasequoia aan de hand van fossiele vondsten(1940) door een Japanse   
    paleo-botanicus.  
 ●eind 1941 ontdekking van een merkwaardige bladverliezende naaldboom in een Chinees dorp in   
    Midden-China. 
    De plaatselijke bevolking noemde deze ‘Shui-Hsa’, wat zoveel betekent als waterlariks of   
    waterspar. 
 ●in 1948 publiceerden Hu en Cheng de nieuwe soort Metasequoia glyptostroboides. 
 
De Hortus Botanicus van de Universiteit van Amsterdam ontving in 1947 via The National Central 
University te Nanking in China 10 zaden, acht hiervan kiemden. 
Kwekerij ‘Moerheim ‘ in Dedemsvaart ontving via het Arnold Arboretum te Boston in de V.S. in 1949 zaden. 
Hiervan kiemden er elf. 
Het natuurlijk verspreidingsgebied van de Taxodium distichum is het Zuidoostelijke deel van  
de VS en dan met name in de moerassengebieden van de grote rivieren Mississippi en Missouri en is al 
sinds 1640 in Engeland in cultuur. 
Zowel Taxodium als Metasequoia zijn eenhuizige planten met éénslachtige bloeiwijzen en ook beide naald- 
of bladverliezend evenals Larix, Pseudolarix en Ginkgo. 
 
 
Enkele belangrijke verschillen tussen de twee soorten zijn: 
 

                                                                 Taxodiaceae 
 

Metasequoia glyptostroboides (Watercipres Taxodium distichum (Moerascipres) 

  

Vormt geen kniewortels (luchtwortels) Vormt luchtwortels 

Bladknoppen in de winter goed zichtbaar Bladknoppen in de winter bijna niet zichtbaar 

Knoppen overstaand, niet in maar onder de oksel 
geplaatst 

Knoppen verspreid 

Naalden tegenoverstaand in twee rijen  Naalden verspreid in twee rijen 

Kegels met een 5 cm lange steel, bolvormig, tot 
2,5 cm doorsnede, zonder stekelpunt op de 
schubben 

 

Kegels met een zeer korte steel, bolvormig, tot 3 
cm doorsnede, met een centraal geplaatste 
stekelpunt op de schubben 

 
Bij oudere exemplaren van Metasequoia zien we vaak aan de basis van de stammen merkwaardige 
overlangse verdikkingen, die soms lagere takken afknellen. 
Zowel Taxodium als Metasequoia verdragen natte groeiomstandigheden maar Taxodium het meest. 
Taxodium is een plant uit de moerassen van o.a. de Mississippi in de V.S. en vormt daar tot 2m hoge 
ademwortels om zo het wortelgestel van zuurstof te voorzien.  
In ons land vormt Taxodium ook ademwortels als ze in of bij het water staan, maar wel minder hoog. 
Metasequoia vinden we regelmatig aangeplant in parken en soms zelfs als straatboom, b.v. in Borne aan 
weerszijde van de Europalaan. 
Een mooie oude Taxodium staat in Hengelo aan het water op de begraafplaats aan de Oldenzaalsestraat.  
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Taxodium op de begaafplaats aan de Oldenzaalsestraat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metasequoia in het park Tichelwerk in Hengelo (foto Jan Zwienenberg) 
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Hangende ♂ aren en ♀ groene kegetjes bij Taxodium (foto Jan Zwienenberg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                         Ademwortel van Taxodium 
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Het bladmerk boven de knop bij Metasequoia is speciaal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Metasequoia 

 
 
 
Jan Zwienenberg en Gerrit Haverkamp 
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De Blad- en Levermossen van Landgoed Lonnekerberg 

Verslag van inventarisatie 2006 – 2016 
 

Naar aanleiding van een mossenexcursie op het Landgoed Lonnekerberg van Landschap Overijssel kreeg 
Piet Kokke het idee om dit landgoed te gaan inventariseren. 
Hij begon in 2006 samen met Peter Spee. Na het overlijden van Peter heeft Jan Zwienenberg in 2010 zijn 
taak overgenomen. 
 
Eind 2016 werd de inventarisatie afgerond en werd daarna het verslag opgesteld. Dit verslag is op 15 
januari j.l., in een goed bezochte bijeenkomst, aangeboden aan Harrie Koster van Landschap Overijssel. 

 
 
Op basis van de bosaanplant is een 
beheerkaart opgesteld, die uit 8 
vakken bestaat. Een vak is 
opgedeeld in deelgebieden. Elk 
deelgebied is bezocht. Hiervan is 
een apart verslag gemaakt. Zo’n 
verslag begint met de beschrijving 
van de belangrijkste boomsoorten, 
de aanwezige struiken en boomslag 
en de kruiden. Daarnaast wordt per 
boomsoort aangeven welke mossen 
op de stam, boomvoet en takken 
groeien. Daarna worden de mossen 
op de substraten dood hout, bodem 
en steen vermeld. 
 
 

 
Om alle deelgebieden goed in beeld te krijgen waren er bijna 130 bezoeken nodig. Dit verslag bestaat uit 
meer dan 225 pagina’s. 
 
Concreet betekende dit dat wij (bijna) elke boom exact bekeken hebben. Je krijgt daarin steeds meer 
ervaring om de verschillende soorten te herkennen. Zo leerden we ook dat we goed op de nog gladde stam 
van jonge lijsterbessen moesten kijken. Hierop groeiden vaak interessante levermossen.  
Als het gestormd had, zochten we altijd naar de afgewaaide takken van oude eiken. Hierop waren dan de 
mossen uit de hogere delen van de boom te vinden. Het is niet mogelijk om alle mossen ter plekke op 
naam te brengen. Zo nodig werd materiaal mee naar huis genomen om deze daar met hulp van de 
microscoop te determineren. Hierbij konden we, zeker bij bijzondere soorten, ook een beroep doen op 
leden van regionale- en landelijke mossen werkgroep (BLWG = Bryologische en Lichenologische Wergroep 
van de KNNV).  
 
Naast het verslag van de deelgebieden is er een beknopter verslag gemaakt waarin een korte beschrijving 
van het landgoed staat. 
In dit verslag staat ook vermeld hoeveel verschillende mossen we gevonden hebben. De namen van de 
147 gevonden soorten staan in een bijlage. Dit geldt ook voor de rode lijst soorten en de zeldzame soorten. 
Een belangrijk onderdeel van dit verslag is de  beschrijving van een paar gebieden waar bijzondere 
mossen staan en de veenmossen op het landgoed. Een van deze gebieden is een bosperceel waarin de 
resten van een opgeblazen gebouw staan. Bij de bouw hiervan is kalkhoudende beton gebruikt. Hierop 
groeien mossen die je nu vooral in Zuid Limburg vindt. Drie van de hier gevonden soorten waren nieuw 
voor Twente. 
Ook staan er een enkele aanbevelingen ten aanzien van het beheer in het verslag. 
Wij hopen dat bij toekomstige beheerplannen niet alleen de fauna en de wilde planten op de voorgrond 
staan maar ook de mossen en ook de paddenstoelen. 
Beide verslagen kunnen opgevraagd worden bij ondergetekenden. 
 
Piet Kokke (pakokke@kpnmail.nl) en 
Jan Zwienenberg (j.h.zwienenberg@ziggo.nl). 
 
 
Op zaterdag 30 maart is er een mossenexcursie op Landgoed Lonnekerberg (zie aankondiging).  

mailto:pakokke@kpnmail.nl
mailto:j.h.zwienenberg@ziggo.nl
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B(l)oeiende planten 

Gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum 
 
Gewone vogelmelk kom je vaker vegetatief tegen dan bloeiend. In het voorjaar zie je vaak een polletje met 
glimmend, donkergroen blad in de bermen staan. Als je goed kijkt zie je dat de langwerpige bladeren een 
witte streep hebben. Ze kunnen in dit stadium  gemakkelijk worden verwisseld met uitgebloeide crocussen. 
De crocus heeft ook een witte streep op zijn bladeren. Bij de crocus zijn de bladen gevouwen en bij 
vogelmelk gootvormig afgerond. 
Als Gewone vogelmelk in mei of juni bloeit, zijn de bladen aan de top vaak verdord en licht bruin van kleur. 
Lang niet alle planten komen tot bloei.  
Als ze in de berm staan worden ze soms afgemaaid en dan vallen ze niet meer op.  
De stervormige witte bloemen kunnen in doorsnede tot 5cm groot worden. Door deze lelieachtige bloemen 
met een bol werd vogelmelk ingedeeld bij de Leliefamilie. Door DNA onderzoek is de leliefamilie opgedeeld 
in verschillende families. Tegenwoordig valt de vogelmelk met 10 andere geslachten onder de 
aspergefamilie. 
De zes bloemdekbladen zijn aan de buitenkant groen met een witte rand. Deze staan in twee kransen van 
drie. Soms kunnen de binnenste kroonbladen aan weerzijden een tand hebben. Dit komt zelden aan de top 
van de bladvormige meeldraden voor. De bladvormige meeldraden zijn  een mooi voorbeeld  dat alle 
bloemdelen oorspronkelijk bladachtig waren. 

De bloemen staan in een trosvormige scherm. De 
bloemstelen van de onderste bloemen zijn aanmerkelijk 
langer dan die van de bovenste bloemen. Hierdoor krijgt 
de bloeiwijze een  schermvormig uiterlijk. De 
wetenschappelijke naam duidt daar ook op. Umbellatum 
betekent schermdragend. De geslachtsnaam 
Ornithogalum komt van het Grieks. Ornithos is van vogel 
en gala van melk. Dit laatste heeft vermoedelijk betrekking 
op de heldere witte, melkkleurige bloemen. Relaties met 
vogels heb ik niet kunnen vinden. 
In de flora van Heukels zijn twee ondersoorten van 
Gewone vogelmelk opgenomen. In “Rothmaler, 
Exkursionsflora von Deutsland” zijn het twee soorten.  
In de laatste helft van de vorige eeuw is veel onderzoek 

gedaan naar o.a. zaadvorming in relatie met het aantal chromosomen van het Ornithogalum unbellatum 
complex. De heer Th.W.J. Gadella heeft een aantal artikelen in Gorteria en in de Levende natuur over  
deze problematiek geschreven.  
Mogelijk is dit ook de oorzaak van bijna totale vegetatieve verspreiding. De zaden kiemen slecht of de 
kiemplantjes sterven vroegtijdig. 
In de onderstaande tabel zijn verschillen van de ondersoorten weergegeven. 
 

kenmerk susp campestre susp. umbellatum 

synoniem O. angustifolium susp. divergens 

Bol hoger dan breed breder dan hoog 

Bijbollen langwerpig, spoedig blad dragend rond, 1e jaar niet blad dragend 

Bladen tot 5 mm breed 5 – 8 mm breed 

Bloemen 5 -12 in scherm meer dan 14 in een scherm 

Bloemsteel 
na de bloei 

schuin omhoog tot recht afstaand rechtafstaand tot teruggeslagen 

Lengte bl.steel  2 – 4 cm lang 4 – 7 cm 
 

Vele floristen kijken niet naar deze ondersoorten. Mogelijk komt dat, omdat in de Oecologische Flora van 
Eddy Weeda staat dat het nogal lastig is. Volgens Peter Venema valt dit nogal mee. 
 
Informatie uit: 

− Weeda, E. J., Nederlandse oecologische FLORA, deel 4 

− Meijden, R. van der, Heukels’ FLORA van Nederland 

− Gadella, Th.W.J. (1970) Gorteria 5: 18-19;  (1976) Gorteria 8: 51-53; (1983) Gorteria 11: 227-229 

− Gadella, Th.W.J. (1972) Ornithogalum divergens in Nederland. De Levende Natuur 75: 81-87  

− P. Venema, Nieuwsbrief WFD nr. 46 

− https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
Wytze Boersma 
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Schoningswerk Bentelerheide 

Nu de grootschalige werkzaamheden rond de Bentelerheide gereed zijn, zijn we op ons stukje nog lang niet 
klaar. Elk jaar zien we met verbazing hoe snel de opslag van met name  Vuilboom plaats vindt. Volhouden 
is het remedie. In twee keer per jaar kunnen we het aardig in de hand houden.  
Daarom zetten we op de zaterdagen 23 maart de werkzaamheden voort 
.  
Diegene die wil en kan helpen is van harte welkom. Snoeizaag, snoeischaar, takkenschaar en hark graag 
meenemen. Het is raadzaam om werkhandschoenen en laarzen aan te doen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dit keer beginnen we met schonen op: zaterdagochtend:23 maart van 09.00 uur tot 12.00 uur. 
Ik hoop dat er meer animo is dan vorig jaar. 
 
Verzamelpunt is het toegangshek aan de Gorsveldweg, kruising Drekkersweg. 
 
Wytze Boersma tel. (074) 3762711 
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Landelijke dag Grassen en Schijngrassen 

Wonderbaarlijk mooi, wiegend in de wind. Dat zijn grassen! Grassen en schijngrassen zijn intrigerend 
divers. Grijp je kans om er meer van te leren. Ook niet-kenners zijn van harte welkom op een studiedag 
Grassen en Schijngrassen in het Renkums Beekdal te Renkum op zaterdag 18 mei die de KNNV afdeling 
Wageningen e.o. op verzoek van het landelijk bestuur organiseert . 
Ontvangst is tussen 10 en 10.30 uur in het Mussennest achter het Informatiecentrum. 

➢ Opening door Bart Heijne (KNNV landelijk bestuur)  

➢ 10.30 - 11.15 uur Lezing “Inleiding in de Grassen en Schijngrassen” door Erik Simons. 

Erik is district coördinator van Floron en kenner van de flora van het Renkums Beekdal bij uitstek. 
➢ 11.15 – 12.00 uur Lezing “Grassen en het Nederlandse natuurbeleid.” door Dick Bal. 

Dick Bal van het Ministerie van LNV zal  ingaan op de rol die grassen spelen als belangrijke 
component van (internationaal) beschermde ecosystemen. Hoewel grassoorten geen hoge 
‘aaibaarheid’ hebben, bepalen ze wel de structuur van graslanden, vormen ze voedsel voor dieren 
en zijn ze kwaliteitsindicator voor habitattypen. 

➢ 12.30 -13.30 uur lunch. Koffie en thee is aanwezig. Lunch graag zelf meenemen. 

➢ 13.30 -16.00 uur praktijk in het Renkums Beekdal o.l.v. Erik Simons. 

➢ Sluiting  

Aanmelden uiterlijk 5 april bij Ina van Keulen ina.vankeulen@chello.nl 
Kosten: € 10,- p.p. betaling uitsluitend contant.  
 
S.v.p. meenemen: Flora van Heukels 2005 of Veldgids Nederlandse Flora en een loep. 
Voor determinatie kan er gebruik gemaakt worden van binoculairs. 
 
Adres:  Informatiecentrum Renkums Beekdal Nieuwe Keijenbergseweg 170 
6871 VZ Renkum. 
 
Het informatiecentrum is bereikbaar met lijn 51 en via de buslijnen (52/53 vanaf halte Europalaan – via 
Europalaan, Schaapsdrift, Nieuwe Keijenbergseweg). Vanaf bushalte Fluitersheuvel in Renkum is het nog 
10 minuten lopen. 
 
 

  

mailto:ina.vankeulen@chello.nl
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Clubkas aktie 

 

 

    

 
Rabobank Centraal Twente draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert 

zij de Rabo Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Centraal Twente stelt 

€ 150.000,- beschikbaar! 

 

Ook onze KNNV-afdeling, Vereniging voor Veldbiologie, doet dit jaar mee. 

 

Stemmen 

De klanten van de Rabobank Centraal Twente bepalen de grootte van het bedrag dat verenigingen 

ontvangen. Van dinsdag 19 maart tot en met zondag 7 april mogen klanten van Rabobank Centraal 

Twente drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club.  

Rekeninghouders bij de Rabo krijgen een code thuis waarmee ze kunnen inloggen en stemmen. 

Wij krijgen een minimum bijdrage van € 100,00 (!!) maar meer stemmen levert ons ook meer op. Dit gaan 

wij aan natuuractiviteiten in de stedelijke omgeving besteden. 

Oproep aan alle leden 

Wij gaan ervan uit dat leden met een rekening bij de Rabo natuurlijk twee stemmen op onze afdeling 

uitbrengen. Verder kun je onze deelname ook promoten bij familie, vrienden etc. Als ze zelf niet willen 

stemmen, kun je altijd de code nog vragen. 

Verdere informatie vind je onder: www.rabobank.nl/ct. 

 

 

Bedankt voor jullie steun!                                                   

 

Bestuur KNNV Hengelo-Oldenzaal 

 

Ons bestedingsdoel zoals vermeldt op de Rabo-website: 

 

Iets meer weten over bomen, planten, insecten etc. (bijv. namen) geeft al snel een beter inzicht in de 

natuur. Hiervoor hoef je niet perse naar een natuurgebied.  

In de stedelijk omgeving is de Natuur ook Dichtbij! Wij gaan dit ondersteunen met publicaties waarin 

vooral bomen centraal staan. Een nieuwe wandeling in Klein Driene komt voor de zomer. 

 
 
 

http://www.rabobank.nl/ct

