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Van het bestuur 

Dit is de eerste Onder de Loep van 2020. Een heel 
nieuw jaar ligt weer voor ons om weer te genieten 
van alles wat groeit en bloeit en dat ons samen 
boeit. 
Na deze zeer zachte winter komt de natuur weer 
snel tot leven. Zo werd tijdens de eerste excursie, 
de frisse neuzen wandeling bij Beckum bloeiend 
Klein hoefblad en de Witte kwikstaart gezien. 
Binnen het bestuur hebben we ook gekeken wat we 
dit jaar gezamenlijk  kunnen doen. We gaan in een 
project een aantal bermen in de gemeente Hengelo 
inventariseren op de nectarwaarde. Hiervoor maken 
we gebruik van het “Mijn berm bloeit” project dat 
opgezet is door de Vlinderstichting en  FLORON. 
Door deze systematiek krijg je een nectarwaarde 
van een stuk berm . Aan de hand van deze waarde 
kun je bepalen of het een aantrekkelijke berm is 
voor de vlinders. Op onze jaarvergadering op 
vrijdagmiddag 20 maart zullen we dit project 
toelichten. Op de vergadering  bespreken we  naast 
de gebruikelijke zaken  de andere plannen . We 
horen dan graag jullie reactie en inbreng. Naast de 
formele kant is er ruimte voor de informele zaken.  

Op 4 april is de landelijke KNNV de VV, 
Vertegenwoordigen Vergadering. Dit jaar in Tilburg 
omdat deze afdeling een jubileum heeft.  
Eén van de punten die daar aan de orde komt is de 
ondertitel van de KNNV, “de vereniging voor 
veldbiologie”. Een aantal afdelingen hebben hier 
moeite mee en geven aan dat het voor 
buitenstaanders lastig is om te begrijpen wat we 
doen. Om de ondertitel bijvoorbeeld te wijzigen in 
“Nederlandse Natuurvereniging” is het meteen 
duidelijk waar we mee bezig zijn. De discussie 
hierover is ook weer een aanleiding om onze 
jaarvergadering te bezoeken.  
 
Als bestuur willen we het bestuur graag uitbreiden 
met één of twee leden. 
Geïnteresseerde leden kunnen zonder verplichting 
een of meer vergadering bijwonen om zo beter een 
keus te kunnen maken. 
 
Tot ziens op onze jaarvergadering en anders op één 
van onze excursies.  
Zie verder deze Onder de Loep. 
 
Wytze Boersma

                       
 

Excursie Lemelerberg 1 september 2019 
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Agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Overzicht activiteiten afd. Hengelo-Oldenzaal 
 

  

Zondag 15 maart 2020 Excursie: Puntbeek 

Zaterdag 28 maart 2020 Excursie: Singraven 

Zaterdag 4 april 2020 Schoningswerk: Bentelerheide 
Zondag 19 april 2020 Excursie: Hulsbeek 

Zaterdag 02 mei 2020 Excursie: Samernrot 

Zondag 17 mei 2020 Excursie: Aamsveen 

 
Overzicht activiteiten DMF/RMT/KNNV Enschede 
 

  

Donderdag 5 maart 2020 Lezing: Plaaginsecten in een veranderend klimaat 
 

 
 
 

Excursie: Puntbeek 
 
Datum : Zondag 15 maart 2020 
Thema : Landschap 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Ochtend (tot 13.00 uur) 
Coördinatie : Bert Oude Egbrink (074-2434340) 
 
We maken een excursie in de omgeving van de 
Puntbeek ter hoogte van de buurtschap Punthuizen 
in het grensgebied met Duitsland ten oosten van 
Beuningen.  
De wandeling gaat door een jong 
ontginningslandschap, een oude buurtschap en 
natuurgebieden. Onderweg komen we door het 
landgoed Meuleman met bos, heide en 
jeneverbesstruwelen dat deel uitmaakt van het 
Lutterzand, langs het natte natuurgebied Punthuizen 
en door de droge Beuninger Achterheide.  
Misschien zien we hier de Boomleeuwerik of 
Klapekster wel.  
Over de klootschietbaan, de Punthuizerweg en de 
Holtweg lopen we terug naar ons vertrekpunt.  
Hierbij passeren wij het fraaie langs de Puntbeek 
gelegen Jan Wesselinkhoes.  
Langs de beek worden zo nu en dan IJsvogel en 
Grote gele kwikstaart gezien.  

 
Verzamelpunt: De parkeerplaats op de hoek van de 
Bentheimerdijk en Holtweg nabij het Jan 
Wesselinkhoes. We vertrekken hier omstreeks 09.45 
uur. 
 

 
IJsvogel 

 

Excursies 
Het verzamelpunt is (tenzij anders aangegeven) de Parkeerplaats kruising Boerhavelaan / Prof. Eykmanplatsoen (richting 
Borsthuis) te Hengelo. 
Ieder wordt vriendelijk verzocht zo veel mogelijk met de auto te komen zodat er genoeg plaatsen zijn voor hen die niet over een 
auto beschikken. 
Indien van toepassing wordt ook het verzamelpunt ter plekke aangegeven voor degenen die hier rechtstreeks naar toe willen 
(dit is op eigen risico bij het evt. niet doorgaan van de excursie). Gaarne van tevoren bellen of je daarnaartoe komt. 
De excursies zijn veldbiologische excursies. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de coördinator van de excursie. 
 

Vergaderingen 
De gebruikelijke plaats waar vergaderingen worden gehouden (tenzij anders aangegeven) is het NIVON Centrum aan de 
Lodewijkstraat 18 te Hengelo. 
 

Activiteiten Enschede 
De activiteiten van DMF/RMT/KNNV Enschede vinden plaats in het museum `de Museumfabriek`, het Rozendaal 11, Enschede 
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Excursie: Singraven 
 
Datum : Zaterdag 28 maart 2020 
Thema : Landschap 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Gerrit Haverkamp (074-2668489) 
 
Landgoed Singraven bij Denekamp wordt voor het 
eert genoemd in 1381 als agrarisch boerenhofstede 
‘Hof ten Singraven’. 
Het landgoed is in handen van verschillende families 
geweest. 
De heer W.F.J. Laan was de laatste particuliere 
bewoner. 
In 1956 gaf hij het landgoed in eigendom aan de 
Stichting Edwina Van Heek. 
In 1966 stierf de heer Laan, hij was kinderloos. 
 
Singraven is een zeer fraai oud Landgoed met hoge 
natuurwaarden o.a. oude vochtige bossen, 
moerasbos, de Dinkel, grazige plaatsen, houtwallen 
en niet te vergeten  de Dinkel en de Biidinkel die bij 
het kanaal Almelo Nordhorn samenkomen, dichtbij 
het schuivenhuisje. 
 
In de bossen van Singraven en omgeving komen 
over het hele seizoen gezien o.a. veel vogels, 
vlinders, libellen en allerlei (zeldzame)planten voor. 
 
Wat we eind maart hiervan te zien is even 
afwachten. 

Boswederik 
 
We gaan een route lopen vanaf de watermolen 
tegenover het huis Singraven naar het kanaal 
Almelo-Norhorn en via het schuivenhuisje, Nieuwe 
Werk, 
Ootmarsumsestraat en tenslotte Kasteellaan terug 
naar de parkeerplaats bij de watermolen. 
We vertrekken om 9.30 uur vanaf de watermolen. 
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats bij de 
Watermolen. We vertrekken hier omstreeks xx uur. 
 
 
 
 

Excursie: Hulsbeek 
 
Datum : Zondag 19 april 2020 
Thema : Voorjaarsverschijnselen 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Wytze Boersma (074-3762711) 
 
Iedereen kent de Hulsbeek bij Oldenzaal als 
recreatie terrein. Gelukkig heeft het gebied ook een 
aantal natuurwaarden.  
Aan de noordzijde stroomt de Gammelker beek. Een 
aantal jaren geleden zijn er herstel werkzaamheden 
uitgevoerd. Gelijktijdig zijn ook werkzaamheden voor 
de Stakenbeek uitgevoerd.  
De herstelwerkzaamheden van de Gammelkerbeek 
zijn uitgevoerd in het kader van de Europese 
Kaderrichtlijn Water (kortweg: KRW). De 
doelstellingen zijn het verbeteren van het 
ecologische functioneren van de beek.  
 
De werkzaamheden van de Stakenbeek zijn 
uitgevoerd in het waterbeheerplan benoemd als 
onderdeel van de Netwerk Ecologisch Waardevolle 
Wateren (NEWW).  
De bodem van de Gammelkerbeek is verhoogd en 
de beek is meer zichtbaar en toegankelijk gemaakt 
Hierdoor wordt de binding met de omgeving 
versterkt, zodat de vele bezoekers op het Hulsbeek 
zich bewust zijn van de kwaliteiten van de beek. 
 
De Stakenbeek  is om de visvijver geleid. Hierdoor 
wordt een belangrijke barrière tussen de 
Gammelkerbeek en zijn brongebieden 
weggenomen. Door het omleiden van de beek is ook 
de inrichting van de visvijver verbeterd.  
Deze voldoet mede door het gebruik van de vijver 
als retentie, aan de eisen.  
Hiernaast hopen we bijzondere en mooie 
waarnemingen te doen. Het is ook een goed 
vogelbroed gebied.  

Holenduif 
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats P2 aan de 
noordzijde van het Hulsbeek. We vertrekken daar 
om +/- 09:30. 
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Excursie: Samernrot 
 
Datum : Zaterdag 02 mei 2020 
Thema : Voorjaarsflora 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Ochtend (tot 14.00 uur) 
Coördinatie : Bert Oude Egbrink (074-2434340) 
 
Dit keer houden we de voorjaarsexcursie in het bij 
Schüttorf gelegen Samernrot.  
Het Samernrot is een uitgestrekt loofbos op 
voedselrijke kalkrijke bodem met een hoge 
wisselende waterstand.  
Het gebied staat bekend om haar soortenrijke 
voorjaarsflora met verschillende in Twente 
ontbrekende of zeldzame soorten als Eenbes, 
Bosbingelkruid, Gevlekte aronskelk, 
Schedegeelster, Daslook, Bosgierstgras en 
Eenbloemig parelgras. Bosanemoon, Slanke 
sleutelbloem en Bosviooltje krijgen we natuurlijk ook 
te zien. 

Eenbes 
 

Dwars door het gebied loopt de Rheiner Damm van 
Schüttorf naar Steide met de oude 
Franzosenbrücke.  
Naast planten hopen we ook de nodige vogelsoorten 
te zien en te horen. 
  
Verzamelpunt: Wij parkeren langs de Rheiner 
Damm bij het informatiepaneel aan de rand van het 
bos vanaf de kant van Schüttorf. We vertrekken hier 
omstreeks 09.45 uur. 

 
Daslook 

Excursie: Aamsveen 
 
Datum : Zondag 17 mei 2020 
Thema : Hoogveen, natte heide, Weidevogels 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Wytze Boersma (074-3762711) 
 
Twee jaar geleden in 2018 zijn we ook naar het 
Aamsveen gegaan. Het Aamsveen is één van de 
dertien hoogveengebieden in Nederland.  
Het Aamsveen vormt samen met het Duitse deel 
één groot hoogveen complex. Het Nederlandse 
deel, 180 ha wordt beheerd door Landschap 
Overijssel en is een Natura 2000 gebied.  
De doelen zijn o.a. om de hoogveenvorming weer te 
herstellen en in het overgangsgebied  schrale natte 
weilandjes te creëren. 
Het is belangrijk dat de waterhuishouding op peil 
wordt gebracht. 
  
Het Aamsveen is de laatste jaren steeds natter 
geworden. Hiermee is de kwaliteit van het veen 
verbeterd.  
Vanaf de uitkijktoren hebben we een fraai gezicht 
over het gebied. Hopelijk zien we nog een paar 
weidevogels. 

 
 
Verzamelpunt: De parkeer parkeergelegenheid bij 
de kruising Aamsveenweg en Roodmolenweg, 
startpunt van het wandelnetwerk Aamsveen. We 
vertrekken om +/- 09:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 Maart 2020, pagina 5 
 

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: 4 april 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten Vrienden van De MuseumFabriek/RijksMuseum Twente 

 

Lezing: Plaaginsecten in een veranderend 
klimaat en een dichtbevolkt land 
 
Datum : Donderdag 5 maart 2020 
Tijd : 20:00:00 uur 
Spreker : Arnold van Vliet 
Locatie : De Museumfabriek  
Toegang : Vrienden van DMF/RMT gratis op 
                      vertoon lidmaatschapskaart; 
       niet-leden € 5,-  
 
De eikenprocessierups is mogelijk de beruchtste 
plaaginsecten in Enschede, echter het is niet de 
enige.  
In deze presentatie gaat Arnold van Vliet in op de 
spectaculaire klimaatveranderingen die plaats 
vinden in Nederland en de ons omringende landen. 

Hij laat zien dat we overal om ons heen de effecten 
van deze veranderingen op de natuur zien en dat 
deze veranderingen grote gevolgen hebben voor de 
mens.  
Wat zal er in de komende jaren nog meer 
veranderen en hoe kunnen of moeten we hier op 
inspelen? Voorbeelden die aan bod komen zijn 
eikenprocessierups, muggen, teken, wespen maar 
ook bladluizen en andere insecten. 
 

Naast het gegeven dat Arnold van Vliet één van de 
toonaangevende wetenschappers is op het gebied 
van plaaginsecten is Arnold medeoprichter van de 
Muggenradar, Allergieradar, Tekenradar, de 
Splashteller en de GrowApp. 
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Terugblik 

Verslag excursie: Bentelerzijde 
 
Datum : Zaterdag 15 februari 2020 
Thema : Frisse neuzen 
Deelnemers : 10 
Leiding : Bert Oude Egbrink 
Weer : Bewolkt 
 
De jaarlijkse frisse neuzenwandeling ging dit keer 
door de Bentelerzijde, een gebied ten westen van 
Beckum dat onderdeel uitmaakt van het landgoed 
Twickel. Of de wandeling door kon gaan, was vooraf 
onzeker. In de weervoorspelling werd de storm 
Dennis aangekondigd. Gelukkig voor ons trok 
Dennis pas op zondag over het land.  
De start van de excursie was bij de Blasiuskerk in 
Beckum. Via de tunnel onder de rijksweg door zijn 
wij langs erve Lonink naar het Loninkvoetpad 
(kerkepad) gelopen. Langs de rand van de akker 
was een onkruidstrook aangelegd die als 
voedselgebied voor vogels dient. Tijdens de 
verkenning van het gebied een week eerder zag ik 
bij een andere onkruidstrook een paartje 
Roodborsttapuiten. Het aanleggen van dit soort 
stroken heeft dus zeker zin.  
Door het gebied loopt de Hagmolenbeek die hier 
door het Waterschap natuurvriendelijk is ingericht. 
Door de vele regen in de voorafgaande weken 
stonden delen van het beekdal onder water. Hier 
zagen we enkele Grauwe ganzen. Tijdens de 
verkenning zag ik hier ook de Grote zilverreiger en 
de Blauwe reiger.  
Onderweg passeerden wij de Loninkwoner of 
Sprokkel, het erf waar Marwin Hofstede een 
vleesschapenbedrijf runt. Het vleesschapenbedrijf is 
één van de drie bedrijven op landgoed Twickel waar 
sinds 2008 het project Boeren voor Natuur wordt 
uitgevoerd. Het agrarisch gebied waar we doorheen 
liepen, maakt deel uit van het bedrijf van Marwin 
Hofstede.  
Bij het oude Twickel erf de Beunder zijn we de 
Hagmolenbeek over gestoken. Langs de beek het 
kerkepad volgend zijn wij naar de Huttenveldsweg 
gelopen. Onderweg zagen we een struweel met 
bloeiende Gaspeldoorns en lieten enkele Sijsjes zich 
mooi zien en horen.  

Sijs 

Iets verderop bij een cascade stuw voegt de 
Buitenbeek zich bij de Hagmolenbeek. Hier zagen 
we de Waterviolier, een indicator voor kwel. Enkele 
dagen later werd bij de stuw door één van de 
deelnemers aan de excursie een Grote gele 
kwikstaart gezien.  
In een houtwal langs de Huttenveldsweg zagen we 
honderden bloeiende planten van de Vroegeling. 
Over zandwegen door een jong 
ontginningslandschap lopend, kwamen we langs het 
Huttenveld, een nat heideveld met veel Gagel. In de 
sloten in het nabij gelegen rabattenbos zagen we 
rode ijzerrijke kwel.  
Over een pad door het particuliere landgoed ‘t 
Boetnveeld zijn we weer richting Beckum gelopen. 
Daar waar we de Buitenbeek weer overstaken, 
vonden we op het pad een fraai exemplaar van de 
Judusoor, een paddenstoel. De Vlier waar die 
meestal op groeit, konden we niet vinden.  
Iets verderop in een weiland zagen we nog 10 Witte 
kwikstaarten op doortrek. Over de Rotersweg de 
Hagmolenbeek overstekend, gingen we met een 
frisse neus weer richting de kerk in Beckum.  
In onderstaande lijst zijn de waarnemingen van de 
excursie en de verkenning een week eerder 
opgenomen. 
 
 

Waargenomen soorten 
Vogels 
Blauwe Reiger Boomklever 
Boomkruiper Buizerd 
Gaai Grauwe Gans 
Grote Bonte Specht Grote Lijster 
Grote Zilverreiger Houtduif 
Huismus Kievit 
Kleine Bonte Specht Koolmees 
Merel Nijlgans 
Pimpelmees Roodborst 
Roodborsttapuit Sijs 
Spreeuw Staartmees 
Torenvalk Vink 
Wilde Eend Winterkoning 
Witte Kwikstaart Zwarte Kraai 
Zwarte Specht 

Planten & Mossen 
Gaspeldoorn Gewone Dophei 
Gewone Eikvaren Gewone Paardenbloem 
Gewone Vogelmelk Gewoon Sneeuwklokje 
Herderstasje Hulst 
Jeneverbes Klein Hoefblad 
Klimopereprijs Koningskaars 
Madeliefje Mannagras 
Paarse Dovenetel Schijnaardbei 
Struikhei Vroegeling 
Waterviolier Wilde Gagel 
Winterpostelein Witte Dovenetel 

Paddenstoelen 
Echt Judasoor Gele Trilzwam 
Overig 
Europese Mol 
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Algemene Jaarvergadering 2020 

Datum en tijd:    vrijdagmiddag 20 maart 2020 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. 15 maart 2019. 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
4. Jaarverslag 2019 van bestuur, excursiecommissie en werkgroepen. 
5. Financieel jaarverslag 2019 en balans 31-12-2019. 
6. Verslag kascommissie. 
7. Vaststelling kascommissie 2021. 
8. Begroting 2020 en contributie 2021.  
9. Bestuurssamenstelling. 

Wytze Boersma en Bert Oude Egberink zijn aftreedbaar en herkiesbaar. 
10. VV op zaterdag 13 april 2019. De stukken kunnen ter vergadering ingezien worden. 
11. Vaststelling benoeming afgevaardigden naar VV  4 april 2020. Voorstel komt ter vergadering. 
12. Stand van samenwerking met IVN afdelingen, KNNV en gemeente Hengelo. 
13. Beleidsplan KNNV Hengelo-Oldenzaal 2020 en 2021. 
14. Rondvraag en sluiting. 

 

Pauze met hapje en drankje 
 

Na de pauze is er presentatie over de kampeervakanties van de AKC door Wytze Boersma. 
 
Rooster van Aftreden 
 

Naam 2019 2020 2021 2022 

Wytze Boersma  x   

Jan Zwienenberg   x  

Jan Weernink x   x 

Bert Oude Egbrink  x   

Harry de Jong x   x 

 
 
 

Verslag algemene ledenvergadering 2019 

De vergadering vond plaats op 15 maart 2019 in het Nivon-Centrum in Hengelo. Er waren 13 leden 
aanwezig. André Bolt is met kennisgeving afwezig. 
 

1. Opening 
Voorzitter Wytze Boersma heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering. 
Eind februari 2019 is Paul Ludwig overleden. Zijn vrouw Henry is verhuisd naar Woon- en zorgcentrum Het 
Woolde. Daarna volgt een moment van stilte om hem te herdenken. 
De presentielijst wordt door de aanwezigen getekend. 

2. Verslag ledenvergadering d.d. 23 maart 2018.  
Het verslag wordt goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
• De stukken voor de VV komen nu als pdf bij het bestuur. Geïnteresseerde leden kunnen bij de 

secretaris deze opvragen. 

• Over de AVG (privacywetgeving) zijn de nodige stukken ontvangen (zie agendapunt 14). 

4. Jaarverslag 2018 van bestuur, excursiecommissie en werkgroepen. 
Het ledenaantal loopt iets terug. Het jaarverslag wordt per bladzijde doorgenomen en vastgesteld met dank 
aan de verslagleggers. 
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5. Financieel verslag 2018 en balans 31-12-2018. 
Het exploitatieverslag laat een positief saldo zien van € 186,79. 

6. Verslag kascommissie. 
De kascommissie bestaande uit Laurens van Run en Bernard Wanders heeft de stukken gecontroleerd en 
akkoord bevonden. Met bijzondere dank aan onze penningmeester Jan Weernink wordt het bestuur 
decharge verleend.  

7. Vaststelling kascommissie 2020. 
Het bestuur dank de kascommissie voor hun werk. De nieuwe commissie bestaat uit Bernard Wanders en 
Gerrit Haverkamp. Reserve-lid wordt Mieke van den Berg. 

8. Begroting 2019 en contributie 2019. 
Doordat een deel van Onder de Loep naar externe partners vanaf nu als pdf wordt verstuurd worden de 
portokosten lager en is het verwachte tekort voor 2029 ongeveer € 100,00. 
De rekening voor de zitbank bij het Lonnekermeer moet nog betaald worden. 
De contributie blijft gelijk. We hopen dat de Club-actie ook nog een bijdrage zal opleveren. 

9. Bestuurssamenstelling. 
Jan Weernink en Harry de Jong zijn aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen andere kandidaten 
gemeld. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming. 

10. VV op zaterdag 13 april 2019. 
Afgelopen najaar zijn de nieuwe landelijke statuten besproken. Deze worden in de komende VV 
bekrachtigd. Wytze licht een aantal belangrijke punten op de agenda toe. Een daarvan zijn de geplande 
mini-cursussen. Er worden er een aantal voorbereid zoals korstmossen en libellen. De cursus 
tuinvogeltelling hebben wij dit jaar in kader van KIN uitgevoerd. 
 

11. Benoeming afgevaardigde naar VV 13 april 2019. 
Het bestuur overlegt intern over de afvaardiging. 

12. Stand van samenwerking met IVN-afdelingen, KNNV en gemeente Hengelo. 
De samenwerking met het IVN beperkt zich op dit moment tot activiteiten in kader van KIN. Gerrit 
Haverkamp vertegenwoordigt ons bij de Groene Tafel die een paar keer per jaar bij elkaar komt. Met 
ambtenaren van de gemeente en medewerkers van Gildebor is er een goed contact. 

13. Beleidsplan KNNV Hengelo-Oldenzaal 2019 en 2020. 
De verschillende onderdelen van het plan zijn doorgenomen. Afgesproken wordt dat de afspraken met 
KNNV Enschede over het deelnemen aan elkaars activiteiten vastgelegd worden. 
In dit beleidsplan komt ook meer aandacht voor de teruggang van de insecten. Landelijk komt er een 
deltaplan met betrekking tot de biodiversiteit. 
In 2019 willen we proberen om geïnteresseerde niet-leden voor onze excursies te interesseren. Dit wordt 
een proefjaar. De juridische status van excursieleden gaan we daarna regelen. We kunnen daarbij gebruik 
maken van ervaringen van de afdeling Vriezenveen.   
Het Beleidsplan komt ook op onze website. 

14. Huishoudelijk reglement. 
Dit jaar zal het bestuur de maatregelen rond de AVG (privacywetgeving) en de invoering van de 
excursieleden opnemen in het huishoudelijk reglement. Dit kan dan besproken worden in de 
ledenvergadering van 2020. De uitvoering van de AVG voor onze afdeling staat vermeld in Onder de Loep 
van maart 2019. 
 

15. Rondvraag en sluiting. 
Ruud Kuipers attendeert op het VSB-Fonds. Zij hebben geld voor goede plannen. 
 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 

Na de vergadering was er onder genot van een hapje en drankje een interessante presentatie over de 
Europese orchideeën door Joop de Wit. Naast een aantal soorten gaf Joop veel achtergrondinformatie over 
deze plantenfamilie, waarbinnen de verschillen binnen een soort soms groter zijn dan tussen soorten. 
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Jaarverslag 2019 

Bestuurssamenstelling 
Samenstelling per 31-12-2019. 
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 2019 zeven maal 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 25 maart 2019 in het NIVON-Centrum. De stukken behorende bij 
deze vergadering staan vermeld in Onder de Loep van maart 2018. 
 
c. Ledenaantal 

Het ledenaantal per 1-1-2020 is in totaal 67 ( 50 leden en 17 huisgenootleden). De afdeling heeft één 
erelid. 
 
d. Ledenblad Onder de Loep en website. 

Het ledenblad verschijnt vier mal per jaar. Leden verzorgen de verspreiding in Hengelo, Delden en Borne. 
Met ingang van dit jaar krijgen de externe instanties Onder de Loep toegezonden als PDF. Dit zorgt voor 
een flinke besparing aan porto. 
Er is nog steeds een vacature in de redactie. Alle uitgaven van Onder de Loep, vanaf 20-09, staan op de 
website. Op onze website staan ook de actuele waarnemingen van Waarneming .nl  voor de gemeente 
Hengelo en Twente. 
De website wordt steeds aangepast aan het landelijk format. 
Onder de Loep geeft samen met de website een goed beeld van de vele activiteiten van de afdeling. De 
eindredactie van Onder de Loep is in goede handen bij Harry de jong, die ook de webmaster is. 
 
e. Herinnering aan jubileum 

In april van 2019 is eindelijk ons jubileumbankje op het landgoed Lonnekermeer geplaatst. Door de 
herinrichting en herstelwerkzaamheden op het Lonnekermeer kon het bankje niet eerder worden geplaatst. 
Door het plaatsen van het bankje hebben we een blijvende herinnering van ons 100 jarige jubileum. 
 
f. Financiën 

Het boekjaar 2018 is gesloten met een klein nadelig saldo van € 80,00. Het tekort is lager uitgevallen door 
een bijdrage van € 181, 26 uit de Rabo Clubactie. 
Het exploitatieoverzicht 2019, balans per 31-12-2019 en de begroting 2020 staan in Onder de Loep maart 
2020.  
 
g. Tekenkaart 

Deze plastickaart waarmee teken goed zijn te verwijderen is een nieuw product van de KNNV. Eind 2019 
hebben alle leden een exemplaar ontvangen. 
 

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. Dit moet straks het Gewest Overijssel van de KNNV 
worden. Naar verwachting zullen er in 2020 concrete stappen gezet worden. 
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b. Samenwerking met IVN 

In ons werkgebied zijn de contacten met IVN-afdelingen beperkt tot Hengelo waarmee in het verslagjaar 
beperkt overleg is geweest. 
 
c. Overleg met de gemeente Hengelo 

Onze afdeling heeft deelgenomen aan het overleg binnen de Groene Tafel. Met de nieuwe wethouder, die 
verantwoordelijk is voor het groen, mevrouw Mariska A. ten Heuw, is een kennismakingsgesprek geweest.  
Met de verschillende medewerkers van de gemeente en Gildebor is er een regelmatig en plezierig contact. 
 

III. Activiteiten 
 
a. Excursies 

 
Datum   Plaats     Thema      deelnemers 
16 februari Lonnekermeer   Frisse neuzen    12 
17 maart Hazelbekke   Natuurbeleving      6 
30 maart Lonnekerberg   Mossen       8 
13 april  Kuiperberg   Landschap      7 
28 april  Ottershagen/Lage  Weidevogels en bos     8  
12 mei  Luttenbergerven  Schraalland      9 
25 mei  Harrevelder schans  Heide en beekdal     4 
8 juni  Silberberg   Kalkflora    18 
23 juni  Buurserzand   Natuurbeleving      5 
6 juli  Kanaal Almelo Nordhorn Planten     10 
28 juli  Haaksbergerveen  Hoogveen      4 
18 augustus  Noordijkerveld   Natuurontwikkeling  niet doorgegaan 
1 september Lemelerberg   Heide       9 
15 september Smalenbroek   Natuurbeleving        4 
29 september Singraven   Herfst    niet doorgegaan 
12 oktober Bentelerheide   Paddenstoelen        6 
26 oktober Borkeld    Slotexcursie              niet doorgegaan 
 
Totaal zijn er in het jaar 2019 zeventien excursies georganiseerd waarvan er drie niet zijn doorgegaan door 
slecht weer (regen) of gebrek aan belangstelling.  Bij de excursies wisselde het aantal deelnemers sterk 
namelijk van 4 tot 18. De excursie naar de kalkflora op de Silberberg bij Osnabrück trok het grootste aantal 
deelnemers. Er namen zelfs mensen van andere KNNV afdelingen in het land aan deel. Het aantal 
deelnemers aan de excursies in de tweede helft van het excursieseizoen bleef helaas achter bij de 
verwachtingen. De leden van de excursiecommissie in 2019 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 2019 op individuele basis en in klein groepsverband  
geïnventariseerd voor FLORON. Zo zijn de zaadvormende exemplaren van de hemelboom (Ailanthus 
altissima) naar aanleiding van een oproep in een Natuurbericht geïnventariseerd. 
Door een aantal leden is in  december de FLORON/botanische dag in Nijmegen bezocht. 
Contactpersoon: Wytze Boersma 
 
c. Inventarisaties voor Stichting Twickel  

In het begin van 2019 heeft Stichting Twickel diverse natuurverenigingen/-organisaties gevraagd om 
bepaalde gebieden van het landgoed te inventariseren. Doordat de informatie laat beschikbaar was en de 
hete zomer, is maar op beperkte schaal geïnventariseerd. De mossen zijn door Rudi Zielman 
geïnventariseerd en de hogere planten door Marti Rijken. De jaarlijkse paddenstoelen excursie op de 
Bentelerheide en het Boddenbroek was een onderdeel van de inventarisatie. 
Van het Demmersblok en het Boddenbroek en Bentelerheide zijn door Marti Rijken rapportages gemaakt.   
Contactpersoon: Wytze Boersma 
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d. Paddenstoelwerkgroep Twente (KNNV – NMV) 

2019 was wat betreft paddenstoelen opnieuw geen geweldig jaar door de lang aanhoudende hitte en 
droogte; slechts een korte natte periode – medio september tot eind oktober – kende een explosie van 
paddenstoelen: veel exemplaren van doorgaans algemene soorten. 
Door privéomstandigheden was het soms slechts een klein groepje dat deelnam aan een excursie; ook was 
het daardoor niet mogelijk excursies op grotere afstand te organiseren, omdat menigeen niet lang van huis 
kon. 
In 2019 zijn we tussen 4 september en 13 november slechts 10 maal samen op pad geweest, met 2 - 8 
deelnemers per keer (gemiddeld 4,5). Alle waarnemingen zijn, eventueel na noodzakelijk microscopisch 
onderzoek, doorgegeven aan de kartering van de NMV. Het aantal op naam te brengen soorten varieerde 
van 32 tot 99, met een gemiddelde van 75. 
Er zijn nauwelijks tot geen bijzondere vondsten gedaan. Ons bezoek aan de Arrierkoelanden op 31 oktober 
was net te laat in het seizoen; door nachtvorst waren de wasplaten inmiddels grotendeels veranderd in pap. 
Wie houdt van de geur van knoflook moet eens naar het Weldam gaan, waar we op 13 november opnieuw 
(na 2017) Bleke knoflooktaailingen vonden; je hoeft ze niet te zoeken, want je kunt ze gewoon ruiken. 
De jaarlijkse excursie voor de KNNV hebben we dit jaar gehouden op 12 oktober naar de Bentelerheide 
(mede op verzoek van Twickel), voorgelopen met de werkgroep op 9 oktober; we zagen in totaal 100 
soorten, waarvan slechts 5 rode-lijst-soorten. 
Verder kan nog gemeld worden dat enkele van de werkgroep nog steeds deelnemen aan de maandelijkse 
microscopie-studieavonden op Hof Espelo, onder auspiciën van NMV georganiseerd en begeleid door 
Marian Jagers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schubbige bundelzwam 
 
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 het parkeerterrein aan de Wetstraat. In onze stand, 
die goed bezocht werd, stonden tuinplanten, die geschikt zijn voor verschillende bloembezoekers. De 
planten zijn geleend van kwekerij Fahner. 
Deze opzet past goed in het idee van Steenbreek en kan opnieuw gebruikt worden als de markt opnieuw 
wordt georganiseerd. 
Contactpersoon: Gerrit Haverkamp 
 
 
 
 



 
 Maart 2020, pagina 12 

f. Schoningswerk Bentelerheide 

In 2019 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. Door ziektes en blessures is maar eenmaal, in het voorjaar een werkochtend geweest. Hieraan 
namen 7 personen deel. 
Contactpersoon: Wytze Boersma 
 
g. Natuur in de Stad 

Het centrale thema van de landelijke KNNV is Natuur Dichtbij. Binnen onze afdeling werd dit in het 
verslagjaar uitgevoerd in Klein Driene en binnen het Industrieterrein Oosterveld, dat deels beheerd werd als 
“tijdelijke natuur”. Door de snelle uitbreiding van de bouwactiviteiten op dit industrieterrein is dit project in 
2019 beëindigd.  Het heeft wat ons betreft voldaan aan de doelstellingen namelijk de spontaan 
verschijnende flora en fauna de ruimte te geven. We zullen bij de gemeente aandringen op een evaluatie. 
Contactpersoon: Jan Zwienenberg 
 
h. Klein Driene 

In 2019 lag de prioriteit bij een Euregio-project waarbij bij de herinrichting van naoorlogse wijken geleerd 
kon worden van elkaars ervaringen. Er namen meerdere steden uit het Euregiogebied deel. Wij waren 
betrokken bij de herinrichting van het Dekkersveld. 
Dit heeft uiteindelijk een goed plan opgeleverd met een kleine boomgaard, die daar vroeger ook geweest 
is. Begin 2020 wordt er een informatiebord over het Stadsarboretum geplaatst. Dit is een initiatief van het 
Wijkbestuur. Wij hebben de tekst aangeleverd. 
Contactpersonen: Gerrit Haverkamp 
 
i. Cursuswerkgroep KIN (KNNV, IVN, NIVON) 

Door de cursuswerkgroep KIN, een samenwerkingsverband van de Hengelose groenverenigingen, zijn in 
2019 twee natuurcursussen georganiseerd. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van het landelijk aanbod 
van mini-cursussen. Deze cursussen bestaan uit één theorieavond en één excursie. Informatie, voorbeeld 
van een persbericht en de presentie zijn door, bv. vogelbescherming en de vlinderstichting gemaakt en 
beschikbaar gesteld.  
De tuinvogelcursus is in januari georganiseerd. Naast de kennis overdracht is het doel dat de deelnemers 
deelnemen aan de nationale tuinvogeltellingweekend. Totaal hebben 20 personen deelgenomen. 
De tweede cursus, vlinderherkenning vond plaats in juli. Hieraan namen 18 personen deel. Secundair doel 
was om mee te doen aan het nationale vlinderweekend.  
Contactpersoon: Wytze Boersma 
 
Woord van dank ! 
Het bestuur kijkt met een goed gevoel terug op het jaar 2019. Graag willen wij alle leden danken voor hun 
steun en inzet. 
 
Hengelo, februari 2020 

 
 
 

(Concept)Beleidsplan KNNV Hengelo-Oldenzaal 2020 – 2021 

Dit beleidsplan is een vervolg op het plan 2019 – 2020 dat in de Algemene Jaarvergadering d.d. 15 maart 
2019 is vastgesteld. 
 

Samenwerking met IVN en KNNV-afdelingen in Overijssel. 
In de nieuwe statuten van het Landelijk KNNV is het Gewest weer in ere hersteld. Elke provincie moet een 
gewest krijgen. De ontwikkeling van Het Gewest Overijssel is in ontwikkeling. 
Leden van de KNNV-afdelingen Hengelo-Oldenzaal en Enschede bezoeken elkaars activiteiten wat door 
beide besturen wordt toegejuicht. De samenwerkingsafspraken zullen begin 2020 op papier gezet worden. 
In ons werkgebied is er alleen met de IVN afdeling Hengelo periodiek contact. Dit was in 2019 beperkt tot 
praktische werkafspraken. Gepoogd zal worden om t contacten in 2020 weer te intensiveren. 
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Activiteiten 
Bij de hieronder vermelde activiteiten wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het landelijk thema van de 
KNVV: Natuur Dichtbij. 
 

• Excursieprogramma 
De excursiecommissie maakt jaarlijks een gevarieerd programma waarbij verschillende gebieden met 
steeds een andere flora en fauna bezocht worden.  
Er zal in 2020 opnieuw geprobeerd worden om geïnteresseerde natuurliefhebbers, die geen lid zijn van 
onze vereniging, voor deze excursies te interesseren. Leden van andere KNNV afdelingen blijven ook van 
harte welkom. 
 

• Insecten en Bermbeheer 
De gemeente heeft een bijenmanifest opgesteld. Wij hadden verwacht dat de gemeente in 2019 met 
concrete plannen zou komen met betrekking tot een voor insecten aantrekkelijker groen- en 
bermonderhoud. 
Het bestuur heeft een korte notitie opgesteld met aanbevelingen voor een beter bermonderhoud voor name 
de insecten (zie Onder de Loep maart 2020). Die notitie is aan gemeente toegezonden ter bespreking in de 
Groene Tafel. 
Als afdeling gaan we ook zelf aan de slag. FLORON en Vlinderstichting zijn met het project “Mijn Berm 
Bloeit” gestart (zie website FLORON). Op basis van een bepaalde systematiek wordt een bermstuk van 
100 meter geïnventariseerd. De inventarisatiegegevens geven daarna een beeld van de bloemenrijkdom 
en de nectarwaarde voor met name vlinders. 
Wij zullen deze systematiek gaan gebruiken bij twee bermen binnen de gemeentegrenzen waarbij ook 
waarnemingen van bezoekende insecten zullen vastleggen. 
Ook gaan we de aanwezige plantensoorten en hun bezoekers op beeld vastleggen. 
 

• Natuur- en boomwandelingen in Hengelo 
Door verschillende oorzaken is het niet gelukt om in 2019 een nieuwe wandeling te publiceren. Voor 2020 
staat Klein Driene op het programma. Voor 2021 moet nog een keuze gemaakt worden. 
 

• Cursussen en lezingen 
De cursussen in kader van KIN (KNNV-IVN-NIVON) worden voortgezet. Er zijn positieve ervaringen met 
het  mini-cursusconcept dat door de KNNV is ontwikkeld. Actuele cursussen staan vermeld op onze 
website. 
Op verzoek van bijvoorbeeld wijkorganen verzorgen leden lezingen over bijvoorbeeld de ecologische 
waarde van houtige gewassen. 
 

• Stadsarboretum Klein Driene 
Op initiatief van de bewonersvereniging wordt er een publicatiebord over dit arboretum geplaatst. Er in 
kader van de herinrichting van het Dekkersveld een kleine boomgaard aangeplant, waarvan wij de soorten 
hebben voorgedragen. In 2020 zal de inventarisatie worden afgerond en komt er een herziene uitgave van 
de boomwandelingen, waarin meer aandacht komt voor de ecologische waarde van houtige gewassen. 
 

• Schoningswerk Bentelerheide 
Onze afdeling beheert in nauw overleg met de Stichting Twickel een klein vochtig heideterrein. In het 
voorjaar en najaar wordt er weer een schoningsactiviteit gepland. 
 

• Natuuronderzoek 
Voor 2020 zijn er behalve het eerde genoemde bermonderzoek nog geen concrete plannen. Als er vragen 
van organisaties als Stichting Twickel of Landschap Overijssel (Lonnekermeer) staan we daar voor open en 
zullen ons daarover beraden. 
 

Groene Tafel en gemeente Hengelo 
De Groene Tafel is het platform waarop we samen met de andere groene organisaties overleg plegen met 
de gemeente Hengelo. 
Samen met deze groene organisaties en de gemeente Hengelo nemen wij ook deel aan de informatiemarkt 
in het Centrum van Hengelo 
 
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2020. 
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Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020 

 

  WERKELIJK WERKELIJK BEGROOT BEGROOT 

BATEN 2018 2019 2019 2020 

Contributie 1.835,25 1.925,00 1.910,00 1.887,00 

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

Rente 0,33 0,63 0,00 0,00 

Rabobank clubkas 0,00 181,26 0,00 100,00 

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

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

Nadelig saldo 0,00 80,14 250,00 145,50 

Totalen 2.225,58 2.187,03 2.160,00 2.132,50 

     

     

  WERKELIJK WERKELIJK BEGROOT BEGROOT 

LASTEN 2018 2019 2019 2020 

Afdracht Hoofdbestuur 1.171,50 1.252,25 1.170,00 1.177,50 

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

Onder de Loep-drukkosten 216,32 283,07 225,00 280,00 

Onder de Loep-verzendkosten 265,39 208,38 250,00 210,00 

Bestuurskosten 8,00 135,71 50,00 50,00 

Excursies 41,30 0,00 50,00 50,00 

Drukwerk/Portikosten 16,60 13,05 15,00 15,00 

Bankkosten 193,18 196,17 200,00 200,00 

Reiskosten 77,00 38,40 100,00 100,00 

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

Diversen, knnv 0,00 60,00 0,00 0,00 

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

Totalen 2.225,58 2.187,03 2.160,00 2.132,50 

     

           

 LEDEN CONTRIBUTIE EURO 

  AANTAL JAAR JAAR JAAR 

  01-01-2020 2018 2019 2020 

          

Lidmaatschap 50 34,00 34,00 34,00 

          

Lidmaatschap, huisgenoten 17 11,00 11,00 11,00 

          

     

 LEDEN AFDRACHT  EURO 

  AANTAL JAAR JAAR JAAR 

  01-01-2020 2018 2019 2020 

          

Lidmaatschap 50 21,00 21,00 21,00 

          

Lidmaatschap, huisgenoten 17 7,50 7,50 7,50 
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Balans per 31 december 2018 

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

Bank, spaarrekening 2.960,79 Vooruitontvangen 34,00 

         

    Reservering:    

         

Te ontvangen posten  0,33 Gewestelijke activiteit 1.527,90 

    Res. Blijvende herinnering 750,00 

         

    Kapitaal 31/12 1.992,54 

Totaal 4.320,54   Totaal 4.320,54 

     

     

          

Balans per 31 december 2019 

Bank, rekening courant 494,90 
Te betalen 
kosten   16,35 

Bank, spaarrekening 2.961,45 Vooruitontvangen 0,00 

         

         

    Biologische activiteit 1.527,90 

Te ontvangen posten  0,30 Res. Blijvende herinnering 0,00 

         

         

    Kapitaal 31/12 1.912,40 

Totaal 3.456,65   Totaal 3.456,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europese mol  
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Boerenkrokus (Crocus tommasinianus) 

De boerenkrokus behoort tot de lissenfamilie (Iridaceae). Afhankelijk van de temperatuur bloeit deze krokus 
al heel vroeg. In 2020 stonden de eerste exemplaren in de tweede week van januari al in bloei. 
In mijn tuin verloopt de uitbreiding in een flink tempo en dat komt, gezien de nieuwe plekken in de tuin, door 
zaad. 
 

Zaad en vruchtvorming 
Op foto 1 staat een plant die zo uit de tuin komt. Met een streep is aangegeven hoe diep die in de grond 
staat. 

 
foto 1: bloem 
 
De bloem (zie foto 2) heeft een bloemdek met 6 bladen, 3 meeldraden en 1 stamper met 3 takken. De 
bevruchting geschiedt vooral door honingbijen en hommels. 
De afstand van stamper naar vruchtbeginsel in de bloemstengel is flink. Op foto 1 is deze aangegeven. Ik 
heb meerdere exemplaren nagekeken en in bijna alle gevallen zit het vruchtbeginsel tijdens de bloeiperiode 
vlak onder het grondoppervlak. 
 

 
foto 2: bloem 
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Na de bevruchting groeit het vruchtbeginsel tot een doosvrucht, die daarna boven de grond komt  
(zie foto 3). 
De doosvrucht opent zich daarna en de zaden, met een mierenbroodje, vallen op de grond. Ze worden 
daarna door mieren meegenomen en daarmee ook verspreid. 
 

 
foto 3: vrucht (foto Wytze Boersma) 
 

Bloembezoek 
De belangrijkste bloembezoekers zijn honingbijen en hommels. Ze komen er vooral voor het verzamelen 
van stuifmeel voor het nageslacht. Ook kunnen ze er nectar halen. Daarvoor moeten ze met hun kop en 
tong de bloemstengel in. De nectar wordt afgescheiden bij het vruchtbeginsel en stijgt door capillaire kracht 
omhoog. Bij temperaturen boven de 12 graden kun je dat zien als je een bloemstengel van bovenaf insnijdt. 
Bij dit bezoek krijgt de bij stuifmeel op haar rug omdat de opening van de meeldraden aan de buitenkant zit. 
 
Succes en plezier bij het waarnemen. 
 
Tekst en foto`s Jan Zwienenberg 
Januari 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Vooraankondiging lezing vrijdag 15 mei in Kulturhoes Hasselo 

Onderwerp: Waarde groen in openbare ruimte (en tuinen) Hasseler Es voor wilde bijen, vlinders etc. 
 
Door: Gerrit Haverkamp en Jan Zwienenberg 
Wilde bijen, vlinders en andere insecten hebben het moeilijk. Welke kansen biedt het openbaar groen (van 
bomen tot bermen) en het groen in de tuinen in de wijk Hasseler voor deze insecten. 
Voor de beoordeling is niet alleen kennis over de levenswijze van wilde bijen nodig maar vooral ook over 
de mogelijkheden die bloemen kunnen bieden. 
Deze aspecten met veel concrete voorbeelden uit de wijk Hasseler Es komen aan de orde. 
 
Het exacte tijdstip komt op de site van het Kulturhoes Hasselo. 
Belangstellenden kunnen ook contact opnemen met Gerrit of Jan. 
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Verspreiding van Maretakken 

Verspreiding van Maretakken door Maurits Gleichman (KNNV Wageningen) op FLORON-dag 14 
december 2019. 
 
Ik ben naar deze lezing gegaan omdat er dit jaar een maretak in Arboretum Singraven is aangeplant. Deze 
groeit op een mispel (Mespilus germanica). 
Maurits heeft een aantal maretakken in zijn tuin. Hij heeft gekeken welke vogels de vruchten eten en zo 
verspreiden. 
 

Gegevens Maurits Gleichman: 
Maretak is tweehuizig en komt na ongeveer 5 jaar in bloei. De bestuiving geschiedt door insecten. 
De vruchten hebben niet de voorkeur van de vogels in de winterperiode. Als de rest (bijna) op is, worden de 
vruchten van de maretak gegeten. 
Hij heeft gekeken waar in Nederland de maretak voorkomt en waar ook de belangrijkste verspreiders 
voorkomen. Hij heeft in zijn tuin twee soorten waargenomen namelijk Grote lijster en de Zwartkop. 
De meeste worden gegeten door de Grote lijster. Deze poept de zaden aan een lange streng uit. De Grote 
lijster heeft in de winter een leefgebied van maximaal 20 km.  
Volgens de verspreidingskaart komt de Grote lijster ook in Noordoost Twente voor. 
De Zwartkop haalt de zaden uit de vrucht en veegt die af aan bijvoorbeeld een tak. Daarna eten ze het 
vruchtvlees. 
De Zwartkop komt volgens de verspreidingskaart in Noordoost Twente voor. 
Ook de Pimpelmees heeft hij bij de vruchten gezien. Het is niet duidelijk of deze vogel de zaden eet. 
 

Kieming etc. 
De streng met de zaden blijft ergens in de boom hangen. Als ze daar op een geschikte plek komen, kunnen 
ze kiemen en zelfs op een maretak. In mei kan men dan twee kleine kiembladen vinden. 
 

Vragen: 
• Zijn de maretakken op de mispel in het Arboretum alleen vrouwelijk (er zijn vruchten) of zit er ook 

een mannelijk exemplaar op de mispel. 

• Is de Grote lijster en Zwartkop in de winterperiode op Singraven aanwezig. 
 
Jan Zwienenberg 
 

Aanvulling Harry de Jong: 
De Grote lijster is een doortrekker in groot aantal. In zeer strenge winters trekken vrijwel alle vogels weg. 
In zachte winters overwinteren grote lijsters in redelijk hoge aantallen, de grootste aantallen in Twente en 
de Achterhoek. 
In Noordoost Twente komt de Grote lijster per atlasblok (5x5 km), afhankelijk van het gebied, in aantallen 
tussen de 50-250 exemplaren voor als winterwaarneming. Op Waarneming.nl zijn een klein aantal 
winterwaarnemingen op Singraven bekend. 
De Zwartkop wordt in toenemende mate in Nederland in de winter gezien. Vooral in Noordoost Twente en 
in mindere mate in Zuidwest Twente. 
Aantal winterwaarnemingen tussen de 11-25 exemplaren per atlasblok. Voor Singraven zijn enkele 

winterwaarnemingen gemeld. 
 
Bovenstaande getallen zijn gebaseerd op de 
periode 2013-2015. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Maretak 
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Vruchtvorming bij Japanse duizendknoop 

Vruchtvorming bij Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) in 2019 in Hengelo Ov. 
 
Aan de Geerdinksweg (249.710 – 475.807) , vlak voor de spoorwegovergang, zit al vele jaren aan de rand 
van de weiland een strook van wel 20 meter met Japanse duizendknoop. 
Naar aanleiding van een eerdere oproep (2008/2009) om naar vruchtvorming bij deze plant te kijken, 
bezoek ik jaarlijks deze groeiplek. Al die jaren nooit een vrucht gevonden. 
 
Dit jaar was ik er ook in september om naar de bloei en bijbehorend insectenbezoek te kijken 
Er vlogen die dag veel (honing-)bijen, hommels, zweefvliegen en andere insecten. 
 
In het Natuurbericht van 14 november vraagt FLORON naar vruchtvorming bij de Japanse duizendknoop te 
kijken. Dus op 29 november weer eens gaan kijken. 
Alle planten in de strook droegen vruchten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit betekent dat er tweeslachtige- en/of vrouwelijke bloemen geweest moeten zijn. 
Op een oude botanisch tekening vond ik de tweeslachtige bloemen afgebeeld (bloem links). 
 

 
 

Vervolgens heb ik nog eens goed gekeken naar de foto’s die ik in september genomen heb. Ondanks het 
feit dat de lens vooral gericht op de (wilde-) bijen gericht is, kun je tweeslachtige bloemen zien. 
Volgend jaar ga ze opnieuw bekijken en vastleggen; als ze er dan nog staan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Honingbij                                                                        Wilde bij (welke?) 
 
De aanwezigheid van de vruchten is gemeld bij Gildebor, gemeente e FLORON (via waarneming). 
Er zijn nog verschillende vragen waarvoor de bloemen in 2020 opnieuw bezocht moeten worden. 
 
Jan Zwienenberg (tekst en foto’s), Januari 2020 
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B(l)oeide planten 

Straatgras, Poa annua 
 
Straatgras is een van de algemeenste planten van Nederland. In bijna elk km-hok kun je deze plant 
tegenkomen en toch wordt er vaak aan voorbij gegaan. Het is een plant die je het hele jaar bloeiend tegen 
kunt komen. In de FLORON wintertelling 2019 (tussen kerst en oud en nieuw) staat Straatgras op de 
tweede plaats van meest voorkomende bloeiende  planten. Op 66% van de ontvangen lijsten (1326) werd 
Straatgras vermeld. 

Straatgras is de Huismus onder de planten. De soort 
is gebonden aan de menselijke omgeving. De 
Nederlandse naam is dan ook goed gekozen. Je ziet 
het grasje overal, tussen de voegen van de 
straatstenen, in bermen, langs de randen van de 
plantsoenen. Ik denk dat je de plant in stedelijk 
gebied om de 10 meter wel tegen kunt komen. In het 
buitengebied kom je Straatgras wat minder tegen. Op 
boerenerven vind je de plant wel weer. 
Straatgras is een van de soorten van het geslacht 
Poa, Beemdgras. Dit is een groot geslacht. 
Wereldwijd wordt het aantal soorten geschat op 
enige honderden soorten. In de FLORA van 
Nederland zijn 9 soorten beschreven.  
 

De bladschede is wat samengedrukt. De bladschijf heeft vaak 
een kapvormige top en langs de middennerf zitten twee 
gootvormige stroken, het z.g. een skispoor. De aartjes zijn 
afgeplat en de kafloze aartjes staan in twee rijen. De aartjes 
bezitten 2 tot 5 bloempjes. De bovenste bloempjes hebben 
geen meeldraden. De voet van een bloempje is meestal wollig 
behaard. 
Straatgras is, zoals de wetenschappelijke soortnaam aangeeft  
eenjarig, annua. De levensduur van deze plant is soms maar 
enkele weken. In 14 dagen tijd is er alweer een nieuwe 
generatie. In zachte winters is de levensduur langer en vormt 
ondergronds, wortelstok achtige uitlopers.  

De bladschede is 
samengedrukt, gekield. Het 
tongetje is vrij groot, tot 5 
mm lang. De bladschijf 
heeft vaak duidelijke dwars 
plooien. Dit is het gevolg 
van verschil in groei-
snelheid van de bladschijf t.o.v. bladschede. De bloeiwijze is, evenals 
de aartjes afgeplat. De onderste takken van de pluimvormige 
bloeiwijze bezitten vaak een afhangend aartje.  
Poa annua is ontstaan uit een kruising tussen Poa infirma, een 

eenjarige soort die voorkomt in het zuiden van Engeland en een 
overblijvende soort Poa supina uit Euraziatisch berggebied. 
In Flora Neerlandica zijn twee ondersoorten, acht variëteiten en drie forma’s 
opgenomen.  
 
Tekst en foto`s Jan Wytze Boersma 
Februari 2020 
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