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Van het bestuur 

Een deel van onze bestuursvergaderingen plannen 
we en paar weken voor het verschijnen van Onder 
de Loep. We hebben eerst even de tijd genomen 
om naar onze activiteiten te kijken, die ook tijdens 
de zomermaanden doorgaan. De deelname aan de 
excursies was over het algemeen goed.  
Tijdens deze excursies waren de effecten van twee 
droge en warme zomermaanden goed te zien. We 
hopen dat de aangekondigde maatregelen om het 
water langer vast te houden niet bij woorden blijven 
maar ook omgezet worden in daden. 
Een eerste voorwaarde is natuurlijk wel dat er eerst 
de nodige regen valt. 
Ook waren er 20 deelnemers bij de mini-cursus 
dagvlinders. Deze cursus bestaat uit een 
theorieavond en een excursie. Deze mini-cursussen 
worden ontwikkeld door het KNNV en de uitvoering 
in Hengelo vindt plaats binnen KIN (KNNV, IVN en 
NIVON). 

Onze ervaringen met het fenomeen mini-cursus is 
positief en wij zullen dit ook binnen het KIN 
propageren want er komen nog nieuwe cursussen. 
Als er suggesties voor onderwerpen zijn, dan horen 
we die graag. 
 
Het aantal ingekomen stukken was vanwege de 
zomerperiode minimaal. Een belangrijk stuk ging 
over de verzekering van KNNV-leden  tijdens 
activiteiten. Het hoofdbestuur heeft dit uitgezocht en 
de bestaande verzekering aangepast. De nieuwe 
regeling staat vermeld in dit exemplaar van Onder 
de Loep. 
 
Onze voorzitter Wytze is door een onfortuinlijk 
ongelukje aan zijn voet een tijdlang minder mobiel 
en zal daarom de eerste tijd niet bij excursies etc. 
aanwezig zijn. Beterschap en vooral een goed 
herstel toegewenst !! 
 
Jan Zwienenberg 

                       
 

Bentelerheide 
Door omstandigheden gaat het schonen van de Bentelerheide deze keer niet door.  
In het voorjaar heeft Stichting Twickel een deel van de opslag met de motormaaier gekortwiekt.  
In het voorjaar van 2020 gaan we verder met schonen. 
 
 
 
 
 

Nationale Nachtvlindernacht (afdeling Enschede) 
Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht zal er in heel Nederland naar nachtvlinders worden gekeken, zo 
ook in Enschede. Bent u bekend met de Huismoeder, de Walstropijlstaart of de Gamma-uil? Mogelijk zien 
wij deze, en vele anderen, op vrijdag 30 augustus kruipend over onze lakens? 
 
Wij gaan zowel met lampen schijnen op lakens, als een lekker geurtje aanbrengen op bomen, waar 
nachtvlinders dol op zijn. Dit zal ervoor zorgen dat wij veel te zien krijgen. De gevangen nachtvlinders 
(meer dan 900 soorten in Nederland) zullen onze deskundigen fotograferen en op naam brengen.  
Bent u erbij? 
 
Mocht het hard waaien of regenen, dan gaat het nachtvlinderen niet door. 
Vanaf 19.00 uur 30 augustus kunt u op de website (www.knnv.nl/enschede) lezen of deze activiteit door zal 
gaan. 
 
 
Waar:  Boerderij De Viermarken 
Adres:  Viermarkenweg 85, 7522 LC Enschede 
Datum:  Vrijdag 30 augustus 2019 
Begintijd:  21.00 uur 
Eindtijd:  24.00 uur 
Leeftijd:  alle leeftijden 
Benodigdheden:  Zaklamp en camera 
Kosten:  Vrije gift 
 
 
 

  

http://www.knnv.nl/enschede
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Agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Overzicht activiteiten afd. Hengelo-Oldenzaal 
 

  

Zondag 01 september 2019 Excursie: Lemelerberg 
Zondag 15 september 2019 Excursie: Smalenbroek 

Zondag 29 september 2019 Excursie: Singraven 

Zaterdag 12 oktober 2019 Excursie: Bentelerheide 

Zaterdag 26 oktober 2019 Excursie: Borkeld 

 
 

Excursie: Lemelerberg 
 
Datum : Zondag 01 september 2019 
Thema : Heide 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Gerrit Haverkamp (074-2668489) 
 
De Lemelerberg is een natura 2000 gebied en één 
van de acht van deze gebieden die door Landschap 
Overijssel wordt beheerd. Het is een stuwwal die 
zo’n 150.000 jaar geleden is ontstaan toen gletsjers 
zand en grind voor zich uit duwden.  
Ze lieten een bult met een hoogte van 78 meter 
achter in een verder vlakke omgeving.  
Het droge schrale zand is natuurlijk niet vruchtbaar 
en daarom is het gebied nooit in cultuur gebracht. 
De natuur heeft steeds de grootste invloed gehad op 
het gebied, de mensen hebben wel hun sporen 
nagelaten. 
Door begrazing met schapen zijn de heidevelden 
ontstaan en door overbegrazing ontstonden 
zandvlaktes. 
Door aanplant van naaldbomen werd het stuivende 
zand onder controle gebracht. 
Een paar zandvlaktes zijn er nog, die zorgvuldig 
beheerd worden. 
Op de berg liggen bronnen waaruit water opwelt. 
Jeneverbesstruiken staan er heel veel. 
Zandhagedis, heivlinder, hazelworm leven in het 
gebied, naast vele vogels als zwarte specht en 
wespendief. 
 
 

Hazelworm 
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats aan de 
Ledeboerweg, te bereiken vanuit Lemele door 
tegenover café 'Zaal Dijk' (adres: Korteveldsweg 3, 
Lemele) ongeveer 450m de Ledeboerweg in te 
rijden. 
We vertrekken hier omstreeks 09.45 uur. 
 

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 daar naar 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 Museumfabriek` te Enschede. 
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Excursie: Smalenbroek 
 
Datum : Zondag 15 september 2019 
Thema : Natuurbeleving 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Harry de Jong (06-55324290) 
 
Het landgoed Smalenbroek, 87 ha ligt ten zuiden 
van Enschede ingeklemd tussen de Knalhuttenweg, 
de Smalenbroeksweg, de Buurserstraat en de 
woonwijk Stroinkslanden.  
Het Smalenbroek, gelegen op de zuidflank van de 
stuwwal Oldenzaal-Enschede, bestond al in 1346 
als landgoed van Gerhardus van de Heuven. De 
boerderij op het landgoed dateert uit de 18e eeuw 
en is een rijksmonument. De textielfamilie Ter Kuile 
verkreeg het landgoed in haar bezit en liet er op het 
einde van de 19e eeuw een park met vijver en lanen 
door de landschapsarchitect Wattez aanleggen. De 
grote mammoetboom op het landgoed is in deze 
periode geplant. 
De monumentale boerderij beschikt over een 
commiezenkamer, hetgeen herinnert aan de tijd dat 
smokkelaars hun smokkelwaar van en naar 
Duitsland brachten. 
Het landgoed is vrij toegankelijk en is sinds 1979 in 
het bezit van het Landschap Overijssel, dat het 
beheer over het terrein voert. De villa en de 
boerderij zijn nog steeds in particulier bezit.  
Het landgoed Smalenbroek is kleinschalig van 
karakter. Open ruimten worden afgewisseld door 
bossen en houtwallen. Hier en daar is het landschap 
gestoffeerd met een solitaire boom of een groepje 
bomen. Opvallend is de hoge bolle es waar rogge 
op wordt verbouwd. Deze vorm wordt in hoofdzaak 
veroorzaakt door een dekzandrug. 
Aan de zuidzijde van Smalenbroek loopt de 
Bruninksbeek en aan de noordzijde de 
Broekheurnerbeek.  

 
Vanuit Smalenbroek vindt via allerlei kleinere 
beekjes, waterafvoer plaats naar beide beken. Een 
gebied dat niet alleen interessant is voor 
plantenliefhebbers maar ook voor vogelaars. 

Verzamelpunt: De parkeerplaats aan de weg 
tegenover Buursestraat 372, Enschede. 
We vertrekken hier omstreeks 09.30 uur. 
 
 
 

Excursie: Singraven 
 
Datum : Zondag 29 september 2019 
Thema : Herfst 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Gerrit Haverkamp (074-2668489) 
 
Landgoed Singraven bij Denekamp wordt voor het 
eerst 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, grazige plaatsen, houtwallen en niet te 
vergeten de Dinkel en de Bijdinkel die bij het kanaal 
Almelo-Nordhorn samenkomen, dichtbij het 
schuivenhuisje. 
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In de bossen van Singraven en omgeving komen 
over het hele seizoen gezien o.a. veel vogels, 
vlinders, libellen en allerlei (zeldzame)planten voor. 
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. 
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats bij de 
Watermolen, Schiphorstdijk 4, Denekamp. 
We vertrekken hier omstreeks 09.30 uur. 
 
 
 

Excursie: Bentelerheide 
 
Datum : Zaterdag 12 oktober 2019 
Thema : Paddenstoelen 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Wytze Boersma (074-3762711) 
 
Deze keer gaan we voor de paddenstoelenexcursie 
naar de Bentelerheide en het Boddenbroek. Deze 
excursie past in het kader van inventarisaties door 
vrijwilligers van de Stichting Twickel. 
In de jaren 2000, 2001 en 2003 zijn er ook excursies 
gehouden op de Bentelerheide. Deze excursies 
maakten toen deel uit van het “Veld-biologisch 
project Bentelerheide”. Totaal zijn toen 117 soorten 
gevonden.  
Hiervan stonden 12 soorten op de rode lijst. De 
Boomgaardstekelkorstzwam, Oorlepelzwam, Bruine 
ringboleet, Bittere boleet en de Kruidige melkzwam 
als fraaie uitschieters.  

Bittere Boleet  
 
De meeste soorten die toen gevonden zijn waren 
gebonden aan naaldhout en loofhout. Mogelijk levert 
het Boddenbroek nog een paar fraaie exemplaren 
op die gebonden zijn aan veenmossen. 
Hoe het dit jaar zal zijn is maar afwachten. De droge 
zomer en de lage grondwaterstand hebben een 

negatieve invloed op de paddenstoelenflora. 
Mogelijk is september aardig nat, dan kunnen we 
vele mooie soorten tegenkomen. 

 
Verzamelpunt: Het toegangshek aan de 
Gorsveldweg, kruising Drekkersweg, Bentelo.  
We vertrekken hier omstreeks 09.30 uur. 
 
 
 

Excursie: Borkeld 
 
Datum : Zaterdag 26 oktober 2019 
Thema : Slotexcursie 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Ochtend (tot plm. 13.30 uur) 
Coördinatie : Bert Oude Egbrink (074-2434340) 
 
Op de laatste excursie van het seizoen zullen wij 
een wandeling door de Borkeld maken. De Borkeld 
is een groot heide en bosgebied dat tussen Markelo 
en Rijssen ligt. Wij zullen de omgeving van de 
Friezenberg verkennen die deel uitmaakt van de 
Borkeld. Het is de bedoeling na afloop van de 
excursie koffie met wat erbij te nuttigen bij restaurant 
De Kemper aan de Kemperweg 4 in Markelo.  

 
Verzamelpunt: De parkeerplaats aan de Oude 
Rijssenseweg. Deze parkeerplaats ligt aan de voet 
van de Friezenberg. 
We vertrekken hier omstreeks 09.40 uur. 
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Terugblik 

Verslag excursie: Harrevelder Schans 
 
Datum : Zaterdag 25 mei 2019 
Thema : Natte heide en beekdal 
Deelnemers : 4 
Leiding : Bert Oude Egbrink 
Weer : Zon 

 
 

Op 25 mei 2019 hebben we op een zonnige 
zaterdagmorgen met 4 personen een bezoek 
gebracht aan de Harrevelderschans en de 
Buurserbeek. 
De Harrevelderschans maakt deel uit van het bij 
Haaksbergen gelegen Buurserzand. De met een 
gracht omgeven schans uit 1590 was ook bedoeld 
om de oude handelsweg van Deventer naar 
Duitsland te kunnen verdedigen. 
Op de hoogtekaart (Algemene Hoogtekaart 
Nederland) kun je de sporen van de oude loop van 
de hessenweg nog goed zien. 
De gracht om de schans werd gevoed met water uit 
de nabijgelegen Buurserbeek die toen ook voor de 
scheepvaart werd gebruikt. Op 7 mei 2011 hebben 
we als afdeling hetzelfde gebied bezocht. 
In de tussen liggende periode is de Buurserbeek 
flink veranderd. De tussen twee kades stromende 
Buurserbeek was in 2011 nog gekanaliseerd en 
voorzien van stuwen. 
In 2014 is de 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. 
Door de werkzaamheden verdween het eerder 
aanwezige kruidenrijke grasland waar veel insecten 
in zaten. Inmiddels zijn de taluds en oevers weer 
begroeid. Er zijn weer meer soorten planten en 
insecten te zien. 
De rijkdom van voor de herinrichting komt langzaam 
weer terug. Zo zagen we langs de beek het Bont 
dikkopje en de Glassnijder. Ook waren er veel 
Weidebeekjuffers te zien. 

Weidebeekjuffer 

De Beekrombout, een zeldzame libellensoort die 
langs de Buurserbeek voorkomt, liet het helaas 
afweten. Deze soort kwam in het verleden in grote 
aantallen voor langs de beek waarin ze zich ook 
voortplant. De laatste jaren worden er veel minder 
gezien. Volgens Gerard Dutmer, lid van onze 
afdeling, komt dit door een slechtere waterkwaliteit, 
waarschijnlijk door lozingen in Duitsland waar de 
beek vandaan komt. 
Tijdens de wandeling als voorbereiding van de 
excursie heb ik overigens wel de Plasrombout 
gezien, een ander lid van de familie van de 
Rombouten. Het ging waarschijnlijk om een 
zwervend exemplaar. 
Andere leuke waarnemingen tijdens de excursie 
waren bloeiende Waterviolier en Stekelbrem op de 
Harrevelder Schans en Ooievaar, Wielewaal en 
Robertskruid met witte bloemen langs de 
Buurserbeek. 
Op bijgevoegde lijst met waarnemingen staan die 
van de excursie en de voorbereidende wandeling. 
 

Boerenzwaluw 
 
 

Waargenomen soorten 
Vogels 
Blauwe Reiger Boerenzwaluw 
Boompieper Buizerd 
Fazant Fitis 
Geelgors Groene Specht 
Kievit Meerkoet 
Ooievaar Roodborsttapuit 
Spreeuw Vink 
Wielewaal Wilde Eend 
Witte Kwikstaart Zwartkop 

Planten & Mossen 
Akkerviooltje Bitterzoet 
Blauwe Zegge Bosbies 
Bruine Snavelbies Dalkruid 
Echte Koekoeksbloem Gele Lis 
Gele Plomp Gewone Brem 
Gewone Margriet Gewone Smeerwortel 
Gewone Vuilboom Gewoon Robertskruid 



 
 September 2019, pagina 6 
 

Hondsviooltje Jeneverbes 
Klein Vogelpootje Muizenoor 
Rankende Helmbloem Stekelbrem 
Stinkende Gouwe Veenbies 
Watermunt Waterviolier 
Wilde Gagel 

Overig 
Bastaardkikker Gewone Bosspitsmuis 
Levendbarende Hagedis 

Insecten 
Azuurwaterjuffer Bastaardzandloopkever 
Bessenwants Blauwe Breedscheenjuffer 
Bont Dikkopje Bont Zandoogje 
Bruine Daguil Citroenvlinder 
Gewone Meikever Gewone Wegwesp 
Gewone Zakdrager Glassnijder 
Groen Zuringhaantje Groene Zandloopkever 
Groentje Hooibeestje 
Hoornaar Icarusblauwtje 
Klaverblaadje Kleine Vuurvlinder 
Landkaartje Lantaarntje 
Oranjetipje Plasrombout 
Platbuik Pyjamawants 
Ratelaar Rozenkever 
Vuurjuffer Weidebeekjuffer 
 

 
 
Verslag excursie: Buurserzand 
 
Datum : Zondag 23 juni 2019 
Thema : Natuurbeleving 
Deelnemers : 5 
Leiding : Harry de Jong 
Weer : Zon 

 
 

We vertrokken met vijf personen vanaf de 
parkeerplaats bij de Wakel. 
Het begon al aardig warm te worden. 
Links en rechts van het pad groeiden een aantal 
brede wespenorchissen. 
We liepen eerst het bommelaspad af. 
Hier zagen we op meerdere plaatsen 
roodborsttapuiten, zingend en voedsel zoekend. 
Zingende boompiepers met op de achtergrond een 
Wielewaal.  

Roodborsttapuit met jong 

Veel distel vlinders, vaal van kleur en afgevlogen na 
de lange reis van Zuid-Europa naar hier. 
 
Op enkele plaatsen langs het zandpad veel holletjes 
van graafwespen die met enkele tientallen snel heen 
en weer vlogen. 
Met daartussen een enkele Grote rupsendoder. 
Via een omweg naar het Buursermeertje gelopen. 
Het waterpeil stond erg laag. 
Hier vlogen een Grote keizerlibel en enkele 
oeverlibellen. 
Bij de heideveldjes rondom het meer vlogen vele 
tientallen heideblauwtjes. 

Heideblauwtje 
 
Enkele jaren geleden zagen we hier nog 
verschillende eierleggende gentiaanblauwtjes. Dat 
was echter een maand later. 
Ook hier kwamen we ook hier op verschillende 
plekken de nesten van de Eikenprocessie rups 
tegen. 
Inmiddels was de temperatuur opgelopen naar zo'n 
28 graden.  
Een aantal van de Hereford runderen die dit gebied 
begrazen, lagen in de schaduw onder een enorme 
eik te herkauwen. 
Aan het eind van de excursie nog even het 
bezoekerscentrum "de Wakel" van Staatsbosbeheer 
bezocht. 
Een mooie maar warme excursie. 
 
 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Boerenzwaluw Boomkruiper 
Boompieper Fazant 
Grote Bonte Specht Holenduif 
Houtduif Koekoek 
Koolmees Merel 
Pimpelmees Roodborst 
Roodborsttapuit Vink 
Wielewaal Winterkoning 
Zwarte Kraai Zwarte Specht 
Zwartkop 

Planten & Mossen 
Beenbreek Blauwe Zegge 
Borstelgras Bosaardbei 
Brede Wespenorchis Bruine Snavelbies 
Dwergviltkruid Gevlekte Dovenetel 
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Gevlekte Orchis Gewone Dophei 
Gewone Vuilboom Gewone Waternavel 
Gewoon Biggenkruid Grove Den 
Hazenzegge Jakobskruiskruid 
Jeneverbes Knolrus 
Kruipwilg Moeraswalstro 
Muurpeper Oranje Havikskruid 
Pijpenstrootje Rode Schijnspurrie 
Ruwe Berk Schapenzuring 
Sint-janskruid Struikhei 
Tandjesgras Tormentil 
Trekrus Veenbies 
Wilde Gagel Zomereik 

Overig 
Rosse Woelmuis 

Insecten 
Atalanta Azuurwaterjuffer 
Blauwe Breedscheenjuffer Bruin Zandoogje 
Distelvlinder Eikenprocessierups 
Groot Dikkopje Grote Groene Sabelsprinkhaan 
Grote Keizerlibel Grote Rupsendoder 
Grote Vos Heideblauwtje 
Hooibeestje Klein Koolwitje 
Koevinkje Lantaarntje 
Oeverlibel Roodbandbeer 
Schrijvertje Staafwants 
Zuringwants Zwartpuntsmalbok 
Zwartsprietdikkopje 

 
 
 
Verslag excursie: Kanaal Almelo-Nordhorn 
 
Datum : Zaterdag 06 juli 2019 
Thema : Planten 
Deelnemers : 10 
Leiding : Bert Oude Egbrink 
Weer : Zon 

 
 

Op deze excursie hebben we met 10 personen een 
bezoek gebracht aan het kanaal Almelo-Nordhorn. 
Vertrekpunt was de in Noord Deurningen langs het 
kanaal gelegen ijsboerderij de IJskuip waar ook het 
museum van Hennie Kuiper gevestigd is.  
Daarna zijn we richting de Duitse grens gelopen. 
Thema van de excursie waren de planten langs het 

van west naar oost lopende kanaal. De bermen 
langs het kanaal worden al decennia lang als 
hooiland beheerd.  
Doordat het kanaal ook nog verschillende bodems 
doorsnijdt, is er een gevarieerde plantengroei 
ontstaan. Zo zagen we tijdens de excursie leuke 
soorten als Grote boterbloem, Steenanjer, Kleine 
Bevernel, Grasklokje en Gevlekte orchis.  
Deze soorten zagen we op met name op het 
schaduwrijke en weelderig begroeide talud aan de 
zuidzijde van het kanaal. Het talud aan de 
noordzijde dat vol op de zon staat, heeft een veel 
schralere vegetatie met soorten als Struikheide, 
Brem, Schapenzuring en Bochtige smele.  
De rijkdom aan planten is de laatste decennia wel 
achteruitgegaan. Zo kan ik mij nog herinneren dat 
hier vroeger ook de Welriekende nachtorchis stond. 
Een deel van de bermen is nu verruigd met Braam 
en plaatselijk is er ook veel opslag van Berk en Wilg.  
 
Naast planten hebben we ook naar insecten en 
vogels gekeken. Zo zagen we de Sint Jansvlinder, 
Vuurlibel en een kolonie met Pluimvoetbijen.  
Wat vogels betreft moeten een familie Futen en 
jonge Koekkoek genoemd worden.  

Koekoek 
 
Harry de Jong zag ook nog de Wielewaal. Hij schrijft 
daarover “We hoorden de Wielewaal roepen. 
Dichterbij gekomen hoorde ik ook de roep van jonge 
wielewalen. Hoewel ze dichtbij zaten in de smalle 
strook eiken langs het kanaal kon ik ze in eerste 
instantie niet ontdekken. Pas toen een tweede 
Wielewaal aan de overzijde van het kanaal begon te 
roepen, kwamen de jongen, 4 stuks, tevoorschijn en 
lieten zich even goed zien. Waarna ze het kanaal 
over vlogen naar de andere zijde. Een niet 
alledaagse waarneming”.  
Op de wandeling als voorbereiding op de excursie 
hoorde ik vlak bij de Duitse grens ook nog het 
Zoemertje, een niet zo gewone sprinkhanensoort, en 
zag ik bij de stuw net over de grens twee grote gele 
kwikstaarten.  
Doordat we tijdens de excursie niet verder zijn 
gekomen dan de Grensweg, hebben we niet kunnen 
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kijken of deze soorten er nog zaten. Op bijgevoegde 
lijst met waarnemingen staan die van de excursie en 
de voorbereidende wandeling. 
 
 

Waargenomen soorten 
Vogels 
Aalscholver Boerenzwaluw 
Buizerd Fuut 
Gaai Groene Specht 
Grote Bonte Specht Grote Gele Kwikstaart 
Holenduif Houtduif 
Huismus Huiszwaluw 
Kauw Kleine Bonte Specht 
Kleine Karekiet Knobbelzwaan 
Koekoek Koolmees 
Meerkoet Merel 
Roodborst Spreeuw 
Tjiftjaf Torenvalk 
Waterhoen Wielewaal 
Wilde Eend 

 

Fuut 

 

Planten & Mossen 
Avondkoekoeksbloem Bitterzoet 
Blauwe Knoop Boerenwormkruid 
Boskruiskruid Duizendblad 
Gele Plomp Gevlekte Orchis 
Gewone Brem Gewone Engelwortel 
Gewone Margriet Gewone Waternavel 
Gewoon Biggenkruid Glad Walstro 
Grasklokje Grasmuur 
Grof Hoornblad Grote Boterbloem 
Grote Kattenstaart Grote Lisdodde 
Grote Wederik Hazepootje 
Hemelsleutel Hoge Cyperzegge 
Jakobskruiskruid Kalmoes 
Kantig Hertshooi Klein Streepzaad 
Klein Tasjeskruid Kleine Bevernel 
Kleine Pimpernel Knikkend Tandzaad 
Knoopkruid Koninginnenkruid 
Mattenbies Melkeppe 
Middelste Teunisbloem Moerasandoorn 
Moerasrolklaver Moerasspirea 
Muizenoor Pijpenstrootje 
Riet Rode Klaver 
Schapenzuring Smalle Stekelvaren 
Steenanjer Stijf Havikskruid 

Tengere Rus Timoteegras 
Tormentil Veldrus 
Veldzuring Vlasbekje 
Vogelwikke Waterzuring 
Wilde Bertram Wilde Gagel 
Wilgenroosje Witte Waterlelie 
Zandblauwtje Zevenblad 
Zilverhaver Zwart Tandzaad 

Vlasbekje 

 

Overig 
Bastaardkikker Bruine Kikker 

Insecten 
Atalanta  Bloedrode Heidelibel 
Boomblauwtje Bruin Zandoogje 
Citroenvlinder Dagpauwoog 
Distelvlinder Eikenpage 
Eikenprocessierups Gehakkelde Aurelia 
Gewone Oeverlibel Goudwesp Sp. 
Groot Dikkopje Grote Groene Sabelsprinkhaan 
Klein Geaderd Witje Kleine Roodoogjuffer 
Kleine Vuurvlinder Koevinkje 
Landkaartje Lantaarntje 
Metaalglanslibel Pluimvoetbij 
Rozenkever Schrijvertje 
Sint-jansvlinder Steenhommel 
Vuurjuffer Vuurlibel 
Weidebeekjuffer Wekkertje 
Zoemertje 

Vuurlibel 
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Verslag excursie: Haaksbergerveen 
 
Datum : Zondag 28 juli 2019 
Thema : Hoogveen 
Deelnemers : 4 
Leiding : Harry de Jong 
Weer : Zon 

 
We vertrokken met vier deelnemers naar 
Haaksbergen. De temperatuur was aangenaam 
maar zou tegen het einde van de excursie oplopen 
naar 27 graden.  
De droogte van de laatste maanden was overal 
goed te merken. Op een enkel ven na stonden alle 
vennen droog.  
De vogels waren opmerkelijk stil, behalve de grauwe 
ganzen die in kleine groepjes langs vlogen en 
roepend vanuit het veen hun aanwezigheid kenbaar 
maakten.  
Vanaf het Ammeloër Venn vlogen 3 kraanvogels 
laag over het Haaksbergerveen. Ze waren maar kort 
te zien, vermoedelijk een paar met jong.  
Op verschillende plekken waren grote plekken Witte 
Snavelbies te zien. Ook bloeide de struikheide al 
volop.  
Bij een nat en zompig plekje langs het pad groeide 
Kleine Zonnedauw, Kleine Veenbes en Lavendelhei. 

Kleine veenbes 
 
Veel vlinders op het volop aanwezige 
Koninginnekruid met onder andere de 
Waterlelievlinder en de vele distelvlinders.  
Ook zat er een Stekelsluipvlieg op een van de 
bloemen. Dit is een van de grootste (sluip)vliegen 
van West-Europa en opvallend door zijn grote 
stekelige uiterlijk met een gele kop en oranje 
vleugelbasis.  
Op het eind van de excursie kwamen we de 
schaapsherder met haar kudde schapen en twee 
schaapshonden tegen. 
 
 

Waargenomen soorten 
Vogels 
Boomkruiper Boompieper 
Dodaars Grauwe Gans 
Grote Bonte Specht Kievit 
Koolmees Kraanvogel 

Pimpelmees Roodborsttapuit 
Vink Wilde Eend 
Witte Kwikstaart Zwarte Kraai 

Planten & Mossen 
Kleine Veenbes Kleine Zonnedauw 
Lavendelhei Witte Snavelbies 

Insecten 
Akkerhommel Atalanta 
Azuurwaterjuffer Bont Zandoogje 
Boomblauwtje Bosmestkever 
Bruin Zandoogje Citroenvlinder 
Distelvlinder Doodshoofdzweefvlieg 
Geringelde Smalbok Grote Keizerlibel 
Hommelbijvlieg Hooibeestje 
Klein Koolwitje Koevinkje 
Landkaartje Rozenblaadje 
Schorsvlieg Stekelsluipvlieg 
Tuinhommel Waterlelievlinder 
Watersnuffel 

Waterlelievlinder 
 
 
 
 
 
 
 

Geringelde smalbok 
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B(l)oeiende planten 

Knoopkruid (Centaurea jacea) 
 
Soms wordt wel gezegd dat de verschillen binnen de soort groter zijn dan tussen de soorten. Dit is van 
toepassing op Knoopkruid. De vormrijkheid van deze soort is groot. 
Knoopkruid is één van de zeven soorten van het geslacht Centaurea, die opgenomen is in Heukel’s Flora 
van Nederland.  
Het geslacht Centaurie, (de Nederlandse naam) behoort tot de Composietenfamilie, de Asteraceae en 
bestaat wereldwijd uit honderden soorten die hoofdzakelijk in het Middellandse-zee gebied voorkomen.  
Knoopkruid is een middelhoge plant met vele, recht opstaande bebladerde, vaak vertakte stengels dat 
eindigt met één bloemhoofdje. Naast stengelbladen heeft de plant rozetbladen.  
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De hoofdjes, met zijn karakteristieke omwindselbladen hebben  tientallen ,ingesneden buisvormige 
bloemen. Deze roodpaarse bloemen kunnen aan de rand stralend zijn.  De bloembodem is behaard. Dit 
zijn de stroschubben die tussen de bloemen staan. De zaden, de nootjes zijn al of niet voorzien van 
vruchtpluis, de pappus.  
De veelvormigheid van knoopkruid komt tot uiting in de omwindselbladen, de bladeren en de bloemen. 
De omwindselbladeren die dakpansgewijs aan de buitenkant van het hoofdje zitten, bestaan uit twee delen 
die door een insnoering zijn gescheiden. Het onderste deel heeft een groen generfd middendeel met 
vliezige randen. Het bovenste deel is vliezig, bruin tot zwart gekleurd met een gave, onregelmatige 
franjeachtig, kamvormig of  ingescheurd tot diep ingesneden randen. Mede op grond van deze 
veelvormigheid kent de Belgische flora 9 soorten.  
 

De rozetbladeren zijn breder dan de 
stengelbladeren. Ze zijn wat asymmetrisch en min of 
meer getand. De stengelbladen kunnen lijn 
lancetvormig, eirond of ruitvormig zijn. De randen 
zijn gaaf, getand, bochtig of veerdelig. Zowel de 
stengel- als rozetbladen kunnen groen tot 
grijsachtig, kaal tot spinnenweb achtig behaard zijn.  
Tot slot de Centaurea bezitten zo genaamde 
prikkelbare meeldraden. Zoals bij alle composieten 
zitten de meeldraden, vijf stuks als een kokertje om 
de stijl. Bij vele soorten komt het stuifmeel 
beschikbaar door het groeien van de stijl die de 
pollen met de veegharen naar buiten brengt.  
 
Bij de Centaurie gaat het ietsje anders. Doordat een 
insect in contact komt met de stijl, trekken de 
meeldraden zich terug waardoor het stuifmeel 
beschikbaar is. Op deze manier wordt zeer efficiënt 
met het stuifmeel omgegaan. De Duitse flora noemt 
dit het “Lampenputzer-Prinzip”. 
 

 
 
Knoopkruid is een plant van de graslanden en 
bermen en heeft zich in de laatste jaren sterk 
uitgebreid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruikte literatuur: 
 
Weeda, E. J; Oecologische Flora, deel 4. 
Meijden, van der,R; Heukels’ Flora van Nederland, 23e dr. 
Lambinon, J e.a. Flora van Bengie,het Groothertogdom Luxenburg, Noord-Frankrijk e.o 1998 
Düll, R en Kutzelnigg, H; Botanische-ökologisches Exkursionstaschenbuch, 1994 
 
Tekst en foto`s Wytze Boersma  
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Ostrya (Hopbeuk) in Arboretum Singraven 

Samen met Leo Schoolkate zijn we bezig om het assortiment van dit arboretum weer uit te breiden op 
basis van het oorspronkelijke assortiment. 
Een belangrijk onderdeel hiervan is het aanwezige assortiment op naam te brengen. Belangrijke 
hulpmiddelen bij met name bomen zijn het blad, beharing (vooral na het uitlopen), bloemen, vruchten, 
knoppen en de schors. Je moet er binnen een jaar een aantal keren naar toe. De gegevens leg je dan 
naast verschillende flora’s en andere literatuur. 
 
Een geslacht heeft ons vanaf 2013 nogal wat tijd gekost namelijk Ostrya (hopbeuk). In het arboretum staan 
drie exemplaren waarvan er twee naast elkaar staan. Ze zijn alle drie op leeftijd en zeker 50 jaar oud. 
Op de inventarisatielijst van het jaar 2000 hebben ze alle drie de naam Ostrya carpinifolia, die meestal de 
Nederlandse naam Europese hopbeuk krijgt. In de Nederlandse flora “Dendrologie van de lage landen” 
wordt die haagbeukbladige hopbeuk genoemd. 
 
Deze bomen werden ook tijdens excursies van de Nederlandse Dendrologische Vereniging bekeken. In het 
verslag van 2011 werd vermeld dat een van de bomen Ostrya virginiana was en tijdens een excursie werd 
ook de naam van Ostrya japonica genoemd. Deze soort wilde de ontwerper van het arboretum, Leonard 
Springer, er ook hebben. 
 
De verschillen kwamen vooral doordat de twee bomen die naast elkaar staan een compleet verschillende 
stam hebben (zie foto 1 en 2). De een heeft plaatjes en de andere stroken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1        Foto 2 
Naast de verschillen in de stam hebben wij zelf over de jaren diverse gegevens verzameld zoals het aantal 
nerven, de opbouw van de bladrand, beharing twijgen, de lengte van de mannelijke katjes etc. Er zaten 
bijvoorbeeld in de lengte van de mannelijke katjes duidelijke verschillen en dat gold ook voor het aantal 
nerven van de bladeren. 
Een belangrijk onderdeel hadden we namelijk nog niet namelijk de vruchten. De vrucht (lijkt op een hopbel, 
zie foto 3) bestaat uit een aantal bracteeën, waarin de vruchtjes zitten. De bracteeën omsluiten de vrucht 
geheel, een duidelijk verschil met de nauw verwante haagbeuk waar het vruchtje goed zichtbaar is. 
 
In 2019 zaten ervoor de eerste keer vruchten aan de hopbeuken bracteeën wel aan alle drie. 
We hebben deze verzameld. Qua grootte, kleur en aantal bracteeën waren er verschillen maar de 
individuele bracteeën en de vruchtjes daarbinnen, waren identiek. Deze zijn vergeleken met de vruchten 
van een recent aangeplante hopbeuk in Hengelo.  
De conclusie was: alle drie hopbeuken zijn Ostrya carpinifolia. 
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Foto 3        Foto 4 
De bracteeën zijn abrupt toegespitst en de randen zijn gewimperd (foto 4). Ook zijn de bracteeën 
(klierachtig) behaard. Het zaadje is 4-5 mm lang, eivomig en heeft aan de top een haarkransje (foto 5). 
 

Foto 5 
 
 
Hoe zijn de verschillen te verklaren. 
De kweek van hopbeuken geschiedt door uitzaai 
van de zaden. De vruchten ontstaan na 
windbestuiving. Hopbeuken kunnen zo, ook over 
grotere aftand van elkaar,  kruizen en zo ook 
verschillend nageslacht produceren. Dit is hier 
ongetwijfeld ook het geval geweest.  
 
Hopbeuk in stedelijke omgeving. 
Afgelopen twee jaar is duidelijk geworden dat met 
name de stedelijke omgeving bomen vraagt die 
tegen droogte en hitte kunnen. We zullen meer op 
zoek moeten naar soorten die van oorsprong in het 

zuidelijk deel van Europa groeien. De hopbeuk is hiervan een voorbeeld.  
 
In Hengelo staan er met 
name in de Theresiastraat 
een flink aantal, die ook dit 
jaar veel vruchten hadden. 
Een mooie boom die in de 
stad tussen de 60 en 80 jaar 
oud kan worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tekst en foto`s: Gerrit Haverkamp en Jan Zwienenberg, augustus 2019.  
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Opmars van de Middelste Bonte Specht in Twente zet goed door 

 
In de eerste plaats dank aan alle tellers die de Twentse bossen hebben uitgekamd op Middelste Bonte 
Spechten. Nu alle gegevens van deze tientallen tellers binnen zijn, blijkt dat de populatiegroei van de 
Middelste Bonte Specht in Twente na een lichte terugval in 2017 zich weer verder heeft ontwikkeld. In 2016 
bereikte de stand van de Middelste Bonte Specht in Twente een hoogtepunt met 270 territoria, maar in 
2017 bleef de teller steken op 258 territoria. De groei was eruit en hier en daar was zelfs sprake van enige 
teruggang. In 2018 werd het recordaantal van 292 geldige territoria bereikt. Maar 2019 overtrof alles tot nu 
toe en kwamen we uit op 355 geldige territoria. 
 

 
 

Middelste Bonte Specht op Twickel   (foto Sytze Wouda) 
 
In BMP-Z Telgebied Losser (100 km²) worden vanaf 2004 jaarlijks op dezelfde manier de mibo’s in kaart 
gebracht door werkelijk alle bossen met eiken door een vaste groep tellers uit te kammen. En er zijn nogal 
wat bossen in het bosrijke Losser. In 2017 was daar de groei tot staan gekomen en was er een territorium 
minder dan in 2016 (134 in 2017 tegen 135 in 2016). Enkele kleine beekbegeleidende bosjes en plukken 
loofbos in naaldbos werden toen verlaten, nadat ze in recente jaren voor het eerst werden bezet. In 2018 
waren ze weer opnieuw bezet en steeg het aantal territoria in Losser naar 142. Dit jaar was er een lichte 
groei naar 146 territoria. In vergelijking met het overig deel van Twente kan dit als een minimale groei 
worden gezien. Kennelijk is in de gemeente Losser bijna het verzadigingspunt bereikt en zoeken veel jonge 
vogels naar geschikte gebieden in overig Twente. 
 
De groei in Twente buiten telgebied Losser is dit jaar spectaculair te noemen.  Daar groeide het aantal 
territoria van 150 naar 209. In de volgende tabel staan de aantallen territoria per gebied rond bekende 
dorpen en steden. Opmerkelijk is dat bv. in Oldenzaal en Enschede de spechten zich al tegen de rand van 
de bebouwde kom bevinden en soms zelfs binnen de bebouwde kom. Bijzonder was ook dat in het 
Schijvenveld bij Twickel, Delden een nestholte met jongen ontdekt werd in een geheel nieuwe biotoop, een 
voormalig nat moerasgebied met graspollen en opslag van grove den, berk en eik. 
. 
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Gebied Aantal terr. Gebied Aantal terr. Gebied Aantal terr. 

Losser 146 Almelo 8 Rossum 3 

Enschede 33 Hengelo 8 Saasveld 3 

Diepenheim 23 Goor 8 Hertme 2 

Denekamp 21 Deurningen 6 Borne 2 

Delden 21 Boekelo 4 Nijverdal 2 

Haaksbergen 15 Hezingen 4 E’venen 2 

Oldenzaal 12 Vasse 3 Fleringen 1 

Lonneker 12 Weerselo 3 Tilligte 1 

Buurse 8 Volthe 3 Noordijk 1 

 

 
Ontwikkeling van de populatie Middelste Bonte Spechten in Twente 2004-2019 

 
 

 
 

Verspreiding van de Middelste Bonte Specht in Twente (waarneming.nl) 
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Zoals te zien is op het kaartje zijn de meeste waarnemingen te vinden in het oostelijk deel van Twente. Het 
kaartje is niet representatief voor alle gemelde territoria. Er staan niet-geldige waarnemingen op en enkele 
tellers hebben mij rechtstreeks hun territoria doorgegeven zonder waarneming.nl te gebruiken.  
Vooral in de bossen van Losser, op Singraven in Dinkelland/Losser, bij Vasse, Almelo, Hengelo, Enschede, 
Diepenheim, Goor, het Lankheet bij Haaksbergen en Twickel bij Delden zijn de meeste Middelste Bonte 
Spechten te vinden.  Op Twickel heeft Sytze Wouda 20 nesten van de mibo opgespoord, waarbij steeds 2 
tot 3 jongen uitgevlogen zijn. 
 
Alle waarnemers (en dat zijn er enkele tientallen) dank ik zeer hartelijk voor hun inzet. Het is werkelijk 
ongekend dat het jaarlijks steeds weer lukt om de Twentse bossen te verdelen onder een groot aantal 
waarnemers om op zoek te gaan naar de Middelste Bonte Spechten. Het onderzoek vraagt om een zeer 
zorgvuldige werkwijze om uiteindelijk een weloverwogen territoriumbepaling te kunnen doen. Vooral 
solitaire paren kunnen soms zeer moeilijk te traceren zijn. In goed bezette bossen is het tegenwoordig al 
niet eens meer nodig om een geluidsdrager te gebruiken. De spechten roepen daar in de goede tijd en met 
goed weer spontaan en kunnen dan via de BMP-methode geïnventariseerd worden. 
 
En hoe zal het volgend jaar gaan met de Middelste Bonte Specht in Twente? Zet de stijgende tendens door 
of treedt er een terugval op?  
 
Ben Hulsebos, benhulsebos@home.nl 
 
 
 
 
 

Vooraankondiging van de 18e Overijsselse Vogelaarsdag op zaterdag 9 november 

 
Beste mensen, 
Het leek er even op dat de Overijsselse Vogelaarsdag van 2017 in de Natuurboerderij Weidevol in de 
Barsbeker Binnenpolder de laatste in een serie van 17 zou zijn.  
 
Toen Gerrit Gerritsen en Peter van der Akker aankondigden dat het inmiddels bekende boekje ‘Vogels in 
Overijssel’ in 2018 niet meer zou verschijnen, bleef ook het organiseren van de Overijsselse Vogelaarsdag 
voor datzelfde jaar achterwege. En hoewel het presenteren van ‘Vogels in Overijssel’ ieder jaar weer een 
hoogtepunt was voor de vogelaars in Overijssel, kan het volgens ons niet zo zijn dat met het niet meer 
verschijnen hiervan er tevens een eind komt aan de traditie van de Overijsselse Vogelaarsdag! 
 
Daarom nemen wij het initiatief om voor 2019 de Overijsselse Vogelaarsdag te organiseren. Een 
gelegenheid om andere vogelaars uit Overijssel te ontmoeten en bij de mysterybird-wedstrijd de bokaal 
voor ‘De beste vogelaar in Overijssel 2019’ in de wacht te slepen.  
 
Ideeën voor het verzorgen van een lezing zijn van harte welkom!  
 
Noteer daarom de datum van 9 november alvast in je agenda.   
Plaats van handeling is camping de Zandstuve, Grote Belterweg 3, 7794 RA Rheeze (Hardenberg).  

 
 
Wulp (vogel van het jaar 2019) met kleurringen 
in het Vechtdal (feb 2019)  
Foto Johan Poffers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Johan Poffers en Arnold Lassche  

mailto:benhulsebos@home.nl
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Zeldzame wolfsklauwen zwaar getroffen door zomerdroogte 

Wolfsklauwen hebben de zomerdroogte van 2018 overwegend slecht doorstaan. Dit werd pijnlijk duidelijk 

tijdens een wolfsklauwenexcursie van het FLORON-district Gelderland-Midden. Hoe gaat het in de rest van 

Nederland met deze zeldzame plantensoorten? 

Bijzondere prehistorische planten 

Tijdens het Carboon, zo’n 300 miljoen jaar geleden, beleefden ze hun hoogtepunt. Afstammelingen van 

deze wolfsklauwen komen ook nu nog voor. Nederland telt vijf soorten: Dennenwolfsklauw, Kleine 

wolfsklauw, Grote wolfsklauw, Stekende wolfsklauw en Moeraswolfsklauw. Met uitzondering van 

Moeraswolfsklauw, die geprofiteerd heeft van heide- en venherstel, gaat het om (zeer) zeldzame planten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine Wolfsklauw (foto Harry de Jong) 

Ze hebben een complexe levenscyclus. Net als varens verspreiden wolfsklauwen zich via sporen. Deze 

sporen kiemen vaak pas na een aantal jaar. Vervolgens leven ze een aantal jaren ondergronds in symbiose 

met bodemschimmels (dat noemen we een gametofyt), voordat de plant zich bovengronds als wolfsklauw 

vertoont. Hoe de ondergrondse gametofyten de droogte hebben doorstaan, zal waarschijnlijk onbekend 

blijven; deze worden zelden gevonden. De meeste wolfsklauwen zijn in Nederland de afgelopen eeuw sterk 

achteruit gegaan door luchtverontreiniging, stikstofdepositie en verlies aan habitat. Grote wolfsklauw en 

Dennenwolfsklauw lieten de laatste jaren juist weer een licht herstel zien. 

Schrikbarende achteruitgang na droogte 

Wolfsklauwen zijn wintergroen. De wintermaanden zijn dan ook uitermate geschikt om wolfsklauwen te 

bekijken. De plantenliefhebbers van het FLORON-district Gelderland-Midden doen dat al jaren. Op het 

winterprogramma van 2019 stond een monitoring van de regelmatig bezochte groeiplaatsen van Stekende 

wolfsklauw, Dennenwolfsklauw en Grote wolfsklauw bij Assel en Kootwijk op de Veluwe. Op een 

groeiplaats van Dennenwolfsklauw bleken nu alleen wat dode sprieten te resten. Van de drie groeiplaatsen 

van Stekende wolfsklauw in dat gebied, een enkele ooit tien meter in doorsnee, was nog maar één groen 

uitlopertje over. De rest was verdroogd. Ook Grote wolfsklauw kon niet worden teruggevonden. Een triest 

resultaat van wat een mooie winterexcursie had moeten zijn. 
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Grote wolfsklauw  (foto Harry de Jong) 

 

 

 

Stekende wolfsklauw  (foto Harry de Jong) 

Dit was reden voor FLORON om een oproep te doen aan plantenliefhebbers om ook op andere plaatsen in 

Nederland bekende groeiplaatsen van wolfsklauwen te controleren. Uit verschillende provincies hebben 

mensen hieraan gehoor gegeven. 

Resultaten landelijk onderzoek 

Uit de waarnemingen blijkt dat vooral Stekende en Grote wolfsklauw een flinke klap hebben gehad. Hoewel 

sommige groeiplaatsen geheel of nagenoeg geheel verdwenen lijken te zijn, is er voor de minder 

aangetaste populaties hoop op herstel. 

Hoe de Kleine wolfsklauw en Dennenwolfsklauw de zomer van 2018 hebben overleefd, is nog onvoldoende 
duidelijk uit de doorgegeven waarnemingen. 

Meer informatie verzamelen – help je mee? 

Om het effect van extreme zomers als die van 2018 op wolfsklauwen te begrijpen, is het nodig om een zo 

compleet mogelijk beeld te krijgen van de huidige stand van de wolfsklauwen op dit moment. Dit maakt de 

vergelijking met oudere gegevens mogelijk. Wat is bijvoorbeeld het effect van de standplaats op hoe 

planten de droogte weerstaan? Het goed vastleggen van de huidige stand van zaken maakt het ook 

mogelijk om in de komende jaren het herstel te volgen. Vandaar nogmaals een oproep om zo veel mogelijk 

informatie door te geven op verspreidingsatlas.nl of waarneming.nl. Noteer daarbij de afmetingen van de 

groeiplekken of het aantal planten (bij Dennenwolfsklauw) en beschrijf welk percentage gezond of verdord 

is. Als mensen informatie hebben over de gevolgen van de eveneens extreme zomer van 1976 op de 

wolfsklauwen, dan zijn we daar ook erg benieuwd naar. Deze informatie kunt u sturen naar info@floron.nl. 

FLORON bedankt iedereen die heeft geholpen met het bezoeken van groeiplaatsen! 

Tekst: Erik Slootweg, Edwin Dijkhuis & Leonie Tijsma, FLORON 

 

 

Bron: Nature Today  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25202&userref=1E142B52-B2A7-41EC-

9DCBB8B301EBC7EF 

  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25202&userref=1E142B52-B2A7-41EC-9DCBB8B301EBC7EF
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25202&userref=1E142B52-B2A7-41EC-9DCBB8B301EBC7EF
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Resultaat Tuinvlindertelling 2019 
Aantal vlinders gehalveerd. 

                            Atalanta                                                                    Distelvlinder 
 
Vlinderliefhebbers waren er al bang voor. Door de kurkdroge zomer zijn er vorig jaar veel rupsen gestorven. 
Dit heeft ervoor gezorgd dat het aantal getelde vlinders tijdens de tuinvlindertelling dit jaar maar liefst 
gehalveerd is ten opzichte van de resultaten van vorig jaar. De afgelopen tien jaar werden gemiddeld 15 
tuinvlinders waargenomen per telling. Dit jaar zijn het er maar 7,5. 
 
Atalanta met stip op één. 
Er zijn van 6 tot 28 juli ruim 10.000 tellingen verricht waarbij in totaal 101.150 vlinders werden geteld. Van 
alle getelde tuinvlinders is de atalanta het meest gezien. Deze opvallende zwarte vlinder met oranje 
tekening en witte stippen is een vaste tuinbezoeker in ons land. De atalanta staat dan ook op de eerste 
plaats in de lijst met meest getelde soorten van de Vlinderstichting. Andere de soorten die in groten getale 
voorkomen zijn de distelvlinder en het klein koolwitje. Zij eindigden respectievelijk op plek twee en drie van 
de Vlinderstichting-lijst.  
 
En de overige tuinvlinders? 
Minder goede cijfers waren er dit jaar voor de kleine vos. Deze bekende tuinvlinder kelderde van de 5e 
naar de 13e plaats in de lijst. De reden voor deze afname is waarschijnlijk de grote droogte van vorig jaar. 
Gelukkig was er ook goed nieuws te melden over de vlinderstand: in de noordelijke provincies waren dit 
jaar juist meer vlinders te vinden dan in voorgaande jaren. Het is te hopen dat de hitterecords van dit jaar 
niet voor slechtere cijfers in 2020 zorgen.  
 

 
Vlinder top 20 

 
1. Atalanta 
2. Distelvlinder 
3. Klein koolwitje 
4. Groot koolwitje 
5. Dagpauwoog 
6. Citroenvlinder 
7. Bont zandoogje 
8. Kleine vos 
9. Klein geaderd witje 
10. Bruin zandoogje 

 
 

11. Gehakkelde aurelia 
12. Boomblauwtje 
13. Oranje zandoogje 
14. Gamma-uil 
15. Kolibrievlinder 
16. Icarusblauwtje 
17. Muntvlinder 
18. Koevinkje 
19. Landkaartje 
20. Zwartsprietdikkopje 

 
 

 
De Vlinderstichting telt nog steeds alle tuinvlinders. Mee tellen? https://www.vlinderstichting.nl/vlindermee 
 
Bron: De vlinderstichting Nederland 

  

https://www.vlinderstichting.nl/vlindermee
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KNNV afdelingen en verzekering 

De landelijke KNNV heeft een aantal wijzigen in het verzekeringspakket doorgevoerd. 
Hieronder staat in het kort welke wijzigingen het betreft voor zover van belang voor onze afdeling. 
 
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering (nieuw) 
Tot nu toe was het Landelijk bestuur verzekerd tegen bestuursaansprakelijkheid. De afdelingen waren dat 
niet collectief, en eigen verzekeringen van afdelingen zijn ons niet bekend. 
Omdat wij de vrijwillige hardwerkende afdelingsbesturen willen vrijwaren van een onverhoopte 
persoonlijke aansprakelijkheid, is de landelijke verzekering m.i.v. heden uitgebreid met alle KNNV 
afdelingen. 
 
Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (bestaand) 
Het zal niet aan iedereen bekend zijn dat de KNNV een WA verzekering heeft voor alle ingeschreven 
leden. 
De verzekering betreft activiteiten in KNNV verenigingsverband en is geldig in West Europa. 
Gedekt wordt schade opgelopen aan personen of zaken van derden, of zaken in tijdelijke huur of gebruik. 
Er is een eigen risico voor de afdeling. 
Niet verzekerd is schade aan motorvoertuigen (de bestuurder is wettelijk verzekerd). 
 
In aanvulling op de verzekerden zoals vermeld in de voorwaarden onder 'Wie zijn verzekerd?' zijn ook 
verzekerd: 
 - de vereniging; 
 - de lokale afdelingen; 
 - de bijbehorende werkgroep(en); 
 - het bestuur en de bestuursleden als zij in die functie activiteiten verrichten; 
 - het personeel; 
 - de leden voor zover zij in verenigingsverband optreden. Ook de aansprakelijkheid van de leden ten  
   opzichte van elkaar is verzekerd.  
Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van schade als gevolg van diefstal, verduistering, 
vermissing of verwisseling van zaken. 
 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de secretaris van de afd. Hengelo-Oldenzaal. 
 
 
 
 
 

Excursie naar de Silberberg bij Hagen, Duitsland, op zaterdag 8 juni 2019 


