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Van het bestuur 

Na de nodige telefoontjes en e-mails hebben we 
afgelopen tijd weer tweemaal vergadert. Ons eerste 
belangrijke besluit betrof het hervatten van het 
excursieprogramma met inachtneming van 
regelingen. Andere activiteiten zoals samen een 
berm gaan inventariseren of excursies verzorgen 
voor derden schuiven we voorlopig nog door naar 
het volgend jaar. 
De actuele regeling voor deelname aan de 
excursies vinden jullie op onze website. 
 
Over onze jaarvergadering, die we afgezegd 
hadden, zullen we in de loop van september een 
besluit nemen. We hopen dat deze nog in de 
tweede helft van oktober kan plaatsvinden. Jullie 
worden hierover via e-mail en/of een brief 
geïnformeerd. De landelijke vergadering (V.V.) heeft 
recent plaatsgevonden via een schriftelijke 
procedure en via beeldtelefoon. 
 
Naar aanleiding van een besluit van de Hengelose 
gemeenteraad over het (ecologisch) bermbeheer en 
het inzaaien van een aantal bermen hebben we 
hierover samen van het IVN een brief geschreven 
naar de verantwoordelijke wethouder mevrouw M. 
ten Heuw. Wij graag met haar om tafel om onze 
visie over bermbeheer en het (niet) inzaaien van 
bermen te bespreken. 

Een aantal bermen in Hengelo ontwikkelen zich 
goed. Door de droogte zie je dat soorten, die van 
nature beter tegen droogteperioden bestand zijn, 
zich nu snel vermeerderen. Voorbeelden zijn het 
hazenpootje, Jacobskruiskruid, gewoon 
duizendblad, wilde peen,  boerenwormkruid en gele 
composieten met een bladrozet en penwortel. De 
laatsten kunnen goed tegen het maaien en met de 
penwortel pikken ze toch nog wat extra water mee. 
Al de soorten die hiervoor staan worden door een 
breed scala aan insecten bezocht. 
Deze aanpassingen zijn ook een voorbeeld van 
Darwin in de Stad. Het blijkt dat planten en dieren 
zich veel sneller aanpassen aan de veranderingen 
dan dat eerder werd aangenomen. 
 
Als bestuur gaan we de komende periode alvast 
bezig met het programma voor het komend jaar. 
Graag horen wij ook van jullie suggesties en 
voorstellen voor activiteiten.  
 
We hopen dat jullie allemaal gezond blijven en toch 
ook nog kunt genieten van de natuur. 
 
 

 
Jan Zwienenberg

                       

 
Een foto van voor de coronacrisis, toen 1,5 meter afstand nog niet verplicht was. 
Excursie naar de Silberberg, Duitsland op 8 juni 2019. 
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Agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Overzicht activiteiten afd. Hengelo-Oldenzaal 
 

  

Zondag 06 september 2020 Excursie: IJssel 

Zondag 20 september 2020 Excursie: Egheria 
Zondag 04 oktober 2020 Excursie: Twickel 

Zaterdag 17 oktober 2020 Excursie: Witte Veen 

 
 
 

 

Wij hanteren het Corona beleid van de overheid ten aanzien van onze excursies. 
 

Om de excursies de komende tijd veilig te kunnen uitvoeren, gelden de volgende regels: 
 

• U kunt helaas niet mee als u of één van uw familieleden verkoudheidsklachten heeft 
(hoesten, benauwd en/of koorts). 
 

• We houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 
 

• Er mogen weer passagiers in de auto meegenomen worden.  
Wilt u dit niet en reist alleen met eigen vervoer, vanaf de vertrekplaats of naar de 
verzamelplaats, meldt dit dan bij opgave. 
  

• De excursie gaat door tenzij deze op de dag ervoor wordt afgeblazen. De deelnemers 
worden hierover dan geïnformeerd.  
 

• Opgave is verplicht. 
 

 
Kijk op de website of neem contact met de coördinator van de excursie voor informatie. 

 
 
 

  

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. 
 

Lezingen afd. Enschede 
De lezingen van de afd. Enschede vinden plaats in het museum `de Museumfabriek` te Enschede. 
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Excursie: IJssel bij Deventer 
 
Datum : Zondag 06 september 2020 
Thema : Uiterwaarden 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Dag 
Coördinatie : Wytze Boersma (074-3762711) 
 
Voor deze excursie gaan we naar de uiterwaarden 
bij Deventer. Zoals bekend worden er momenteel 
diverse ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd in 
het stroomgebied van de grote rivieren.  
Dit in het kader “Ruimte voor de rivieren”. Hierdoor 
krijgen de rivieren meer ruimte waardoor de kansen 
op overstromingen worden verkleind.  
Daar waar het mogelijk is worden de dijken 
verhoogd en verlegd. Ook worden binnendijks 
nevengeulen gerealiseerd. Er worden  tijdelijk 
waterstanddalingen op de IJssel bij hoogwater van 
10 centimeter gerealiseerd ter hoogte van Keizers-, 
Stobben- en Olsterwaarden en 19 centimeter ter 
hoogte van de Bolwerksplas. 
Door deze werkzaamheden nemen ook de 
ecologische waarden van de uiterwaarden toe.  
Meer foerage ruimte voor de vogels en ruimte voor 
natuurlijke ontwikkeling van de flora. De 
werkzaamheden bij Deventer zijn een aantal jaren 
geleden al uitgevoerd. 
 
Het is de bedoeling dat we de uiterwaarden  aan de 
westkant van de IJssel zullen bekijken. We starten 
bij De Worp. 

 
Voor meer informatie zie de web-site: 
https://www.ruimtevoorderivier.nl/project/ruimte-
voor-de-rivier-deventer/ 
Als het hoogwater is gaan we naar landgoed de De 
Haere bij Deventer. 
 
Het is een dagexcursie, de deelnemers worden 
verzocht een lunchpakket mee te nemen. 
 
I.v.m. met de auto indeling is OPGAVE VERPLICHT 
Voor 4 september per e-mail: 
wytze.boersma@hetnet.nl 
 
Vermeld dan ook even of je wilt rijden. 

Excursie: Egheria 
 
Datum : Zondag 20 september 2020 
Thema : Herfst 
Vertrek : 09.00 uur (Boerhavelaan Hengelo) 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Bert Oude Egbrink (074-2434340) 
 
Deze excursie gaat naar een van de mooiste 
bosgebieden van Twente, nl. naar Egheria bij de 
Lutte. We lopen via een zeer afwisselende 
wandelroute via Tankenberg en Paaschberg door 
het gebied. Het is een oud Twents hoevenlandschap 
met oude boerderijen, omgeven door akkers, 
houtwallen, weilanden en bossen. 
Het gebied is sinds 1977 in bezit van 
Natuurmonumenten. Het landgoed dankt zijn naam 
aan de vier zonen van textielindustrieel Hendrik Ten 
Cate. 
De eerste letters van hun voornamen (Egbert, 
Hendrik, Richard en Arnold) vormen tezamen 
Egheria. Het gebied kenmerkt zich door een grote 
rijkdom in planten en dieren. 
Dit is het gevolg van de ondergrond die bestaat uit 
een mengeling van klei, zand, grind en stenen die in 
de voorlaatste ijstijd is gevormd tot de Oldenzaalse 
Stuwwal. 
Hier ontspringen ook een aantal beken en dankzij 
het bronwater en de bodemsamenstelling is de 
plantenrijkdom enorm. 
 
Ook voor vogels is deze verscheidenheid aan 
terreintypes zeer aantrekkelijk. Als broedvogel komt 
o.a. de Middelste bonte specht voor met meerdere 
broedpaartjes. 
Ook de Grote- en Kleine bonte specht, de Groene- 
en de Zwarte specht komen hiervoor. Er zijn 5 
soorten roofvogels waargenomen. 
 

 
Buizerd 
 
De wandeling heeft een lengte van ongeveer 4 km 
en kent behoorlijke hoogteverschillen. 
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats van Erve 
Middelkamp aan de Bentheimerstraat tussen 
Oldenzaal en De Lutte. Komend van Oldenzaal is 

https://www.ruimtevoorderivier.nl/project/ruimte-voor-de-rivier-deventer/
https://www.ruimtevoorderivier.nl/project/ruimte-voor-de-rivier-deventer/
wytze.boersma@hetnet.nl
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het na de Tankenbergweg de eerste halfverharde 
weg links bij het bord Erve Middelkamp. Na het bord 
Bestemmingsverkeer naar de P-plaats van 
bezoekers.(navigatie: De Lutte, Bentheimerstraat 
15a). 
We vertrekken hier omstreeks 09:30 uur. 
OPGAVE VERPLICHT. 
 
 
 

Excursie: Twickel 
 
Datum : Zondag 04 oktober 2020 
Thema : Herfst aspecten 
Vertrek : Vanaf het Vertrekpunt (zie onder) 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Wytze Boersma (074-3762711) 
 
Voor de najaarsexcursie gaan we deze keer naar 
het landgoed Twickel. Twickel is door zijn 
verschillende aspecten een aantrekkelijk excursie 
gebied. Landschappelijk is het een bijzonder fraai 
gebied met de nodige afwisselingen. Ook staat 
Twickel bekend om zijn rijke paddenstoelenflora. Het 
is dan ook te verwachten dat we vele soorten zullen 
vinden. Ook staat Twickel bekend om zijn 
verschillende soorten bospercelen. Bomen van 
verschillende leeftijden zullen we zien. Loofhout 
wordt afgewisseld door naaldhout en natte heide 
gebieden. De kans op het waarnemen van 
verschillende vogelsoorten is dan ook groot. Als we 
geluk hebben komen we mogelijk ook een paar 
reeën tegen.  

 
Ree 
 
Verder zullen we kijken naar de verschillende 
soorten vruchten en zaden. Genoeg elementen voor 
een mooie excursie. E.e.a. is wel afhankelijk van het 
weer. Niet alleen tijdens de excursie maar ook aan 
de periode voorafgaand aan de excursie. 
 
Verzamelpunt, tevens vertrekpunt voor de 
excursie is de parkeergelegenheid op de kruising: 
Twickelerlaan, brug Twickelervaart, Grote Looweg, 
Schievenweg.  
We vertrekken omstreeks 09.20 uur. 
We gaan hier op eigen gelegenheid heen. 

Excursie: Witte Veen 
 
Datum : Zaterdag 17 oktober 2020 
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 rondwandeling door het Witte Veen maken. Het 
bijna 300 ha grote gebied is een voormalig landgoed 
van de (textiel) fabrikant van Heek dat nu in beheer 
is bij Natuurmonumenten. Het gebied dankt zijn 
naam aan het witte vruchtpluis van éénarig 
wollegras en veenpluis.  
 

éénarig wollegras 
 
Het Witte Veen is een bos- en heidegebied met een 
30 hectare groot hoogveen langs de grens. Het 
landgoedkarakter komt tot uitdrukking in de lanen en 
de graslanden die aan de natuur zijn terug gegeven. 
Een groot deel van het gebied wordt begraasd met 
imposante Schotse hooglanders. Misschien komen 
we deze wel tegen tijdens onze wandeling. 
 
Het is de bedoeling na afloop van de excursie 
‘Kaffee mit Kuchen’ te nuttigen bij de aan de 
Alstätter Aa gelegen watermolen de Haarmühle net 
over de grens bij Buurse. Dit hangt af van de stand 
van zaken wat betreft de corona crisis op dat 
moment. Neem in ieder geval een mondkapje mee. 
En mondkapje is op dit moment nog verplicht in de 
horeca in Duitsland. 
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats bij de Haarmühle 
om 09.40 uur. De Haarmühle ligt aan de weg van 
Buurse naar Alstätte net over de grens met 
Duitsland. 
We vertrekken hier omstreeks 09.40 uur. 
OPGAVE VERPLICHT. 
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Terugblik 

Verslag excursie: Beekvliet & Stelkampsveld 
 
Datum : Zondag 05 juli 2020 
Thema : Landgoed en Stelkampsveld 
Deelnemers : 6 
Leiding : Gerrit Haverkamp 
Weer : Bewolkt / motregen 

 
Op deze zondag, eindelijk weer de eerste excursie 
nadat de regering de nodige preventieve 
maatregelen t.a.v. het coronavirus had versoepeld. 
De laatste excursie was op 15 maart naar de 
Puntbeek. 
 
Het verzamelpunt was deze keer op de 
parkeerplaats vlakbij de boerderijwoning van 
Stichting Barchemse 4daagse, Borculoseweg 28. 
In Beekvliet-Stelkampsveld, tussen Barchem en 
Borculo, werken provincie Gelderland, Waterschap 
Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten samen aan het ontwikkelen en 
herstellen van de bijzondere en kansrijke natte 
natuur in het Natura 2000-gebied Stelkampsveld. 
Stelkampsveld maakt deel uit van het landgoed 
Beekvliet.  
 
Het fraaiste perceel herbergt een gradiënt van droge 
heide, natte heide, heischraal grasland, 
basenminnend blauwgrasland naar 
venbegroeiingen, met name deze delen hebben we 
bekeken omdat daar een wandelpad doorheen 
slingert. 
Waar het basenrijk grondwater uittreedt in het 
blauwgrasland, treedt een begroeiing van het 
kalkmoeras op. 
Een paar waargenomen plantensoorten  springen 
eruit in onderstaande lijst. 
Dit zijn vetblad, moeraswespenorchis in een groot 
aantal, valkruid en teer guichelheil. 
 

 
 
Moeraswespenorchis            foto Wytze Boersma 

Algemeen is het gebied  een fraai voorbeeld van het 
Achterhoekse kampenlandschap.  
Kenmerkend is de kleinschalige afwisseling van 
essen, graslanden, heide en hoeven. 
 

 
 
Parnassia                             foto Gerrit Haverkamp 
 
 

Waargenomen soorten 
Vogels 
Boompieper Geelgors 
Grauwe Gans Grote Bonte Specht 
Tjiftjaf Zwartkop 

Planten & Mossen 
Adelaarsvaren Akkermunt 
Amerikaanse Vogelkers Blauw Glidkruid 
Blauwe Knoop Blauwe Zegge 
Bochtige Smele Borstelgras 
Brede Stekelvaren Bruine Snavelbies 
Duizendblad Echte Valeriaan 
Egelboterbloem Fioringras 
Framboos Geelgroene Zegge 
Geelhartje Geoorde Wilg 
Geplooide Stokbraam Gestreepte Witbol 
Getande Weegbree Gevlekte Orchis 
Gewone Brunel Gewone Dophei 
Gewone Hoornbloem Gewone Vleugeltjesbloem 
Gewone Vleugeltjesbloem Gewone Vuilboom 
Gewone Waternavel Gewoon Biggenkruid 
Gewoon Reukgras Gewoon Struisgras 
Gladde Witbol Grote Ratelaar 
Grote Wederik Grote Weegbree 
Hazelaar Hazenzegge 
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Heidekartelblad Hengel 
Jakobskruiskruid Jeneverbes 
Kale Jonker Klein Streepzaad 
Kleine Zonnedauw Klokjesgentiaan 
Knopig Helmkruid Koninginnenkruid 
Kruipwilg Lidrus 
Melkeppe Moeraskruiskruid 
Moeraswalstro Moeraswespenorchis 
Oeverkruid Parnassia 
Pijpenstrootje Poelruit 
Ronde Zonnedauw Ruw Walstro 
Schapenzuring Sint-janskruid 
Smalle Weegbree Spaanse Ruiter 
Stekelbrem Stijve Moerasweegbree 
Stijve Ogentroost Struikhei 
Tandjesgras Teer Guichelheil 
Tengere Rus Tormentil 
Trekrus Valkruid 
Veelstengelige Waterbies Veenbies 
Veenpluis Veldrus 
Vertakte Leeuwentand Vetblad 
Vroege Roggebraam Waterkruiskruid 
Welriekende Nachtorchis Wijfjesvaren 
Wilde Gagel Witte Klaver 
Zilverschoon 

Insecten 
Bont Zandoogje Boomblauwtje 
Dagpauwoog Gehakkelde Aurelia 
 

 
 
Stijve ogentroost                foto Gerrit Haverkamp 

 
 
 

Verslag excursie: Buurserzand 
 
Datum : Zondag 16 augustus 2020 
Thema : Natuurbeleving 
Deelnemers : 7 
Leiding : Harry de Jong 
Weer : Zon 

 
We vertrokken met zeven personen vanaf de 
parkeerplaats bij de Wakel. Een beetje onwennig 
gezien met de 1.5 meter afstand die we moetsen 
bewaren in verband met de Corona regels. 
Bij de start van de excursie was het wat bewolkt, 
later op de dag was de zon volop aanwezig. 
We liepen eerst het Bommelaspad af. Hier zagen we 
enkele juveniele roodborsttapuiten voedsel zoekend 
in de toppen van de alom aanwezige jeneverbessen.  
Op enkele plaatsen langs het zandpad holletjes van 
graafwespen waarvan er enkele snel heen en weer 
vlogen.  
Het was door gebrek aan regen ontzettend droog. 
Alle vennetjes die normaal water bevatten stonden 
droog. 
Een groep van 36 Grauwe ganzen kwam laag over 
ons heen gevlogen. 
Vervolgens naar het Buursermeertje gelopen. Het 
waterpeil stond ook hier erg laag, alleen in het 
diepste gedeelte stond nog wat water. Er vlogen 
veel waterjuffers, vooral Watersnuffel en Azuurjuffer. 
Bij de heideveldjes rondom het meer vele tientallen 
klokjesgentianen. Enkele jaren geleden zagen we 
hier nog verschillende eierleggende 
gentiaanblauwtjes. Dat was echter een maand 
vroeger. Nu waren we te laat. Er was ook geen 
eiafzet op de gentianen te zien. 
Op de bloemhoofdjes van de Akkerdistel werd op 
twee plaatsen een snuitkever gezien. Dit bleek na 
determinatie de Larinus turbinatus te zijn. 
Deze soort werd voor het eerst in 2004 in in Zuid 
Limburg waargenomen en is nu vrij algemeen. 
Larinus turbinatus heeft een zeer uitgebreid areaal 
en is bekend van Midden-, Zuid-, Oost- en Zuidoost-
Europa en grote delen van Europees Rusland. 
Verder komt ze voor in Klein- en 
Centraal-Azië. 

Larinus turbinatus 
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De larven ontwikkelen zich in de bloembodem van 
de distels en verpoppen zich in de door vraat 
ontstane ruimte. De vraat van de larven in de 
bloemhoofdjes leidt tot een reductie van de 
hoeveelheid zaad die door de distel verspreid kan 
worden. Diverse Larinus soorten worden daarom 
wel ingezet bij de biologische bestrijding van distels. 
De volwassen kevers kan men vaak in aantal bijeen 
aantreffen op de bloemhoofdjes van de 
voedselplanten. 
 
Op een afgezaagde Den was een Netpluimpje te 
zien, een slijmzwam soort. 
We kwamen nog een leeg nest van de 
Eikenprocessie rups tegen, gevuld met de lege 
omhulsels van de rupsen.  
Inmiddels was de temperatuur opgelopen naar zo'n 
27 graden.  
In een vermolmde paddenstoel had Bert een kleine 
kever gevonden, die hij later als een 
Boletenzwartlijfje determineerde. Dit is een vrij 
algemene kever die in en op paddenstoelen leeft. 
In de verte zagen we nog een aantal Hereford 
runderen lopen. Deze runderen begrazen het 
gebied. 
Op de terugweg naar huis, net buiten het gebied,  
vloog er een Tapuit mannetje voor mij uit. Hij ging 
even later fraai op een weidepaaltje zitten. Helaas 
lag mijn camera al in de kofferbak. 
Ondanks de droogte en de hoge temperatuur toch 
een geslaagde excursie in deze coronatijd. 
 
 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Buizerd Grauwe Gans 
Groene Specht Grote Bonte Specht 
Holenduif Houtduif 
Koolmees Merel 
Roodborsttapuit Tapuit 
Zwarte Kraai 

Planten & Mossen 
Akkerdistel Amerikaans Krentenboompje 
Amerikaanse Vogelkers Beenbreek 
Blauwe Zegge Boerenwormkruid 
Borstelgras Bosaardbei 
Canadese Fijnstraal Duizendblad 
Dwergzegge Eenstijlige Meidoorn 
Fioringras Fluitenkruid 
Geel Nagelkruid Geknikte Vossenstaart 
Geoorde Wilg Geplooide Stokbraam 
Gewone Berenklauw Gewone Brunel 
Gewone Dophei Gewone Hennepnetel 
Gewone Klit Gewone Kropaar 
Gewone Reigersbek Gewone Veldbies 
Gewone Vuilboom Gewone Waternavel 
Gewoon Biggenkruid Gewoon Jakobskruiskruid 
Gewoon Robertskruid Gewoon Struisgras 
Greppelrus Grote Brandnetel 
Grote Wederik Harig Wilgenroosje 
Hertshoornweegbree Hondsdraf 
Hondsviooltje Hulst 
Jeneverbes Klein Springzaad 
Klein Vogelpootje Kleine Duizendknoop 

Kleine Leeuwentand Kleine Ooievaarsbek 
Klimop Klokjesgentiaan 
Kluwenhoornbloem Knolrus 
Koninginnenkruid Kruipwilg 
Liggend Hertshooi Liggend Walstro 
Moerasdroogbloem Moeraswalstro 
Muizenoor Pijpenstrootje 
Pilzegge Pitrus 
Rode Klaver Rode Schijnspurrie 
Ruw Walstro Schapenzuring 
Schildereprijs Sint-janskruid 
Snavelzegge Speerdistel 
Struikhei Tandjesgras 
Tengere Rus Tijmereprijs 
Tormentil Trekrus 
Vertakte Leeuwentand Vogelmuur 
Waterpeper Wilde Bertram 
Wilde Kamperfoelie Wilde Lijsterbes 
Witte Klaver Wolfspoot 
Zwart Tandzaad 

Paddenstoelen 
Bleek Breeksteeltje Doolhofzwam 
Gele Aardappelbovist Netpluimpje Sp. 
Roodbruine Slanke Amaniet Roodgerande Houtzwam 
Ruig Elfenbankje Vermiljoenhoutzwam 
Vroege Houtzwam 

Insecten 
Atalanta Azuurwaterjuffer 
Blinde Bij Boletenzwartlijfje 
Bruine Sprinkhaan Bruinrode Heidelibel 
Eikenprocessierups Gamma-uil 
Gewone Zakdrager Hooibeestje 
Kleine Vuurvlinder Larinus Turbinatus 
Ratelaar Watersnuffel 

 

Klokjesgentiaan 
 

 
 

Watersnuffel 
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Avocado (Persea americana)  

Avocado vruchten als er meer bomen bij elkaar staan 
 

Dit jaar gingen mijn vrouw en ik een week naar La Palma. We logeerden in een appartement omgeven door 
een tuin met verschillende bomen die deels op een helling groeiden. Zo hadden we vanaf ons terras zicht 
op een geel bloeiende bloemkroon, met heel veel kleine bloempjes. 
 
Met behulp van de app PlantNet kwam ik er al snel achter dat dit de avocado-boom was. 
In de loop van de week vond ik met name op de Duitse Wikipedia interessante informatie over de 
bloembiologie, die aanleiding was voor extra aandacht. Van deze gegevens maak ik in dit artikel gebruik. 
 
De avocado-boom heeft tweeslachtige bloemen, waarvan de vrouwelijke- en mannelijke geslachtsorganen 
op een verschillend tijdstip rijpen. Dit komt bij heel veel planten voor.  
Bij de avocado-boom rijpt de eerste dag de stamper (protogynie) en gaan de tweede dag de meeldraden 
open. 
Hoe vindt er dan toch bestuiving plaats. Elke dag openen zich weer nieuwe bloemen zodat er steeds 
bloemen zijn in zowel de vrouwelijk- als mannelijke fase. Hier zit ook een overlappingstijd tussen van 1 tot 3 
uur. Bestuiving binnen de boom (buurbestuiving of geitonogamie) is dus mogelijk. 
Biologen hebben ontdekt dat de tijdstippen van openen en sluiten van de bloemen niet bij elke boom 
hetzelfde was. Er bleken twee systemen te zijn, die men A–Bloem en B-Bloem heeft genoemd. 
 
A-Bloem: De bloemen openen zich op de eerste dag ’s morgens met een fertiele stamper als vrouwelijke 
bloem. De meeldraden liggen plat (zie foto 1). 

De bloem sluit om ongeveer 12 uur. De volgende 
ochtend opent dezelfde bloem rond 12.00 uur tot 
de avond als fertiele mannelijke bloem. De stempel 
is dan niet meer fertiel. De meeldraden staan 
rechtop en gaan open om het stuifmeel te verdelen. 
Er zijn 12 meeldraden waarvan er 3 niet fertiel zijn. 
 
 
 
B-Bloem: Hier opent de bloem de eerste dag zich 
in de loop van de middag als vrouwelijke bloem. De 
volgende ochtend vroeg opent zich dezelfde bloem 
in de mannelijke fase. 
 
Omdat de kwekers verschillende typen bij elkaar 
zetten is kruisbestuiving mogelijk. Honingbijen zijn 
hierbij de belangrijkste bestuivers. Ze komen er 

voor de nectar die afgescheiden wordt rond de gele nectarklieren. Ze komen al als de bloem zich nog aan 
het openen is. Tijdens de mannelijke fase verzamelen ze er ook stuifmeel (zie foto 2). 
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Voor mij was het interessant om te weten welk type boom aan ons terras grensde. Door de corona-uitbraak 
hadden we een paar dagen huisarrest op La Palma. Eén dag heb ik elk uur een paar bloemen 
geobserveerd. Resultaat: B-Bloem. 
 
Vruchten 
Het geschatte aantal bloemen aan een flinke boom varieert in de verschillende beschrijvingen sterk. Ik 
houd het maar op heel veel. Slechts een klein deel groeit uit tot vrucht (foto 3).  
 

 
 
Een heel groot aantal kan een boom ook niet dragen. Uit onderzoek blijkt dat bij een deel van de bloemen 
het vruchtbeginsel niet kan uitgroeien. 
 
De productie van de vruchten kost een boom veel energie. Bomen waar de vruchten nog aanhangen, 
hebben heel weinig bloemen. Ze slaan een jaar over. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst en foto`s Jan Zwienenberg 
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Ingezaaide akkerranden op het landgoed Twickel nader bekeken 

Momenteel worden vele bermen en akkerranden ingezaaid met bloemrijke mengsels. Zo ook op het 
landgoed Twickel. Dit is een initiatief van uit een project voor het verbeteren van de biodiversiteit en 
bodemkwaliteit op het landgoed. Dit naar aanleiding van een rapport, “Voor een toekomstbestendige 
landbouw op landgoed Twickel” van het adviesbureau Schuttelaar & Partners dat in opdracht van de 
Stichting Twickel en de pachtersvereniging is opgesteld.  
Eind 2019 is een plan gemaakt om in het voorjaar van 2020 akkerranden in te zaaien met bloemrijke 
mengsels. Vaak gaat het om maisranden. Totaal is er 5km aan stroken van +/- 3 meter breed op 12 
plekken ingezaaid (15.000 m2). Het gebruikte bloemrijkmengsel bestaat uit 17 soorten. Het doel is om elk 
jaar op vele plekken van het landgoed Twickel bloemrijke akkerranden aan te leggen en deze in de loop 
der tijd verder uit te breiden. Zie website www. bloembelevingtwickel.nl  
Er is veel discussie over de doelmatigheid van het inzaaien van bermen en akkerranden. De langdurige 
gevolgen worden vaak niet toegelicht. Uit een rapport: “Bijen, zweefvliegen en dagvlinders langs de Honey 
Highway in 2018”, opgesteld door de Vlinderstichting en EIS (Kenniscentrum Insecten) blijkt dat de 
ingezaaide bermen (nog) geen positieve resultaten geven. Ook van belang is dat er voldoende aanbod 
moet zijn van nectar- en stuifmeel, waardplanten en nestgelegenheid. 
Verder verschijnen er regelmatig berichten op de natuur-site Nature Today over de negatieve gevolgen 
voor de inheemse Nederlandse flora. Het merendeel van deze berichten en onderzoeken hebben 
betrekking op bermen en niet direct op akkerranden. Mijn stelling is: “Bermen moet je beheren en akkers 
mogen ingezaaid worden, maar dan wel met inheemse soorten”.  
Eind juli 2020 heb ik verschillende randen bekeken. Hierbij heb ik de plantensoorten genoteerd. Verder heb 
ik mij afgevraagd of de bodemkwaliteit door het inzaaien wel verbeterd wordt. Als er geen maatregelen zijn 
genomen in de vorm van bewerking en bemesting c.q. het toevoegen van extra kalk dan denk ik dat er 
geen bodem verbetering heeft plaatsgevonden. De meeste stroken liggen naast maispercelen en 
productieve graslanden. Om de bodemkwaliteit te verbeteren kunnen beter percelen worden aangewezen 
die op een extensieve manier worden beheerd en indien nodig licht bemest worden. Dit vraagt om andere 
gewassen te telen. Het is een meerjaren project! 
Van de 17 genoemde plantensoorten heb ik er 13 gevonden. Gipskruid, Koekruid, Luzerne en Rood 
zwenkgras ben ik niet tegen gekomen. Mogelijk staan ze wel in andere stroken. Verder heb ik ook gekeken 
in een strook rond het Es-school bankje dat vorig jaar is ingezaaid. Deze strook waar verder niets aan 
gedaan is, wordt overwoekerd door Melganzenvoet en Bijvoet. Dit is een goed voorbeeld van eenmalig 
inzaaien.  
Totaal heb ik 24 soorten gevonden. Dit is zonder de variëteiten. Bij vele soorten zijn de volgende 
opmerkingen te maken, zoals: 
 

Buitenlandse, uitheemse soorten: 
▪ Cosmea, tuinplant uit Mexico;  
▪ Gipskruid, tuinplant uit Z-O-Europa;  
▪ Hoofdjesgilia, uit het westen van N. Amerika, van Alaska tot het noorden van Mexico 
▪ Koekruid, eenjarige tuinplant uit Z. en M-Europa 
▪ Meisjesogen, uit N-Amerika van Canada tot het noorden van de Mexico. Vele variëteiten. 
▪ Phacelia, oorspronkelijk uit Californië 
▪ Saffloer, uit W-Azië, soms gekweekt om de verfstoffen of de oliehoudende zaden. 
▪ Witte mosterd, uit Z-Europa, gekweekt om de zaden(mosterd) 
▪ Zonnebloem, tuinplant uit N-Amerika 

 

Inheemse soorten 
▪ Boekweit, oud landbouwgewas 
▪ Gele ganzenbloem, akkeronkruid, vroeger bij graangewassen, woekerplant 
▪ Gele kamille, zeldzame soort 
▪ Groot kaasjeskruid, in omgewerkte grond aan dijken en in bermen 
▪ Grote klaproos, in akkers, bermen en langs spoorwegen 
▪ Korenbloem, in graanakkers. Hierbij gaat het om gekweekte vormen met dubbele bloemen in vier 

kleurvariaties.  
▪ Luzerne, in bermen ook ingezaaid als grond verbeteraar. 
▪ Melganzenvoet, in omgewerkte grond in bermen en in akkerranden 
▪ Perzikkruid, als onkruid in de akkerranden  
▪ Reukeloze kamille, van open, vochtige, stikstofrijke grond, in bermen en akkerranden. 
▪ Rood zwenkgras, gras van de bermen en weilanden, geen nectarplant 
▪ Tuinradijs, vroeger gekweekt als groente, nu ingezaaid als grond verbeteraar. 
▪ Vlas, gekweekt als vezelplant en oliehoudende zaden. Hier roze en witte soorten. 
▪ Zeegroene muur, van de natte hooilanden.  
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Planten met dubbele bloemen 
Hierbij zijn de planten veredeld met meerdere kroonbladen. De meeldraden van de deze planten zijn 
omgevormd tot kroonbladen. Hierbij wordt geen stuifmeel, voedsel voor de bijen en hommels meer 
geproduceerd.  

▪ Gekroonde ganzenbloem 
▪ Gele ganzenbloem 
▪ Korenbloem 
▪ Vlas 

 

Conclusie 
Het inzaaien van de akkerranden is een mooi initiatief om de bodem kwaliteit te verbeteren en biodiversiteit 
te vergroten. Helaas kunnen er vele vragen worden gesteld over haalbaarheid van de doelstellingen. Hierbij 
moet dit vooraf worden onderzocht. Het genoemde rapport geeft dus duidelijke aan, dat de bodemkwaliteit 
en biodiversiteit op het landgoed voor verbetering in aanmerking (moet) komen. Dit is niet alleen een 
probleem op het landgoed Twickel maar het is een landelijk probleem.  
Als er geen onderzoek en monitoring wordt gedaan naar de effecten van het inzaaien, weet men ook niet of 
het geholpen heeft. Hierover staat niets op de web-site, www. bloembelevingtwickel.nl 
Bij het gebruikte zaaimengsel kunnen vraagtekens worden bij geplaatst. Waarom moeten er buitenlandse 
soorten en soorten met dubbele bloemen worden gebruikt? 
Het is wel een prachtig mooi geheel, dat sterk afsteekt tussen maïsplanten. Menigeen zal hiervan genieten. 
Al is het wel tuinieren in de akkerranden.  
 
 
 
Gebruikte informatie: 

▪ Bloembeleving Twickel, https://bloembelevingtwickel.nl/ 
▪ Duistermaat, L, 2020, Heukels FLORA van Nederland, 24e druk 
▪ Nature Today : Inzaaien bloemen dooddoener voor wilde planten 

https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=26092 
▪ Nature Today: Inzaaien van planten voor insecten: eerst denken, dan doen! 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26397 
▪ Slikboer, L, Bos, G, Reemer, M: Vlinderstichting en EIS, feb 2019, Bijen, zweefvliegen en 

dagvlinders langs de Honey Highway in 2018. 
 

 

https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=26092
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26397
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Plantenlijst ingezaaide bermen, Landgoed Twickel 2020 
 
 

 
 
 
 

Tekst en foto`s Wytze Boersma, augustus 2020 

Nederlandse 
naam 

Web-
site 

Ge-
vonden Opmerkingen, zie Heukels 24dr 

Boekweit X X Oud landbouwgewas, vogelvoer of uitgezaaid als nectarplant 

Cosmea X X 

Tuinplant uit Mexico, ook ingezaaid in ecologische akkerranden en wegbermen, 
soms verwilderd. 

Gekroonde 
ganzenbloem X X 

Gevonden met dubbele rij lintbloemen en kleurvariaties; ook uitgezaaid in 
bermen en in sommige heemtuinen 

Gele 
ganzenbloem X X 

Komt voor op vochtige tot droge, voedselrijke zandige omgewerkte grond in 
akkers ( als woekerplant) en bermen 

Gele kamille X X 

Op open droge grond langs spoorwegen en op zandvlakten en op oude muren. 
Zeer zeldzame soort 

Gipskruid X  

Niet duidelijk om welke soort het gaat G. elegans, 1 jarige plant die niet lag 
stand houdt. G. paniculata is een tuinplant uit Z.O.-Europa en W. Siberië 

Groot 
kaasjeskruid X X 

Op vochtige, voedselrijke, vaak in omgewerkte grond aan dijken en in bermen, 
rivier begeleider, ook uitgezaaid 

Grote klaproos X X 

Niet duidelijk om welke soort het gaat. Mogelijk Grote klaproos van open 
omgewerkte plaatsen op vochtige tot vrij droge, voedselrijke grond in akkers, 
bermen en langs spoorwegen; ook uitgezaaid langs wegen. 

Hoofdjesgilia X X 

Niet in de Nederlandse flora. Komt uit het westen van N. Amerika, van Alaska 
tot het noorden van Mexico 

Koekruid X  

Eenjarige tuinplant uit Z. en M-Europa soms uitgezaaid, vroeger in akker in Z. 
Limburg. 

Korenbloem X X 

Gevonden in verschillende kleuren, blauw, wit, roze en zwartachtig paars, alle 
met dubbele lintbloemen. 

Luzerne X  

Op +/- vochtige, kalkhoudende grond in graslanden op klei, löss en kalk, ook 
gekweekt als voederplant. 

Meisjesogen X X 

Deze plant komt uit N-America verspreid van Canada tot het noorden van de 
Mexico. Vele variëteiten. 

Melganzenvoet  X 

Als onkruid in de akkerranden. Deze plant komt voor op open, vochtige 
stikstofrijke, omgewerkte grond, op akkers in bermen en op drooggevallen 
plaatsen. 

Perzikkruid  X 

Als onkruid in de akkerranden. Deze plant komt voor op open, vochtige 
voedselrijke grond op akkers, in tuinen, op open plekken aan waterkanten en in 
omgewerkte bermen. 

Phacelia  X 

Eenjarige soort, oorspronkelijk uit Californië, op open, vochtige, voedselrijke, 
omgewerkte grond in bermen. Ook ingezaaid al groenbemester. 

Reukeloze kamille  X 

Plant van open, vochtige, zilte, brakke of zoete, stikstofrijke grond in akkers, in 
bermen en op dijken en vloedmerken. Zeer variabel. 

Rood zwenkgras X  

Zeer vormrijk en grassoort van de droge tot natte, zoete, brakke grond in 
graslanden, op schorren, kwelders, in de duinen, in lichte loofbossen.  

Saffloer X X Plant uit W-Azië, soms gekweekt om de verfstoffen of de oliehoudende zaden. 

Tuinradijs  X 
Vroeger veel gekweekt als groente; ook ingezaaid als groenbemester op akkers 
en in bermen 

Vlas X X 

Zowel witte als roze gevonden. Helaas geen blauwe, L. ustatissimun veel 
verbouwd voor de stengelvezel of de oliehoudende zaden.  

Witte mosterd  X Plant uit Z-Europa, gekweekt om de zaden(mosterd), vaak verwilderd. 

Zeegroene muur  X 

Plant van de natte, matig voedselrijke grond in hooilanden, uiterwaarden, 
zeggemoerassen en open rietlanden, aan waterkanten, vrij alg in Z-Limburg. 

Zonnebloem X X Tuinplant uit N-Amerika, vaak uit gemorst zaad opslaand. 

24 17 20   
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Goed gecamoufleerd en toch ontdekt  

Het is half juli als Rudi mij meevraagt om naar Nachtzwaluwen te gaan kijken in de Beuninger Achterheide. 
Het weer is goed, boven de 20 graden, dus ze zullen wel te zien en te horen zijn. 
Inderdaad, als we rond half 10 het veld betreden duurt het niet lang voordat we de eerste horen: 
PrrrrrrrrrrrrrrOrrrrrrrPrrrrrrrrr.. en dat heel lang. Verderop zit een tweede en er komt eentje overvliegen. Een 
heel ander geluid, een kort en scherp Owiet. Wacht maar, zegt Rudi, dan zul je zometeen het typische 
vleugelklappen horen. En inderdaad, vlakbij klinkt een klappend geluid zo sterk, dat je haast niet gelooft dat 
deze niet zo heel grote vogel zo'n kracht kan uitoefenen. 
Het maakt deel uit van het geheel van territoriumverdediging. Tegen soortgenoten en misschien ook omdat 
wij in z'n gebied zitten. 
 
Het wordt langzaamaan donker en we hebben steeds meer moeite met onze kijker de rondvliegende 
vogels te zien. En dan haal ik mijn geheime wapen tevoorschijn: een warmtebeeldcamera met een groot 
bereik. Op allerlei plekken zie ik de nachtzwaluwen vliegen. Maar een snorrende vogel op een tak krijg ik 
helaas niet in beeld.  
Na de vogels zo een tijdje gadegeslagen te hebben zeg ik tegen Rudi: "aan de andere kant van deze 
grasvlakte gaat regelmatig een vogel naar beneden, blijft even weg en komt dan weer omhoog. Zou daar 
iets zijn?" Voorzichtig steken we de grasvlakte over en één Nachtzwaluw komt steeds dichterbij boven ons 
vliegen. Zouden we bij z'n nest zijn? Uiterst behoedzaam, de kijker steeds naar de grond gericht, stappen 
we een heidegedeelte op. Niets te zien. Nog een paar meter. Nee niks. De vogel boven ons vliegt ons bijna 
"de pet van de kop". Een nest lijkt erg waarschijnlijk, maar we durven niet verder te lopen, uit angst dat we 
op iets gaan staan dat niet de bedoeling is. 
We keren terug. Het is inmiddels helemaal donker en we genieten nog een tijdje van de snorrende vogels 
voordat we het terrein verlaten. 
 
Thuis zit ik nog een tijdje na te genieten en krijg dan ineens een idee: zou de warmte van de vogel 
voldoende zijn om die ook overdag te zien? Maar dan moet de aarde niet te veel verwarmd zijn. Ik had al 
een paar keer gezien dat stenen, die een tijdje in de zon gelegen hadden, een sterk zwart (of wit, 
afhankelijk hoe de instelling is) beeld geven. Dus bijtijds terug naar de Achterheide. Als ik de 
warmtebeeldkijker op de grasvlakte richt is er niet bijzonders te zien. Dus ik steek die, net als de vorige 
avond, weer over en kom bij het heidegedeelte waar de vorige avond de vogel regelmatig naar de grond 
ging. Met het ongewapende oog zie ik alleen maar heide, wat jonge dennetjes en hier en daar een kale 
plek met wat takken (foto 1). 

 
Foto 1: Broedbiotoop van de Nachtzwaluw 
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Maar dan richt ik mijn warmtekijker op de heide en de kale plekken en ja hoor, daar is iets dat warmer lijkt 
dan de omgeving (foto 2). Zou dat de vogel kunnen zijn?  
 
Voorzichtig pak ik mijn kijker en inderdaad, goed gecamoufleerd en sprekend een stel takken zit op de 
grond een Nachtzwaluw met 2 grote jongen. Wat een ontdekking. 
Ik maak snel een paar foto's en verlaat rustig het terrein. Achter mij gebeurt verder niets en een vluchtige 
controle van het geschoten beeld laat zien dat de gecamoufleerde vogels prachtig te zien zijn. 
Een paar dagen later heb ik een afdruk op formaat 30x45 in huis, waarop alle details te zien zijn (foto 3.) 
 

Foto 3: Nachtzwaluw met 2 bijna vliegvlugge jongen 
 
De foto hangt in mijn kamer. Mijn vrouw neemt het beeld af en toe wat langer in haar op en dan zegt ze: 
"en toch lijkt het een bosje dode takken..." Waar een mens al geen lol in kan hebben om naar te kijken. 
 

Tekst en foto`s Peter Waardenburg 
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Gebruik identificatie Apps 

Momenteel zien we het gebruik van Apps voor automatisch soortherkenning van bv. planten, insecten en 
vlinders toenemen. Ze zijn ontzettend handig. Je maakt een foto en met een druk op de knop krijg je een 
antwoord. Soms wordt er bij vermeld hoeveel procent zekerheid je hebt.  
Op mijn smartphone heb ik twee identificatie apps geïnstalleerd. Obsidentify en PlantNet. De eerste is van 
waaneming.nl en werkt voor planten en insecten. De tweede alleen voor planten. Sommige apps werken 
alleen on-line, andere ook off-line.  
 
Een tijdje geleden kregen we een Struikmargriet, Argyranthemum frutescens. Op een bepaald moment zag 
ik kleine kevertjes op de bloemen zitten. Een foto gemaakt en ingevoerd in de app. In no-time kwam deze 
met de uitslag, een Gewone tapijtkever, Anthrenus verbasci met 100% zekerheid. Hierna op google 
gezocht naar informatie. Het klopte helemaal.  
 
Het zijn kevers van ca. 2 tot 3 mm groot. Ze zijn ovaalvormig tot cilindrisch van vorm en vaak vrij dof (zwart 
en bruin) gekleurd, met hier en daar lichtere, rafelige vlekken. Er lopen drie onscherpe brede dwarsbanden, 
lichtbruin tot wit van kleur, over hun dekschilden.  
De volwassen kevers zijn bloembezoekers en voeden zich uitsluitend met nectar en stuifmeel. Ze kunnen 
uitstekend vliegen. In de natuur zijn tapijtkeverachtige beestjes nuttig omdat zij dode dieren opruimen. 
Het viel mij op dat bij Google vele afbeeldingen zijn met de tapijtkever op bloemen en met name op de 
Struikmargriet.  

 
Het valt mij ook op dat er mensen zijn die de identificatie apps als 100% betrouwbaar achten. Je moet altijd 
op zoek gaan naar de kenmerken die beschreven staan in de flora’s of in andere boeken.  
 
Door FLORON is aan hand van 20 plantensoorten vier identificatie-apps getest. Obsidentify van 
waarneming.nl kwam als beste uit de bus, in 83% van de gevallen kwam de app met de juiste soortnaam. 
PlantNet, scoorde 71% goed. Terwijl Google Lens (49%) en iNaturalist (38%) scoorde. Met sommige 
soorten hadden de apps weinig moeite, zoals Look-zonder-look (94% goed) en Akkervergeet-mij-nietje 
(88%).  
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Opmerkelijker is dat ook Harig vingergras (88%) en Hoge fijnstraal (76%) vaak goed gedetermineerd 
werden. Floristen moeten deze planten met een loep bekijken. Dat de apps moeite hebben met Plat 
fonteinkruid (18% goed) was wel te verwachten. Ganzenvoeten (Mel-, Stippel-, Esdoorn- en Welriekende 
ganzenvoet) bleken ook lastig (41-47% goed) te zijn. 
 
Het is een mooi hulpmiddel die helpt bij de identificatie, maar vertrouw er niet voor 100% op. In de 
toekomst zullen ze steeds beter worden. Het gevaar is ook dat de kennis van bv. de kenmerken van de 
verschillende plantensoorten mogelijk achteruit gaat. Dit zou jammer zijn.  
 

Tekst en foto`s Wytze Boersma 
 

Informatie 
▪ https://waarneming.nl/ 
▪ Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) 

https://www.kad.nl/kennisbank/dierplagen/kevers/tapijt-en-spekkevers/tapijtkevers/ 
▪ M. Janssen en E. Dijkhuis, Planten no 11, apr 2020, Beeldherkenning, zegen of een vloek in 

plantenland? 
 
 

 
  

Aanvullende info over ObsIdentify: 
  
ObsIdentify is een fotoherkenningsapp die wilde planten, dieren en paddenstoelen uit Nederland en 
België waarneemt. De app is een initiatief van Stichting Observation International, Naturalis Biodiversity 
Center en COSMONiO Imaging bv. 
  
De app is momenteel in staat om meer dan 13.000 soorten te herkennen en dit aantal wordt nog altijd 
uitgebreid. Het onderliggende herkenningsmodel is gebaseerd op gevalideerde referentiebeelden uit de 
waarnemingendatabases van Observation International waaronder waarneming.nl.  
Of de app een soort kan herkennen, is afhankelijk van de kwaliteit en hoek van een foto, van de 
aanwezigheid van de soort in de database. Niet alle soorten zijn van een foto herkenbaar. 
 

https://www.kad.nl/kennisbank/dierplagen/kevers/tapijt-en-spekkevers/tapijtkevers/
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ARBORETUM SINGRAVEN 

Feest in de Pyenese eik! 
 
Van afstand was al te zien dat Pyrenese eik (treurvorm) vol in bloei stond. Dus gelijk maar een foto maken. 
Van flinke afstand was een flink gezoem te horen. Het zou toch niet…? 
 
Ik had vaker gelezen dat bijen stuifmeel van eiken verzamelen maar had het nog nooit waargenomen. Hier 
vlogen om 9.30 uur een groot aantal hommels en honingbijen met de “broekjes” vol stuifmeel. Ook waren 
er meikevers, die moeite hadden te landen op de bloeiwijze. Ze zaten hoger in de boom en niet goed te 
fotograferen. Wel heb ik een andere kever gefotografeerd. 
 
Waarschijnlijk heeft het bezoek van de insecten geen waarde voor de bestuiving. Ik heb een tijdje gezocht 
naar vrouwelijke bloemen maar deze niet gevonden. Volgende week nog maar eens kijken. 
 
Om 12.00 uur weer gaan kijken en nog steeds volop bezoek. 
 

 
Bloeiende boom 

 

 
Mannelijke bloeiwijzen met meeldraden 
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Honingbij 

 
 

 
Hommel en kever 

 

Tekst en foto`s Jan Zwienenberg, 26 mei 2020 
 
 
 
 
Stand van zaken augustus 2020 
Op het eind van de bloei van de mannelijke bloemen kwamen de eerste vrouwelijke bloemen. Op dit 
moment zitten er erg veel jonge eikels aan de boom. Afwachten hoeveel er hiervan uitgroeien tot goede 
vruchten. 
 


