
Verslag excursie: Smalenbroek 

Datum : Zondag - 15 september 2019 

 

Deelnemers : 4 

het Weer : Bewolkt 

Coördinatie : Harry de Jong 

  

  

Met vier personen kwamen we aan bij de parkeerplaats aan de buurserstraat. Rond het 
informatiebord en op de parkeerplaats was het een grote rotzooi. Blikjes, flesjes, plastic lach 
overal in het rond terwijl er afvalbakken vlakbij stonden.  

Aangezien we redelijk op tijd waren en nog even moesten wachten hebben we zelf maar al deze 
rotzooi opgeruimd.  
Het Smalenbroek is een landgoed van circa 85 hectare ten zuiden van Enschede gelegen op de 

zuidflank van de stuwwal Oldenzaal-Enschede. Het Smalenbroek is een mix van oude Engelse 
invloeden en ruige stukken bos.  
Nadat we met de excursie gestart waren werd al snel duidelijk dat het hier ook ontzettend droog 

was. Plasje en beken stonden droog. Veel bomen waren al aan de herfst begonnen.  
Onderweg kwamen we Harry Koster tegen, de voormalige terreinbeheerder van het landschap 
Overijssel. Hij heeft het landgoed bijna 30 jaar lang beheerd Met hem nog even gepraat over de 

droogte in het Smalenbroek.  
Nabij de boerderij en de villa vinden we het park compleet met vijver en bomen en struiken die 
van nature niet in Nederland thuishoren. Dit park werd rond de eeuwwisseling aangelegd naar 

een ontwerp van landschapsarchitect Wattez Sr. Onder andere Moerascypres, Tulpenboom en 
Trompetboom. De grote Mammoetboom op het landgoed is hier eind 19de eeuw geplant.  
Weinig vogels waren er te bespeuren. Af en toe een groepje rondtrekkende mezen. Door de 

droogte waren er zeer weinig paddenstoelen te bekennen.  
Nadat we de Smalenbroeksweg over gestoken waren kwamen we op het naastgelegen landgoed 
't Spik. Hier hebben we nog even een blauwgraslandje bekeken. Omdat er recent gemaakt was 

viel hier weinig te zien. We vervolgden onze weg landschappelijk fraai paadje. Naast het pad, in 
de houtwal, zagen we een mooie populatie van Schaafstro. Een niet alledaagse soort in Twente.  

 

Waargenomen soorten 

Vogels 

Blauwe Reiger Boomklever Ekster 
Groene Specht Houtduif Kauw 
Koolmees Pimpelmees Roodborst 
Tjiftjaf Vink Wilde Eend 

Planten & Mossen 

Adelaarsvaren Amerikaanse Tulpenboom Bonte Gele Dovenetel 
Bosandoorn Bosgierstgras Dalkruid 
Geel Nagelkruid Gelderse Roos Groot Heksenkruid 
Grote Muur Heggenduizendknoop Hop Sp. 
Ijle Zegge Klein Springzaad Kleine Maagdenpalm 
Muursla Reuzenbalsemien Schaafstro 
Stijf Havikskruid Taxus Tweestijlige Meidoorn 
Wegedoorn Wilde Kardinaalsmuts Witte Klaverzuring 

Paddenstoelen 

Gewone Zwavelkop Grote Sponszwam Heksenboter 



Overig 

Bruine Kikker 

Insecten 

Atalanta Bont Zandoogje 

 


