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De KNNV is opgericht in 1901. De afdeling Hengelo / Oldenzaal is opgericht in 1916. 
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de natuurstudie, 
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Betalingen d.m.v. machtiging of bankrekening  

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

Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 Opzegging van het lidmaatschap uiterlijk 1 november bij de ledenadministratie van de 
afdeling of via de website. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris (zie onderstaand adres). 
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Van het bestuur 

Normaal komen we deze tijd van het jaar, ter 
voorbereiding van de jaarvergadering, regelmatig bij 
elkaar om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
Bij zo’n vergadering wordt niet alleen de agenda 
afgewerkt. Er is altijd voldoende ruimte om elkaar te 
informeren over leuke natuurvondsten, interessante 
literatuur etc. 
We overleggen nu ook wel maar dat gaat via 
telefoon en vooral via e-mail. De hiervoor genoemde 
uitwisseling van informatie en feitjes is er niet en 
persoonlijk mis ik dat wel. 
 
Als bestuur hebben we een voorlopige routekaart 
voor dit jaar uitgezet. Voor de voortgang van de 
afdeling moeten een aantal besluiten genomen 
worden. Verderop in Onder de Loep wordt dit nader 
toegelicht. Daarnaast hopen we dat we in het najaar 
weer een fysieke vergadering kunnen houden. 
Ook zijn er voorbereidingen getroffen over het 
excursieprogramma. Zodra het mogelijk is starten 
we weer. Wij zullen u daarover via email informeren. 

U kunt bij vragen natuurlijk altijd contact opnemen 
met één van de bestuursleden. 
 
Afgelopen tijd is er een start gemaakt met het 
uitrollen van de nieuwe website. De nieuwe site ziet 
er mooi uit (een bezoekje waard!) maar vraagt , 
volgens onze webmaster, nog wel een paar 
aanpassingen. Hier wordt hard aan gewerkt.  
Landelijk vindt er een (elektronische) discussie 
plaats over de naam van de KNNV. Zodra er 
duidelijkheid is, komen wij natuurlijk daarop terug. 
 
We moeten dus nog een tijdje wachten voor we 
weer samen op stap kunnen. Ik neem aan dat de 
meesten van ons wel regelmatig een wandeling 
maken. Dit geeft ook mogelijkheden voor observatie 
in de eigen omgeving. Als je iets leuks hebt gezien 
of gefotografeerd, geef het door aan de redactie van 
Onder de Loep. Alvast bedankt. 
 
Namens het bestuur, 

Jan Zwienenberg
                       

 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe website 

 
Onze website heeft een complete verandering ondergaan.  
De KNNV stapt over naar een nieuw systeem. 
Kort over de aanleiding: Er zijn een aantal belangrijke redenen om over te stappen naar een nieuwe 
website. Onze huidige website is in 2014 online gegaan, en werkt technisch gezien nu nog aardig goed. 
Echter, de website is qua look en feel behoorlijk verouderd. Ook de Drupal versie waar de website op 
draait, wordt na het voorjaar van 2021 niet meer ondersteund. 
 
Er is gekozen om over te stappen naar een andere webbouwer en een nieuw systeem, Wordpress. 
Hier zijn een aantal redenen voor:  
- Wordpress is voor de webmaster makkelijker in gebruik. 
- Er zijn veel meer webbureaus die werken in Wordpress. Dit resulteert in een veel groter aanbod van ‘kant 
en klare’. 
- En ook belangrijk: in geval van een calamiteit kan een ander webbureau onze websites overnemen. 
 
Dit heeft een aantal consequenties. Een nieuw systeem betekent een andere manier om de webpagina’s te 
vullen. 
De afgelopen maanden hebben de webmasters hard gewerkt om de afdelingswebsite op tijd gevuld te 
krijgen volgens de nieuwe opzet. 
 
 
Vanaf 15 februari is de nieuwe website operationeel. 

De website is te bereiken onder een nieuwe URL: hengelo-oldenzaal.knnv.nl 
 
Harry de Jong, webmaster 
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Agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht activiteiten afd. Hengelo-Oldenzaal 
 

  

Zondag 14 maart 2021 Excursie: Snippert 

Zaterdag 27 maart 2021 Excursie: Singraven 

Zaterdag 3 april 2021 Schoningswerk: Bentelerheide 
Zaterdag 10 april 2021 Excursie: Lonnekermeer 

Zondag 18 april 2021 Excursie: Hulsbeek 

Zaterdag 01 mei 2021 Excursie: Samernrott 

Zondag 16 mei 2021 Excursie: Aamsveen 

Opgelet: I.v.m. met de Corona maatregelen kunnen excursies afgelast worden. 

We starten vanaf het Verzamelpunt. Iedereen rijdt daar op eigen gelegenheid naar toe. 

OPGAVE is verplicht! 

Kijk op de Website voor de laatste gegevens of bel de coördinator van de excursie. 
 

Excursie: Snippert 
 
Datum : Zondag 14 maart 2021 
Thema : Natuurontdekkingen 
Vertrek : Vanaf het verzamelpunt 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Wytze Boersma (074-3762711) 

Opgave verplicht 

Het landgoed de Snippert ligt tussen Oldenzaal en 
Losser en staat bekend om zijn afwisselingen. Naast 
bos, met verschillende boomsoorten is er een 
heideveld, akkers en weilanden. Door deze 
afwisseling is het een aantrekkelijk gebied voor 
natuurgenieters.  
Op het landgoed wordt zo weinig mogelijk 
ingegrepen.  Als een boom omvalt door storm blijft 
hij liggen en biedt zo voedsel en schuil- of 
nestgelegenheid aan vogels en vleermuizen. 
Naast de Groene – en Zwarte specht is dit het 
broedgebied van het winterkoninkje, de boomklever, 
de roodborst, de merel en  de zanglijster 
Naast het bos zijn er voerakkertjes aangelegd voor 
het wild. Nu zijn het schraal graslandjes die eenmaal 
per jaar wordt gemaaid. Het maaisel wordt 
afgevoerd. Hier en daar ontwikkelen deze 
graslandjes naar heideveldjes met tormentil, liggend 
vleugeltjesbloem en pijpenstrootje.  
De houtwallen vormen een natuurlijke overgang 
tussen bos en open landschap. Eens in de tien tot 
vijftien jaar worden de struiken afgezaagd.  

Vogels en andere kleine dieren vinden in deze 
houtwallen beschutting en voedsel. 
Al met al een aantrekkelijk gebied voor een 
excursie. 
 

Groene Specht 
 
Verzamelpunt: Tevens vertrekpunt voor de excursie 
is de parkeergelegenheid bij de Judith hoeve, 
startpunt Snippert van wandelnetwerk. Op de weg 
Oldenzaal -Losser, bij hectometerpaaltje 2.1 afslaan 
en via de onverharde weg naar de parkeerplaats. 
We vertrekken hier omstreeks 09.20 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 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 1 te Hengelo. 
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Excursie: Singraven 
 
Datum : Zaterdag 27 maart 2021 
Thema : Landschap 
Vertrek : Vanaf het verzamelpunt 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Gerrit Haverkamp (074-2668489) 

Opgave verplicht 
 

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. 
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats bij de 
Watermolen. We vertrekken hier omstreeks 09.30 
uur. 
 
 
 

Excursie: Lonnekermeer 
 
Datum : Zaterdag 10 april 2021 
Thema : Landschap 
Vertrek : Vanaf het verzamelpunt 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : KNNV (06-25 43 00 75) 

 

De buurverenigingen van de KNNV Hengelo-
Oldenzaal en de KNNV Regio-Enschede hebben de  
handen ineen geslagen om deze wandeling te 
organiseren op het Lonnekermeer terrein. 
Het Lonnekermeer is een terrein van Landschap 
Overijssel en bestaat uit waterpartijen, 
heideterreinen en bos. Een zeer gevarieerd terrein 
dus. Enige jaren geleden zijn er werkzaamheden 
verricht om de negatieve gevolgen van de 
verdroging en de stikstofdepositie tegen te gaan en 
hiermee de heide en de hierop levende dieren de 
gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. 
Dat wij vogels zullen zien staat buiten kijf. Alleen al 
in de laatste maanden zijn de volgende vogels in of 
bij de waterpartijen van het Lonnekermeer gespot: 
ijsvogel, slobeend, krakeend, tafeleend, kuifeend en 
aalscholver.  
En wat te denken van de eerste vlinders, te denken 
aan de dagpauwoog, kleine vos en citroenvlinder. 
En voor wie hele scherpe ogen heeft, bestaat er ook 
de mogelijkheid de groene zandloopkever te 
ontdekken. 
Voor een ieder wat wils dus. 
 

 
 
Verzamelpunt: Parkeren op de kruizing 
Leutinkveldweg en Lonnekermeerweg..  
We vertrekken daar om 10.00 uur. 

 
Kosten: Leden van de KNNV-Hengelo-Oldenzaal 
of van de KNNV-Regio Enschede gratis,  
niet- leden €5,- 
Voor meer informatie: 
https://hengelo-oldenzaal.knnv.nl  Of 
https://enschede.knnv.nl 
 
Telefoon (gedurende dag van de excursie):  
06-25 43 00 75 
 
Tijdens de excursie zullen de dan geldende Corona-
maatregelen in acht worden genomen.  

https://hengelo-oldenzaal.knnv.nl/
https://enschede.knnv.nl/
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Excursie: Hulsbeek 
 
Datum : Zondag 18 april 2021 
Thema : Voorjaarsverschijnselen 
Vertrek : Vanaf het verzamelpunt 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Wytze Boersma (074-3762711) 

Opgave verplicht 

 

Iedereen kent de Hulsbeek bij Oldenzaal als 
recreatieterrein. Gelukkig heeft het gebied ook een 
aantal natuurwaarden.  
Aan de noordzijde stroomt de Gammelker beek. Een 
aantal jaren geleden zijn er herstelwerkzaamheden 
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 
omstreeks 09:30 uur. 

Excursie: Samernrot 
 
Datum : Zaterdag 01 mei 2021 
Thema : Voorjaarsflora 
Vertrek : Vanaf het verzamelpunt  
Duur : Ochtend (tot 14.00 uur) 
Coördinatie : Bert Oude Egbrink (074-2434340) 

Opgave verplicht 

 
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 
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Excursie: Aamsveen 
 
Datum : Zondag 16 mei 2021 
Thema : Hoogveen, natte heide, Weidevogels 
Vertrek : Vanaf het verzamelpunt 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Wytze Boersma (074-3762711) 

Opgave verplicht 

 
Drie 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 omstreeks 09.30 uur. 
 

 

 

Schoningswerk Bentelerheide 

Als de maatregelen het toelaten gaan we weer verder met het schoningswerk op de Bentelerheide. Na een 
jaar rust zullen we verbaasd zijn hoe snel de opslag van met name Vuilboom heeft plaats gevonden. 
Volhouden is het remedie. Met behulp van de bosploeg van St. Twickel kunnen we het aardig in de hand 
houden.  
Daarom zetten we op zaterdag 3 april 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: 3 april van 09.00 uur tot 12.00 uur. 
 
Verzamelpunt is het toegangshek aan de Gorsveldweg, kruising Drekkersweg. 
 
 
Wytze Boersma tel. (074) 3762711 
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Jaarvergadering 2020 en 2021 KNNV Hengelo-Oldenzaal 

 
December 2020 
Bij de ledenraadpleging in december 2020 hebben meerdere leden hun instemming mondeling of via e-mail 
gegeven. Het was niet noodzakelijk om wijzigingen in de stukken aan te brengen. 
Dit betekent dat alle stukken betreffende 2020 goedgekeurd zijn. 
 

Maart 2021 
Wij streven ernaar om in het najaar 2021 weer een fysieke vergadering te houden.  
Voor de voortgang van de afdeling is het noodzakelijk nu een aantal beslissingen te nemen. Dit is nodig om 
de ANBI-status veilig te stellen en voor de inning van de contributie.  
De voorstellen zijn: 

• De begroting 2021 en daaraan gekoppeld de exploitatierekening 2020 en de balans per 31-12-
2020. De stukken staan in deze uitgave van Onder de Loep. De stukken over 2020 zijn nog niet 
gecontroleerd door de kascommissie. De reden is dat Jan Weernink maar een persoon thuis mag 
ontvangen. Zodra het mogelijk is gaat de kascommissie aan de slag. 

• Het Beleidsplan 2021-2022. De concept-versie is bijgevoegd. Ter informatie is ook het jaarverslag 
2020 bijgevoegd. 

Wij vragen de leden om net als bij de ledenraadpleging van 2020 in te stemmen met de exploitatierekening 
en balans 2020, de begroting 2021 en het beleidsplan. 
 
Voor vragen of nadere toelichting kan contact opgenomen worden met Wytze Boersma (tel. 074 3762711 
of e-mail: wytze.boersma@hetnet.nl). 
Als u voor 15 maart 2021 niet reageert, gaat het bestuur er vanuit dat u akkoord gaat. 
 
In de  fysieke vergadering komend najaar staan het beleidsplan en het jaarverslag op de agenda. 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag 2020 

Algemeen 
De activiteiten in dit verslagjaar zijn sterk beïnvloed door de corona-pandemie. Dit wordt duidelijk door niet 
doorgaan van bijvoorbeeld het cursusprogramma, het schoningswerk op de Bentelerheide en een deel van 
de excursies. 
 

Bestuurssamenstelling 

Samenstelling per 31-12-2020. 

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 
M. Rijken    -Ondersteuning bestuur 
 
 
 

I. De afdeling 

Bestuursactiviteiten 

Het bestuur heeft in 2020 zesmaal vergaderd. 
Externe vertegenwoordiging: 

• Beleidsraad KNNV: W. Boersma. 

• Digitale VV: dit jaar W. Boersma 

• Groene Tafel gemeente Hengelo: G. Haverkamp 
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Ledenvergadering 2020 
In plaats van de geplande ledenvergadering is in het najaar, via Onder de Loep, aan de leden gevraagd te 
reageren op en in te stemmen met de jaarstukken. Uit de reacties blijkt dat de leden konden instemmen 
met het bestuursbeleid. 

Ledenaantal 
Het ledenaantal per 1-1-2021 is in totaal 67 (50 leden en 17 huisgenootleden).  
De afdeling heeft één erelid.  

Ledenblad Onder de Loep en website 
Het ledenblad verschijnt viermaal per jaar. Leden verzorgen de verspreiding in Hengelo, Delden en Borne. 
De meeste externe partners krijgen het blad als pdf. 
Op initiatief van het landelijk bestuur wordt de website aangepast. Eind 2020 zijn de voorbereiding en de 
implementatie van start gegaan. 
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. 

Financiën 
Het boekjaar 2020 is gesloten met een klein nadelig saldo van € 134,25.  
Het exploitatieoverzicht 2020, balans per 31-12-2020 en de begroting 2021 staan in Onder de Loep maart 
2021.  
 

II. Relaties 

a. Samenwerking met KNNV-afdelingen 
Naar verwachting kan er in 20121 een start gemaakt worden met het gewest Overijssel van de KKNV. 

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 gemeenten 
Met de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente zijn positieve gesprekken gevoerd over bermbeheer 
en het inzaaien van (openbare) groenstroken. Deze gesprekken zullen in 2021 voortgezet worden (zie ook 
Beleidsplan 2021-2022). 
In Hengelo wordt deelgenomen aan de Groene tafel en zijn er goede contacten met medewerkers van de 
gemeente en Gildebor. 
 

III. Activiteiten 

a. Excursies 
Datum   Plaats   Thema   Aantal deelnemers 
 
15 februari  Bentelerzijde  Frisse neuzen   10 
15 maart  Puntbeek  Landschap     6 
5 juli   Beekvliet  Planten      6 
16 augustus  Buurserzand  Heide      7 
6 september  IJssel   Uiterwaarden     7 
20 september  Egheria   Herfst        5 
4 oktober  Twickel   Paddenstoelen     3 
 
Totaal zijn er in het jaar 2020 vijftien excursies georganiseerd. In het overzicht zijn alleen de excursies 
opgenomen die zijn doorgegaan. Zeven excursies zijn afgelast in verband met de Corona maatregelen van 
de overheid en één excursie is niet doorgegaan door gebrek aan belangstelling.  Bij de excursies wisselde 
het aantal deelnemers sterk namelijk van 3 tot 10.  
De frisse neuzen excursie trok het grootste aantal deelnemers. De excursie naar het Stelkampsveld op het 
landgoed Beekvliet was een hoogtepunt wat betreft bijzondere plantensoorten. De leden van de 
excursiecommissie in 2020 waren Wytze Boersma, Harry de Jong, Gerrit Haverkamp en Bert Oude Egbrink 
(natuurhistorisch secretaris).  
Contactpersoon: Bert Oude Egbrink 
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Excursie IJssel 06-sep-2020 (Ossewaarden, Deventer) 
 
 
b. Plantenwerkgroep 
Het jaar is begonnen met de eindejaarstelling van FLORON. Hierbij zijn de bloeiende planten rond de 
jaarwisseling in beeld gebracht. Door corona is er in 2020 op individuele basis geïnventariseerd voor 
FLORON en bermenproject (zie onder c). De FLORON / KNNV botanische dag dit jaar door corona online 
gehouden. 
Contactpersoon: Wytze Boersma 
 
c. Onderhoud bermen en inzaaien groenstroken 
In Hengelo hebben wij via de Groene tafel een voorstel gedaan voor een meer ecologische vorm van 
bermbeheer. Dit heeft onder meer geleid tot een plan om een deel van het industrieterrein Het Veldkamp te 
gaan inventariseren. De start hiervan is verschoven maar er zijn al wel gesprekken gevoerd met 
medewerkers van de gemeenten Borne en Hengelo. Verkenningen ter plekke zijn door corona niet 
doorgegaan.  
Ongeveer gelijktijdig heeft ge gemeenteraad van Hengelo, buiten de Groene tafel om, een motie 
aangenomen over bermbeheer en inzaaien van openbaar groen. 
Dit leverde de nodige digitale gesprekken op. 
Voor de inhoudelijke onderbouwing zijn er als proef een berm en een ingezaaide akkerstrook 
geïnventariseerd. De resultaten hiervan zijn besproken met  betrokkenen. 
Met de gemeente Hof van Twente zijn gesprekken geweest over het ecologisch beheer van de bermen. 
Contact: werkgroep bermbeheer (W. Boersma, G. Haverkamp en M. Rijken) 
 
d. Inventarisaties voor Stichting Twickel 
Helaas zijn er door corona geen groepsinventarisaties geweest. Marti Rijken heeft een (in concept) rapport 
gemaakt van: Vegetatiekartering Hagmolenbeekgebied,Twickel. 
Contactpersoon: Wytze Boersma 
 
e. Paddenstoelwerkgroep Twente (KNNV – NMV) 
2020 was wat betreft paddenstoelen voor het derde jaar op rij geen geweldig jaar door de lang 
aanhoudende hitte en droogte. 
Vanwege de droogte was het in 2020 tot eind september niet zinvol om als groep op pad te gaan. Zo laat in 
het seizoen is onze start nog nooit geweest. In het laatste enigszins “normale” jaar 2017 gingen we al op 21 
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juli voor het eerst samen op pad en in 2019 was het in ieder geval nog op 4 september. Nu zijn we pas op 
30 september als groep (6 m/vr) voor het eerst op pad gegaan en wel naar ’t Holthuis (83 soorten); een 
week later, 7 oktober, naar het Arboretum Poortbulten (4 m/vr; 69 soorten). Daarna werd de groepsgrootte 
i.v.m. corona weer zodanig beperkt dat het bij deze twee bezoeken is gebleven. 
Er zijn nauwelijks bijzondere vondsten gedaan. Op ’t Holthuis slechts 2 Rode-Lijst-soorten: Witte 
duifridderzwam en Bruine modderbekerzwam. Op het Arboretum een 6-tal Rode-Lijst-soorten, maar daarbij 
geen zéér zeldzame soorten; alleen de Stinkende franjezwam, die we daar al vaker vonden, staat als BE 
(bedreigd) op de Rode-Lijst. 
De jaarlijkse excursie voor de KNNV is vanwege corona ook niet doorgegaan. 
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; maar ook deze avonden liggen al sinds maart stil. 
Contactpersoon: Laurens van Run. 
 
f. Groene Markt Hengelo 
Deze manifestatie heeft in 2020 geen doorgang gevonden. 
Contactpersoon: Gerrit Haverkamp 
 
g. Schoningswerk Bentelerheide 
Door corona zijn de geplande werk ochtenden afgelast. 
Met de stichting Twickel is afgesproken dat de bosploeg één keer per jaar de opslag van voornamelijk 
vuilboom met de bosmaaier zal omzagen.  
Contactpersoon: Wytze Boersma 
 
h. Klein Driene 
Er zijn een aantal nieuwe naambordjes geplaats en van een aantal borden is de lay-out aangepast. Het 
maken van een nieuw wandelboekje is uitgesteld tot 2021. 
Contactpersonen: Gerrit Haverkamp 
 
i. Cursuswerkgroep KIN (KNNV, IVN, NIVON) 
Helaas zijn de geplande cursussen door corona niet doorgegaan. 
Contactpersoon: Wytze Boersma 
 
Woord van dank ! 
Het bestuur hoopt dat in 2021 er weer meer activiteiten doorgang  kunnen vinden. Hierbij is de steun en 
inzet van de leden belangrijk. Wij hoepen dat we net als in 2020 ook komend jaar weer op de inzet van 
onze leden mogen rekenen. Hiervoor onze dank! 
 

Hengelo, februari 2021 

 
 
 
 

Beleidsplan KNNV Hengelo-Oldenzaal 2021 – 2022 

Dit beleidsplan is een vervolg op het plan 2020 – 2021 dat in de Digitale  Jaarvergadering najaar 2020 is 
vastgesteld. 
 

Inleiding 
Zoals in het jaarverslag over 2020 vermeld staat beperken de verschillende corona-maatregelen de 
uitvoering van de verschillende plannen en activiteiten. Dit geldt naar verwachting ook nog voor een deel 
van 2021. 
 

Samenwerking met KNNV-afdelingen in Overijssel en IVN 
Er is weer een KNNV Gewest Overijssel. Dit Gewest zal in 2021 operationeel worden en mogelijk weer 
gezamenlijke activiteiten ontplooien. 
De afspraken met de afdeling KNNV Enschede zijn in 2020 bekrachtigd. Leden van beide afdelingen 
kunnen gratis elkaars activiteiten bezoeken. De lezingen die in de Museumfabriek worden gehouden en 
georganiseerd door museumvereniging vallen daar niet onder. 
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In ons werkgebied is er alleen contact met de afdeling Hengelo van het IVN. Bij een aantal onderwerpen en 
activiteiten wordt gezamenlijk opgetrokken. 
 

Publiciteit 
Eind 2020 is een start gemaakt met het vernieuwen van onze website. Deze website en Onder de Loep zijn 
onze belangrijkste publicitaire middelen. Om meer geïnteresseerde mensen te bereiken is dit niet 
voldoende. Het bestuur zal een plan van aanpak maken betreffende de public relations. 
 

Activiteiten 
• Excursieprogramma 

De excursiecommissie  maakt jaarlijks een gevarieerd programma waarbij verschillende gebieden met een 
steeds andere flora en fauna worden bezocht. De excursies die in 2020 niet konden doorgaan worden, zo 
mogelijk, in 2021 opnieuw gepland.  
Het bestuur wil ook andere geïnteresseerde natuurliefhebbers bij deze excursies betrekken. Leden van 
andere KNNV-afdelingen blijven van harte welkom. 

• Bermbeheer en inzaaien. 
Op verschillende plaatsen in ons werkgebied zijn door gemeenten, organisaties en groepen vrijwilligers 
initiatieven genomen om onder andere  bermen en akkerranden in te zaaien met een bloemenmengsel 
voor met name bijen. Door landelijke deskundigen wordt deze maatregel afgeraden om zo in elk geval 
floravervalsing te voorkomen. Dit levert lastige discussies op. KNNV Hengelo-Oldenzaal is van mening dat 
dit inzaaien alleen kan plaatsvinden met gecertificeerde mengsels op een beperkt aantal plekken waar 
daarna met een ecologisch maaibeleid een structureel beheer volgt. 
Zeer belangrijk is ook het gefaseerd maaien, dit krijgt nu nog onvoldoende aandacht. 
Uit de gesprekken die door onze afdeling zijn gevoerd blijkt dat er veel behoeft is aan kennis op dit gebied. 
Voor een goed beleid moet er kennis zijn over de bloembezoekers , de bloemen en waardplanten en vooral 
ook de wederzijdse relaties. 
De contacten met de verschillende gesprekspartners zullen de komende jaren gecontinueerd worden. Ook 
moet er meer aandacht komen over de hiervoor genoemde kennisaspecten. 

• Natuur-en boomwandelingen in Hengelo 
De uitvoering van deze wandelingen is een samenwerkingsproject van de gemeente Hengelo, IVN Hengelo 
en KNNV Hengelo-Oldenzaal. Afhankelijk van de wandeling kunnen hier andere (groene) organisatie bij 
betrokken worden. Voor 2021 zijn er twee wandelingen gepland namelijk een nieuwe versie voor het 
Arboretum Klein Driene en een tweede wandeling in het Weusthag-gebied. Voor 2022 is de nieuwe versie 
van de bomenwandeling in het Centrum van Hengelo gepland. In 2021 zullen hiervoor de voorbereidende 
werkzaamheden starten. 

• Cursussen en lezingen 
Zodra het mogelijk is wordt er door het KIN (KNNV-IVN-NIVON) weer een cursus georganiseerd. Hierbij 
wordt ook gebruik gemaakt van het mini-cursusconcept dat door de landelijke KNNV wordt ondersteund. 
Op verzoek van wijkorganen blijven we lezingen verzorgen. 

• Stadsarboretum Klein Driene 
Het is de bedoeling om alle bomen goed in kaart te krijgen en ook de namen aan te passen aan de 
geldende nomenclatuur. Dit wordt dan opgenomen in het bestand van de gemeente en kan dan 
geraadpleegd worden via de gemeentelijke bomenapp. 

• Activiteiten voor Stichting Twickel 

• Inventarisaties en raadgeving 
Op verzoek van de Stichting zullen we inventarisaties, binnen onze mogelijkheden uitvoeren. 
Daarnaast zullen we, in overleg gebieden in kaart brengen. Ook zullen we onze visie geven op de 
verschillende natuur gebonden plannen  

• Schoningswerk Bentelerheide 
Op de Bentelerheide zullen we, passend binnen onze capaciteit onderhoudswerkzaamheden 
uitvoeren. Het doel is om de populatie Steenbreek veilig te stellen en zo nodig uit te breiden.  

• Natuuronderzoek 
Afhankelijk van de uitslag van de gesprekken over bermbeheer worden er concrete plannen ontwikkeld.   
Een van de terreinen die op de lijst staan is een deel van het industrieterrein Het Veldkamp. 
 

Contact met gemeenten en Groene Tafel Hengelo 
Er zijn nu contacten en gesprekken met drie gemeente (Borne, Hengelo en Hof van Twente). 
In Hengelo blijven we actief deelnemen aan de Groene Tafel, waar we steeds onze vragen kunnen 
inbrengen. 
 

Hengelo, februari 2021 
 
 



 
 Maart 2021, pagina 11 

Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021 

   WERKELIJK WERKELIJK BEGROOT BEGROOT  

 BATEN 2019 2020 2020 2021  

 Contributie 1.925,00 1.842,00 1.887,00 1.797,00  

 Contributie extra 0,00 0,00 0,00    

 Rente 0,63 0,00 0,00    

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

 Giften 0,00 0,00 0,00    

 Diversen      0,00 0,00 0,00    

 Nadelig saldo 80,14 117,77 145,50 106,00  

 Totalen 2.187,03 1.959,77 2.132,50 2.003,00  

       

       

   WERKELIJK WERKELIJK BEGROOT BEGROOT  

 LASTEN 2019 2020 2020 2021  

 Afdracht Hoofdbestuur 1.252,25 1.211,50 1.177,50 1.188,00  

 Abonnement/Lidmaatschap 0,00 0,00 0,00    

 Onder de Loep-drukkosten 283,07 247,21 280,00 250,00  

 Onder de Loep-verzendkosten 208,38 201,26 210,00 200,00  

 Bestuurskosten 135,71 59,50 50,00 50,00  

 Excursies 0,00 0,00 50,00 50,00  

 Drukwerk/Portikosten 13,05 5,37 15,00 15,00  

 Bankkosten 196,17 198,93 200,00 200,00  

 Reiskosten 38,40 36,00 100,00 50,00  

 Office pakket 0,00 0,00 50,00 0,00  

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

 Voordelig saldo 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Totalen 2.187,03 1.959,77 2.132,50 2.003,00  

       

         

  LEDEN CONTRIBUTIE EURO  

   AANTAL JAAR JAAR JAAR  

   01-01-2021 2019 2020 2021  

            

 Lidmaatschap 48 34,00 34,00 34,00  

            

 Lidmaatschap, huisgenoten 15 11,00 11,00 11,00  

            

       

  LEDEN AFDRACHT  EURO  

   AANTAL JAAR JAAR JAAR  

   01-01-2021 2019 2020 2021  

            

 Lidmaatschap 48 21,00 21,00 22,25  

            

 Lidmaatschap, huisgenoten 15 7,50 7,50 8,00  
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 Balans per 31 december 2020  
   

 Bank, rekening courant 377,13 Te betalen kosten   0,00  

 Bank, spaarrekening 2.961,42 Vooruitontvangen 0,00  

           

     Reservering:     

           

 Te ontvangen posten  0,00 Biologische activiteit 1.527,90  

           

           

     Kapitaal 31/12 1.810,65  

 Totaal 3.338,55   Totaal 3.338,55  

       

       

            

 Balans per 31 december 2019  

 Bank, rekening courant 494,90 Te betalen kosten   0,00  

 Bank, spaarrekening 2.961,45 Vooruitontvangen 0,00  

           

           

     Biologische activiteit 1.527,90  

 Te ontvangen posten  0,30    0,00  

           

           

     Kapitaal 31/12 1.912,40  

 Totaal 3.456,65   Totaal 3.440,30  

       
 
 

Excursie Buurserzand 16-aug-2020 (Buurserzand, Buurse) 
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Een bijzondere Omphalina op het Aamsveen 

Een drietal droge zomers achter elkaar - 2018, 2019 en 2020 - heeft voor wat betreft paddenstoelen op het 
Aamsveen negatieve, maar soms ook positieve gevolgen. Eén zo’n negatief gevolg is geweest dat ik deze 
laatste drie jaar de in Nederland vrij zeldzame – 10 vindplaatsen sinds 2010 - Armbandgordijnzwam, 
Cortinarius armillatus, niet meer heb aangetroffen op zijn bekende plek uit de jaren 2011 en 2013 t/m 2017. 
Maar juist door deze droogte kom ik nu gemakkelijker op plekken waar ik anders niet zo gemakkelijk 
gekomen was. Zo trof ik op 27 oktober 2020 op een plek waar ik anders meestal niet kom een 7-tal 
opvallende paddenstoelen aan. Nadat mij duidelijk was geworden dat ik met een bijzondere soort te maken 
had, ben ik 28 oktober naar de vindplaats teruggegaan voor nadere foto’s. 
Het betreffende gebied is begroeid met veenmossen, grassen en dopheide en was vrij onlangs nog 
gemaaid (maaisel wordt afgveoerd). Men laat echter ook stukken m.n. die met dopheide ongemaaid. De 
vondst werd gedaan in één van de ongemaaide stukken met voornamelijk begroeiing van dopheide op een 
ondergrond van veenmos. In andere ongemaaide stukken met eveneens overwegend dopheide werd de 
soort niet aangetroffen. 
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Er is sprake van zwaar aflopende lamellen, de hoed is sterk trechtervormig en de steel is donker. We zien 
plukken veenmos aan de voet van de steel zitten. 

 
Vanwege het witte sporenpoeder was al snel duidelijk dat het in ieder geval géén Satijnzwam (Entoloma) 
kon zijn. Dan kom je al snel op Omphalina. Aanvankelijk keek ik alleen in Pilze der Schweiz deel 3 en 

stuitte al snel op Omphalina onisca, Donker veenmostrechtertje. “Donker”, “veenmos” en 

“trechtertje”, al bij al treffend bij deze vondst. Nader sleutelen met Funga Nordica en Flora Agaricina 
Neerlandica deel 3 leidde naar dezelfde soort. Ter bevestiging heb ik microscopisch onderzoek gedaan aan 
de sporen en de hoedhuid. Mijn determinatie is bevestigd door Marian Jagers. Zij droogt het materiaal en 
neemt het op in haar herbarium.  
 
Deze soort is in Nederland maar één keer eerder gemeld en wel op 31 oktober 1967 (53 jaar geleden 
!!) in wat nu Hoog-Wageningen heet. 
 
 

Tekst en foto’s Laurens van Run 
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B(l)oeiende planten 

 

Vogelmuur, Stellaria media. 
 
Tijdens de laatste  “Eindejaars Plantenjacht” van FLORON werd Vogelmuur 1052 keer genoteerd als 
bloeiende plant. Hiermee staat Vogelmuur op de vierde plaats van het FLORON onderzoek naar bloeiende 
planten tijdens de afgelopen eindejaarstelling. Deze telling vond plaats tussen 25 december 2020 en 3 
januari 2021. Totaal werden 1700 waarnemingslijsten ingeleverd. 
  
Je kunt je afvragen waarom bloeit vogelmuur tijdens die perioden en hoe heeft zij zich aangepast. Dat is 
moeilijk te zeggen, de fysiologische omstandigheden spelen een belangrijke rol. Het is een plant die het 
hele jaar bloeit, vermeerdert zich snel, groeit de hele winter door, behalve met strenge vorst en groeit zowel 
op zonnige als op beschaduwde plekken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat is er nu zo bijzonder aan deze plant. Het antwoord vond ik in een artikel van Jac P. Thijsse in de 
Levende Natuur uit 1905. 
Als tuinman had Thijsse een hekel aan deze plant. Samen met Kleine brandnetel en Eenjarig beemdgras 
(is nu Straatgras) kon hij deze planten niet definitief uit zijn moestuin verwijderen. Aan de ene kant was dit 
te wijten aan het niet snel en zorgvuldig opruimen van de schoffel resten en aan de andere kant de snelle 
vermeerdering van Vogelmuur. Later ging hij Vogelmuur beter bekijken en ontdekte een aantal 
bijzonderheden. Hij zag dat het aantal meeldraden sterk wisselde. Ook ontdekte hij dat niet alle 
meeldraden stuifmeel hadden. Hij noemde deze steriele meeldraden halve meeldraden. Zodra het 
bloempje zich opende zag hij de honing(nectar)druppels, ook bij halve meeldraden. Dan zag hij bloemen 
met goed ontwikkelde kroonbladen en bloemen zonder kroonbladen. Ook ontdekte hij dat zowel 
proterandrie bloemen als homogame en proterogynie bloemen zijn. Bij proterandrie bloemen zijn de 
helmknoppen eerder rijp dan de stempels. Bij proterogynie is de stempel eerder rijp dan de helmknoppen. 
En bij homogame zijn de helmknoppen en stempels gelijk rijp. Verder zag hij zowel goed ontwikkelde 
planten als kleine plantjes. Wel gaf hij een verklaring voor de snelle ontwikkeling van de plant. Kleine 
stukjes wortel en stengeldelen groeiden snel uit tot een plant en de vele zaden kiemden ook snel. 
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Nu wordt de vogelmuur onderverdeeld in drie geslachten, nl. Heggenvogelmuur, S. neglecta; 
Duinvogelmuur, S. apetala en Vogelmuur, S. media. 
 
In de Geïllustreerde Flora van Nederland, van Thijsse, Heimans en Heinsius uit 1909 is alleen Stellaria 
media opgenomen. De Nederlandse naam was toen Muur. Met als omschrijving:  
“Kroonblaadjes korter dan de kelk, soms even lang; de tien meeldraden zijn haast nooit alle aanwezig, 
meestal zijn er niet meer dan drie. Akkers, tuinen en ruigten, bloeit het hele jaar. Met als opmerking: Een 
meest algemeene onkruid; zaden ontkiemen kort na ’t uitstrooien, zoodat in één jaar verscheidene 
geslachten elkander kunnen opvolgen. Langs de stengels bevindt zich een rij haren voor waterafvoer, 
misschien ook voor wateropname”. 
 

                                       
                                 Bloeiwijze                                                                         Haarlijst 

 
Wat ook opvalt is dat het geslacht Stellaria deel uitmaakt van de Sterremuurfamilie, Asineae. De 
Sterremuurfamilie is later opgenomen in de Anjerfamilie, Caryophyllaceae.  
 
Nu vormen Heggenvogelmuur, Duinvogelmuur en Vogelmuur samen een trio. Hierbij is Heggenvogelmuur 
de grootste, Duinvogelmuur de kleinste en Vogelmuur zit er tussenin. Het onderscheid moet worden 
gemaakt door meerdere kenmerken. Dit is nodig omdat bij Vogelmuur de kenmerken sterk kunnen 
variëren.  
Heggenvogelmuur, een zeldzame tot zeer zeldzame plant heeft de grootste kroonbladen en zaden en heeft 
meestal tien meeldraden.  
Duinvogelmuur, algemeen in de duinen heeft geen of onopvallende kroonbladen, de kleinste zaden, niet 
meer dan drie meeldraden en is licht groen van kleur.  
Vogelmuur een zeer algemene plant, normaal goed ontwikkeld, groen van kleur en de kroonbladen zijn 
bijna even lang als de kelkbladen. Het aantal meeldraden is meestal drie of vijf. De rij haren aan één kant 
van het stengellid is een gezamenlijk kenmerk.  
  
 
Gebruikte informatie: 

• Jac. P. Thijsse, De Levende Natuur, 10 (1) 7-10 (1905) Vogelmuur 

• Weeda, E, e.a.: Nederlandse oecologische FLORA, deel 1, 1985 

• Duistermaat, H(Leni), Heukels’Flora van Nederland,24 druk, 2020 

• Heimans, E., Heinsius, H. W.,  Thijsse, Jac.P.; en, Geïllustreerde Flora van Nederland,1909 

• www.verspreidingsatlas.nl 

 
 

Tekst en foto’s Wytze Boersma 
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Bruine dikkopjes kunnen indicatoren zijn voor goed grasland beheer 

Bij de dagvlinders in Nederland zijn drie veel op elkaar gelijkende soorten bruine dikkopjes aanwezig. 
Dit zijn het Groot dikkopje, het Zwartsprietdikkopje en het Geelsprietdikkopje. 
Dikkopjes zijn kleine vlinders met een grote koppen. 
Ze vliegen met een snelle vleugelslag, zoals bij de nachtvlinders. De roltong is opvallend lang. 
In het veld dikkopjes herkennen is vaak lastig omdat de diagnostische kenmerken niet altijd goed kunnen 
worden waargenomen omdat ze erg beweeglijk zijn. De digitale fotografie biedt hierbij goede uitkomst. 
In onze regio kunnen we ook nog de Aardbeivlinder en het Bont dikkopje zien. 
Deze laatste twee laten we verder buiten beschouwing. 
 
We kijken eerst even naar de onderlinge verschillen: 

Groot dikkopje algemene soort 

      sprietknop 
      vleugel 

haakvormig en onderzijde zwart 
bovenkant voorvleugel bij ♂ met duidelijke geurstreep 
onduidelijke lichte vlekjes aan onderzijde  

Zwartsprietdikkopje weider verbreid 

      sprietknop 
      vleugel 

onderkant zwart 
geurstreep bij ♂ evenwijdig aan ader 

Geelsprietdikkopje  schaarse soort 

      sprietknop onderkant geelbruin 

      vleugel vleugelpunt onderkant voorvleugel is groenbruin 

 geurstreep op bovenkant voorvleugel bij het ♂, loopt niet evenwijdig 
aan de aders in de voorvleugel 

 

Verspreidingskaartjes de ‘bruine’ dikkopjes in Twente, 2020.      Bron: Waarneming.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groot dikkopje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwartsprietdikkopje 



 
 Maart 2021, pagina 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geelsprietdikkopje 
 
 
Het Groot dikkopje is van deze drie vlinders de algemeenste. 

Vliegtijd: de drie soorten zijn allen standvlinders in één generatie 

Groot dikkopje begin juni – half augustus 

Zwartsprietdikkopje eind juni – eind augustus 

Geelsprietdikkopje tussen half juni – eind augustus 

 
 

Vliegtijd, ei-afzet en overwintering 

De drie soorten zijn allen standvlinders in één generatie en hebben als waardplant; diverse grassen waar 
ze de eitjes op afzetten b.v: 
  

Groot dikkopje vliegtijd- midden juni-midden augustus  

ei-afzet juli en augustus- eitjes van groot dikkopje komen vrij snel uit en de 
rupsen spinnen een nestje van grasbladeren waarin ze overwinteren 
 

Zwartsprietdikkopje vliegtijd- tweede helft juni-eind augustus 

ei-afzet juli en augustus- de eitjes blijven in de bladschede van de grashalm 
zitten tot het volgend jaar maart-april. 

Geelsprietdikkopje vliegtijd- midden juni-eind augustus 

zet eitjes af in de bladschede v/e grashalm, daarna spinnen de uitgekomen 
rupsen een zijden coconnetje om te overwinteren 

 
De bruine soorten dikkopjes kunnen in allerlei graslanden voorkomen waarin wat structuur en 
soortenrijkdom in de begroeiing zit.  
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Waardplanten van de rupsen zijn dus de grassen, in onderstaand schema. 
 

Geelsprietdikkopje  Zwartsprietdikkopje Groot dikkopje 

Beemdlangbloem  Beemdlangbloem Beemdlangbloem 

Boskortsteel Engels raaigras Gevinde kortsteel 

Gevinde kortsteel Gestreepte witbol Gewoon timoteegras 

Grote vossenstaart Gevinde kortsteel Grote vossenstaart 

Hennegras Gewoon timoteegras Hennegras 

Kweek Grote vossenstaart Kropaar 

 Kropaar Kweek 

 Kweek Mannagras 

 Veldbeemdgras  Pijpenstrootje 

  Reuzenzwenkgras 

  Rietzwenkgras 

  Ronde zegge 

  Ruwe smele 

  Tandjesgras 

  Veldbeemdgras 

In het overzicht valt het op dat bij deze grassen de soorten van schralere grasland vegetaties ontbreken, 
zoals roodzwenk, struisgrassoorten, reukgras. 
Het zijn vooral de breedbladige grassen die het goed doen bij de rupsen van de bruine dikkopjes. 
 
Een paar belangrijke aandachtspunten bij grasland beheer 
 

Als we kijken naar de ei-afzet en overwintering, dan kunnen dikkopjes eigenlijk alleen overleven op plekken 
waar gras blijft staan van de zomer tot in het volgend voorjaar. Alle plekken waar wordt gemaaid of 
begraasd worden daardoor ongeschikt als voortplantingsgebied. 
Overstaand gras, wat achterblijft door gefaseerd te maaien, daar profiteren de dikkopjes en heel veel meer 
insecten van. 
Waar vinden we in de regio nog grasland met een gefaseerd maaibeheer? 
 

Een volgend punt is dat tegenwoordig voor het eerst al ± half juni wordt gemaaid (de laatste jaren ook al 
vanaf eind mei) en dat is precies de tijd dat de meeste vlinders, bijen en zweefvliegen actief zijn. Als alles 
wordt gemaaid, betekent dit dat er geen nectar en stuifmeel is en dat veel insecten er dus niet kunnen 
overleven. 

Geelsprietdikkopje 
 
 

Tekst en foto’s Gerrit Haverkamp 
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Slakken eten heel graag Hostabladeren, maar ook… 

Tweejaar geleden heb ik aan de achterkant van ons woonhuis kozijnen en aan de voorkant de 
garagedeuren gelakt. 
Het jaar daarvoor heeft een schilder 3 nieuwe ramen in deze deuren gezet en daarna de glasnaden afgekit. 
Op een gegeven moment viel het me op dat op diverse plaatsen kit was weggeschraapt, ik noem het maar 
even zo. Hoe is dat mogelijk? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een tijdlang bleef dat echter een raadselachtig fenomeen. 
Onze afvalcontainers staan naast de garagedeuren en op een avond in de schemer, bij het weggooien van 
wat groenafval, zag ik tijdens een periode met motregen een hoeveelheid slakken op de houten deurdelen 
zitten en ook op de ruiten. 
Een aantal daarvan kropen op de kitvoegen. Het vermoeden is dat deze slakken de glaskit ‘aanvreten’ 
vanwege de stoffen die erin zitten. Die zouden bevorderlijk zijn voor de opbouw van hun huisje. 
Het is bekend dat slakken dol zijn op Hosta’s maar op glaskit….? 
Na wat speurwerk op internet bleek dat dit in de schilderswereld een bekend verschijnsel is. 
Het waren vooral segrijnslakken die de kit in met hun rasptong weg schraapten.  
Later bleek ook dat de slakken vooral actief zijn op de kit bij zacht zoel regenachtig weer en bij droog warm 
weer, vaak hele perioden ook niet en als de omstandigheden opnieuw gunstig zijn, dan kunnen er zo 10 á 
15 op de deuren en de kitvoegen zitten.  
De echte schade die de slakken aanrichten is dat de kitvoegen lek raken, waardoor regenwater in het hout 
kan dringen met alle gevolgen van dien. 
Slakken blijken dol te zijn op glaskit op polymeerbasis en dat klinkt toch wel merkwaardig. 
Een voordeel voor de slakken is dat er voor beglazing vaak een elastische soort kit wordt gebruikt om het 
krimpen en uitzetten van de kozijnen op te vangen. 
Deze kit is zacht en flexibel, dus kunnen ze er makkelijk aan knabbelen. 
Iedereen kent wel de ‘slakkenvraat’ aan hostabladeren met de grote vrijwel ronde gaten in de bladschijf en 
niet aan de bladrand zoals rupsen en kevers dat wel doen. 
Welke kit niet door slakken wordt aangetast blijft voorlopig onduidelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segrijnslak, foto Harry de Jong  
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