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Van het bestuur 

Nu de zwaluwen, de koekoek en de wielewaal weer 
terug zijn uit Afrika hebben we nog steeds last van 
de beperkingen om de verspreiding van corona 
zoveel mogelijk tegen te gaan. 
Van deze beperkingen hebben we (nu half mei) nog 
steeds last. Helaas konden we niet samen naar 
buiten om van de voorjaars verschijnselen te 
genieten. De excursies van april en van 16 mei 
moesten we helaas annuleren. We hopen dat het 
aantal besmettingen snel zullen afnemen zodat we 
veilig van de natuurverschijnselen kunnen genieten.  
 
Ondertussen hebben we niet stilgezeten. We zijn 
met de gemeenten Borne, Hengelo en de Hof van 
Twente in gesprek over bermbeheer. De gemeenten 
willen overschakelen naar ecologisch bermbeheer. 
Hiervan zijn we een voorstander. Daar waar we 
kunnen zullen we onze expertise inzetten.  
Om ons heen zien we allerlei initiatieven om de 
bermen maar lukraak in te zaaien. Het is goed 
bedoeld, maar het is de vraag of het een verbetering 
geeft. Vooraf moet je eerst onderzoeken hoe de 
kwaliteit van de berm is. Als dit niet gebeurt weet je 
nooit wat de effecten zijn van de maatregelen.  Door 
ecologisch beheer gaat het herstel via een natuurlijk 
weg. Wat niet alleen voor een bloemrijker berm 
zorgt, maar ook zorgt voor de nestgelegenheid en 
overwinteringsplekken voor de insecten.  
 
Door de corona maatregelen kon onze 
jaarvergadering in het voorjaar ook niet doorgaan. 
We gaan er vanuit dat we na de zomervakantie 
weer een fysieke vergadering kunnen houden.  
Wel is de landelijke Vertegenwoordigende 
Vergadering, de VV digital doorgegaan.  

Het hoofdbestuur (HB) is op sterkte en er wordt 
gewerkt aan verbetering, zowel naar buiten als naar 
binnen. De ledenadministratie, en de boekhouding 
worden verder verbeterd en het afbreukrisico wordt 
verkleind. Zoals jullie misschien al gemerkt hebben 
is de website vernieuwd. Zo niet, het is een 
bezoekje waard.  
 
Deze maand dienen wij samen met IVN-Hengelo 
een zogenaamde Zienswijze (bezwaar) in 
betreffende het bouwplan aan de Bornsestraat 
(Heemafterrein) naast de Begraafplaats. We hebben 
twee bezwaren. De Begraafplaats, een 
Rijksmonument, is onderdeel van de Hoofd 
Groenstructuur en komt in de schaduw te liggen van 
een woontoren van meer dan 40 meter hoog. In 
totaal komen er meer dan 90 woningen waarvoor 
ook een boom- en struikenstrook moet wijken. Veel 
steen en bijna geen groen, terwijl de gemeente 
klimaatmaatregelen en duurzaamheid prioriteit wil 
gaven. 
 
Ons voornemen is de communicatie met de leden te 
verbeteren. Hierbij denken we aan een digitale 
nieuwsbrief. Het is dan wel van belang dat wij over 
de juiste e-mailadressen beschikken. Als we deze 
nog niet hebben, geef deze door aan een van de 
bestuursleden.  
Tot slot wensen we iedereen een corona vrije tijd, 
een mooie zomer en geniet van de 
natuurverschijnselen. Als je iets hebt gezien, geef 
het dan aan ons door. 
 
Namens het bestuur Wytze Boersma

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een excursiefoto uit de voor Coronatijd in het Vechtdal bij Arriën  
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Agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Overzicht activiteiten afd. Hengelo-Oldenzaal 
 

  

Zondag 06 juni 2021 Excursie: Holthuis 

Zondag 20 juni 2021 Excursie: Cortenoever 

Zaterdag 03 juli 2021 Excursie: Beerze 

Zaterdag 24 juli 2021 Excursie: Buurserbeek 

Zaterdag 14 augustus 2021 Excursie: Besthemerberg 

Zaterdag 04 september 2021 Excursie: Manderheide 

 

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: Holthuis 
 
Datum : Zondag 06 juni 2021 
Thema : Bos en Beek 
Vertrek : Vanaf het verzamelpunt 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Harry de Jong (06-55324290) 
 
Opgave verplicht 
 
In de driehoek Hengelo, Enschede en Oldenzaal 
liggen een groot aantal landgoederen. Eén daarvan 
is Landgoed ’t Holthuis, dat behoort tot de minder 
bekende natuurgebieden van Landschap Overijssel. 
Het landgoed is zo’n honderd hectare groot en is 
sinds 1986 eigendom van Landschap Overijssel. ‘t 
Holthuis is nog een gaaf Twents landgoed waar loof- 
en naaldbossen, gras- en bouwland elkaar 
afwisselen. 
Centraal op het landgoed bevindt zich boerderij 't 
Holthuis. De opstallen en vier woningen zijn 
eigendom gebleven van het fabrikantengeslacht 
Ledeboer. De Amerikaanse eiken aan de twee lanen 
zijn meer dan 110 jaar oud. De Deurningerbeek 
doorsnijdt het landgoed. In tegenstelling tot de 
meeste stuwwallen bestaat dit gebied overwegend 
uit kleiige afzettingen. 

 

 
 
Aan het eind van de IJstijd werd door smeltwater 
een uitgebreid dalenstelsel uitgeslepen in de 
hellingen van de stuwwal en aangrenzende 
gebieden. De Deurningerbeek stroomt door zo'n 
smeltwaterdal. De bodemgesteldheid van ‘t Holthuis 
is dan ook zeer afwisselend. 
Langs de kronkelige Deurningerbeek bevinden zich 
dekzandruggen die in gebruik zijn als bouwland. De 
essen zijn veelal omgeven door wallen die met oude 

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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eiken zijn begroeid. De verspreide graslanden 
blijven na regenperiodes lange tijd vochtig. 
Plaatselijk treedt kwel op doordat het grondwater 
blijft liggen op ondoordringbare aardlagen. Het bos 
dateert grotendeels uit het begin van de vorige eeuw 
en is aangeplant als heideontginning. Er is vrij veel 
variatie met eiken, berken maar ook grove den, larix 
en douglas. 
Aan de waterkant van de Deurningerbeek groeien 
Grote muur, Valse salie en Groot springzaad, 
evenals Bosanemoon en Look zonder look. Op 
drassige plaatsen is soms elzenbroekbos ontstaan. 
Door het aanleggen van diverse drinkkuilen leven er 
de Groene kikker, Kamsalamander en de Kleine 
watersalamander. 

Kleine watersalamander 
 
Verder zijn er veel vogels, waaronder de Havik, 
Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Gele kwikstaart en 
IJsvogel. In het gebied zijn veel vlinders zoals de 
Oranjetip, Boomblauwtje, Citroenvlinder, 
Dagpauwoog, Bont zandoogje en Eikenpage. 
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats bij de ingang van 
het Holthuis aan de Oude Postweg tussen Hengelo 
en Oldenzaal. We vertrekken hier omstreeks 09.20 
uur. 
 
 
 

Excursie: Cortenoever 
 
Datum : Zondag 20 juni 2021 
Thema : Stroomdal- en akkerflora 
Vertrek : Vanaf het verzamelpunt 
Duur : ¾ dag tot 15.00 uur 
Coördinatie : Gerrit Haverkamp (06-10763996) 
 
Opgave verplicht 
 
Het is inmiddels vier jaar geleden dat we met onze 
afdeling het akkerreservaat en het kronkelwaarden 
landschap bezocht hebben. 
Dit interessante gebied ligt ten oosten van Brummen 
op de linkeroever van de IJssel in een IJssel lus en 
wordt beheerd door Staatsbosbeheer.   

Rivierduinen, bloemrijke graslanden, roggeakkers, 
ruigtes, meidoornheggen en ooibossen is het beeld 
in dit gebied. 

Engelse alant 
 
In het verleden heeft in het gebied geen 
landbouwintensivering plaatsgevonden en het 
reliëfrijke landschap van stroomruggen en dalen is 
over een heel lange periode door de IJssel gevormd. 
In het voorjaar en begin zomer is het gebied op z’n 
mooist en zijn er allerlei zeldzame planten te zien.  
In de akkers o.a. Spiegelklokje, Handjesereprijs, 
Aardaker, Ruige klaproos en stroomdalsoorten zoals 
Veldsalie, Cypreswolfsmelk, Karweivarkenskervel en  
Kleine ruit. 

Wilde ridderspoor (foto: Gerrit Haverkamp) 
 
De weg naar het reservaat heet ‘Weg naar het 
Ganzen Ei’.  
De excursie zal ± 3/4 -dag duren en  voldoende 
drinken en een lunchpakket in de tas is een 
aanrader. 
 
Verzamelpunt: Uiterwaardengebied Cortenoever 
Weg naar Het Ganzen Ei  nr.10 (nabij boerderij). 
We vertrekken hier omstreeks 10.15 uur. 
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Excursie: Beerze 
 
Datum : Zondag 3 juli 2021 
Thema : Natuurbeleving 
Vertrek : Vanaf het verzamelpunt 
Duur : Ochtend (tot 14:00 uur) 
Coördinatie : Bert Oude Egbrink (074-2434340) 
 
Opgave verplicht 
 
Op de website van landschap Overijssel las ik de 
volgende beschrijving van natuurgebied Beerze.  
Het natuurgebied van ongeveer 400 hectare groot 
ligt ten zuiden van de Vecht tussen Ommen en 
Mariënberg.  
Het natuurgebied dat in beheer is bij het landschap 
is erg divers. Zo zijn er de cultuurgronden langs de 
Vecht bij het esdorp Beerze, het oorspronkelijke 
landgoed Beerze bestaande uit een landhuis en 
landgoedbos, het stuifzand, mooie oude 
dennenbossen, een langgerekt met eiken(hakhout) 
beplant kamduin, uitgestrekte jeneverbesstruwelen, 
een veenputtencomplex en droge en natte heide. 

Groot dikkopje 
 
Beerze is een zo bijzonder natuurgebied dat Europa 
het heeft aangewezen als Natura 2000 gebied. De 
beschrijving van het gebied belooft veel.  
Ik ben benieuwd wat we tijdens onze wandeling 
allemaal te zien krijgen. 
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats aan de 
Beerzerpoort in Beerze. Deze parkeerplaats is ook 
een startpunt met informatiepaneel van het 
wandelnetwerk Vechtdal. We vertrekken hier 
omstreeks 09.45 uur. 

Excursie: Buurserbeek 
 
Datum : Zaterdag 24 juli 2021 
Thema : Herinrichting Buurserbeek/Lankheet 
Vertrek : Vanaf het verzamelpunt 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Wytze Boersma (074-3762711) 
 
Opgave verplicht 
 
Vorig jaar en begin dit jaar is er een grootschalig 
natuur herstelproject van de Buurserbeek en het 
Lankheet uitgevoerd. De Buurserbeek is verlegd en 
op het landgoed Lankheet zijn vloeiweiden 
aangelegd. 
Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader 
van Europese Kaderrichtlijn Water (kortweg: KRW). 
Het doel is waterberging, de waterkwaliteit te 
verbeteren en het herstellen en uitbreiden van de 
biodiversiteit.  

Vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw is de 
Buurserbeek ingericht om het water af te voeren. Nu 
door de klimaatverandering moet de afvoer beter 
worden gereguleerd. Om dit te realiseren is de beek 
verlegd en voorzien van diversie meanders, de 
bedding van het zomerbed is verkleind en van het 
winterbed verruimd. Dit zorgt voor meer dynamiek 
en variatie van de stroomsnelheid. Het verondiepen 
zorgt er voor dat het water langer wordt vast 
gehouden. Dit komt zowel de landbouw als de 
natuur ten goede.  

Dotterbloem 
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Het gebied is ook aantrekkelijk voor de wandelaar 
en de fietser gemaakt.  
 
Hiernaast zijn de vloeiweiden in ere hersteld en 
uitgebreid. 
VARA Vroege vogels heeft hieraan op 5 november 
2020 door middel van een TV uitzending aandacht 
aan geschonken.  
Meer informatie is te vinden op de web-site van het 
waterschap Rijn en IJssel, via Home > Actueel > 
Projecten > Herinrichting Buurserbeek Schans - 
Rietmolen  
 
Het doel van onze excursie is dan ook om e.e.a. te 
bekijken. Hiernaast is het een aantrekkelijk excursie 
gebied door de vele afwisselingen. 
 
Verzamelpunt: Provisorische parkeerplaats aan de 
Assinkweg. Deze is te bereiken via Haaksbergen 
oude N18 richting Eibergen, vlak voor de stoplichten 
linksaf.  We vertrekken hier omstreeks 09:30 uur. 
 
 
 

Excursie: Besthemerberg 
 
Datum : Zaterdag 14 augustus 2021 
Thema : Heide en Vennen 
Vertrek : Vanaf het verzamelpunt 
Duur : Ochtend (tot plm 13.00 uur) 
Coördinatie : Bert Oude Egbrink (074-2434340) 
 
Opgave verplicht 
 
De Besthemenerberg ligt in de boswachterij 
Ommen. De berg, 34 meter hoog, is de meest 
noordelijke heuvel van de Sallandse heuvelrug. De 
berg is met struikheide begroeid die in deze tijd van 
het jaar prachtig staat te bloeien. Op de berg staat 
een uitkijktoren.  

Naast uitgestrekte bossen, heidevelden en een 
zandverstuiving (Sahara) liggen in de boswachterij 
ook nog enkele vennen. Het Zeeserven, het 
Besthmenerven en het Dode ven staan ook wel 
bekend als de meertjes. Hier groeit nog de 
zeldzame Veenbloembies. Aan de zuidzijde van de 
berg stroomt de Vecht die door erosie de zogeheten 

Steile oever heeft doen ontstaan. In 2014 hebben 
we dit gebied ook bezocht. In het september 
nummer van Onder de Loep van dat jaar staat een 
verslag van de excursie.  
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats bij de Steile Oever 
aan de Hammerweg.  
We vertrekken hier omstreeks 09.45  uur. 
 
 
 

Excursie: Manderheide 
 
Datum : Zaterdag 04 september 2021 
Thema : Heide 
Vertrek : Vanaf het verzamelpunt 
Duur : Ochtend (tot 13.30 uur) 
Coördinatie : Bert Oude Egbrink (074-2434340) 
 
Opgave verplicht 
 
Dit keer maken we een excursie door de Noordelijke 
Manderheide dat deel uitmaakt van het dal van de 
Mosbeek. In het deel van de Noordelijke 
Manderheide ten oosten van de weg van Mander 
naar Getelo zijn het afgelopen jaar in het kader van 
Natura 2000 stukken bos gekapt om de hier al 
aanwezige droge heide te herstellen en te vergroten. 
Het landschap heeft daardoor een heel ander 
aanzien gekregen. Daarna lopen we door naar de 
Mandercirkels dat ten westen van de weg van 
Mander naar Getelo ligt. De Mandercirkels zijn twee 
ronde voormalige landbouwpercelen in de 
Manderheide. De cirkels zijn heideontginningen die 
omstreeks 1930 door de textielfabrikant Jannink zijn 
aangelegd. Door het verschralingsbeheer heeft zich 
een fraaie heischrale vegetatie ontwikkelt. Als er tijd 
over is, kunnen we ook nog even in de 
Mandermaten kijken. De Mandermaten bestaan uit 
langs de Mosbeek gelegen weilanden die door oude 
houtwallen van elkaar gescheiden zijn. In dit gebied 
komt het Vliegend hert, een soort kever, nog voor. 
Langs de Mosbeek lopen we terug naar ons 
vertrekpunt. 

 
Verzamelpunt: De parkeerplaats bij de molen van 
Bels die ten noorden van Vasse ligt. We vertrekken 
hier omstreeks 09.45 uur. 
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B(l)oeiende planten 

Gele lis, Iris pseudacorus. 
 
De Gele lis is een interessante plant om eens goed te bekijken. Het is een algemene plant, zodat plukken 
geen kwaad kan. Om de plant goed te bekijken, moet zij wel worden gesloopt. Het beste is om de 
bloeistengel met het blad af te snijden. Hierdoor blijft het wortelstelsel in takt. De Gele lis is een 
moerasplant die af en toe ook op de oever staat. 
 

 
 
Het blauwgroene blad is scherp gevouwen, 
zwaardachtig. Op de doorsnede zie je met 
een loep de luchtkanalen zitten. Hierdoor 
krijgen de ondergrondse delen lucht. Ook 
kun je goed zien hoe de bladen gevouwen 
zijn en een fraai geometrisch figuur vormt.  
De grote gele bloemen zijn het interessants. 
Meestal vormen ze met 3 of 4 stuks een 
mooie tros. Door de verdikking van de 
bloemsteel zie je dat de bloem een 
onderstandig vruchtbeginsel heeft.  
 
Voordat de bloemen bloeien zijn ze 
omgeven door een tweekleppige 
bloeischede. Tijdens de bloei heeft de bloem 
een doorsnede van ongeveer 10 cm.  
 
 



 
 Juni 2021, pagina 7 

Het meest opvallend zijn de drie buitenste bloemdekbladen met een bruinkleurige tekening van het 
honingkenmerk.  
 
Worden de buitenste bloemdekbladen, eigenlijk de kelkbladen verwijderd, dan zien we 6 gele bloembladen. 
De drie kleinste zijn de binnenste bloemdekbladen, de kroonbladen. De drie grootsten zijn de stijlen. In dit 
geval bladachtig. Voor deze stijlen staan, maar tussen de binnenste bloemdekbladen de meeldraden. Deze 
worden als het ware beschermd door de stijlen. Aan het uiteinde van de stijl zitten twee bladachtige lobben 
met een rafelige rand. Daar waar de lobben V-vormig uit elkaar wijken bevindt zich de knobbel achtige 
stempel.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Over het algemeen zijn de meeldraden een dag eerder rijp dan de stijlen, proterandrie genoemd. In deze 
fase staan de stijlen rechtop waardoor de insecten, voornamelijk hommels, toegang hebben tot het 
stijfmeel. De volgende dag zijn de stempels rijp en de stijlen staan omlaag.  
 
Na de bestuiving vallen de bloembladen af waardoor de plant zijn energie kan steken in het ontwikkelen 
van de zaden. Deze zitten in een het drie-hokkig vruchtbeginsel.  Als deze, nogal grote zaden rijp zijn 
vallen ze af. Door de luchtkamers blijven ze nog een tijdje drijven. Hierdoor kan de plant zich verspreiden.  
 
De geslachtsnaam Iris is vermoedelijk afkomstig van de ‘godin van de regenboog’ vanwege de variatie in 
kleuren bij dit geslacht. Pseudacorus betekent ‘valse acorus, ofwel ‘valse kalmoes’. Het blad lijkt op de niet 
bloeiende Kalmoes. De Nederlandse naam ‘Lis’ komt van ‘lei’of ‘modder’ vanwege de vochtige groeiplaats. 
 
 
 
Gebruikte literatuur: 
 

• E.J. Weeda,1994, Nederlandse oecologische Flora, deel 5 

• J. v d Nieuwenhof, Onze Planten en hun Naam. 

• www.floravannederland.  

 
 
Tekst en foto’s Wytze Boersma,  mei 2021 

  

http://www.floravannederland/
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Populus x canescens ´Enniger´ 

 
Langs het fietspad van de Houtmaat naar de wijk Slangenbeek, over de A1, staan aan beide kanten sinds 
ongeveer 1995 bomen met een imposante statuur. 
Het is  Populus x canescens (Grauwe abeel) en hiervan de cultivar ‘Enniger’. 
 
Herkomst 

Populus x canescens is een natuurlijke hybride tussen Populus alba (witte abeel) en Populus tremula 
(ratelpopulier) en komt voor in Klein Azië en Zuid- en Midden Europa. Boomkwekers hebben verschillende 
cultivars geselecteerd. De gemeente Hengelo heeft gekozen voor de cultivar ‘Enniger’.  
Deze is ooit gevonden in de Berlijnse dierentuin en is verder opgekweekt in de Enniger in Westfalen. 
 
Hybride 

Hieronder staan de bladeren van ratelpopulier, grauwe abeel en witte abeel. 
De overeenkomst met de “ouders” is goed te zien. 
 

Ratelpopulier             Grauwe abeel                   Witte abeel 
 
Eigenschappen 

Habitus: De hoogte is 20-25 m. De kroon is op jonge leeftijd smal. Dit is goed te zien aan de recent  
aangebrachte exemplaren. Later wordt de kroon breed eivormig tot rond. Deze cultivar 
heeft over het algemeen een vrij rechte stam.  

Schors: De bast is aanvankelijk glad en grijsachtig. Hierop komen donker ruitvormige putjes of 
zwarte horizontale banden (wybertjes).  

 Hoger op de stam zijn goed de plekken te zien waar zijtakken hebben gezeten. Met een 
beetje fantasie zie je hierin delen van een gezicht. 

 De vrij gladde stam verandert op leeftijd in een vrij diep gegroefde stam. In het arboretum 
staat een oude boom die zo’n gegroefde stam heeft. Bij de bomen langs het fietspad kun 
aan de voet de aanzet van de verandering al zien. Bovenin de boom, waar de boom 
doorgroeit, blijft de schors grijsachtig. (zie foto’s) 

Twijgen: De twijgen zijn in het begin grijsviltig behaard. Een groot deel van de beharing verdwijnt. 

Blad: De bladeren aan de verschillende takken (kort- en langloten) verschillen enigszins van 
vorm. Bij het uitlopen aan de bovenzijde zilverachtig tot grauwgroen en later glimmend 
donkergroen. De onderzijde is eerst viltig en blijft grijs. Het blad is een goede fijnstof 
vanger. 
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Knoppen: Roodbruin en deels behaard en door meerdere schubben bedekt. 

Vruchten: De cultivar ‘Enniger’ heeft alleen mannelijke katjes, waarin veel roodachtige meeldraden 
zitten. De katjes verschijnen al vroeg (begin februari), een flinke tijd voordat het blad komt. 
De keuze voor mannelijke klonen bij populiersoorten komt veel voor omdat hiermee de 
“overlast” van het vruchtpluis voorkomen wordt (zie foto). 

 
Voor de cultivar ‘Enniger’ is gekozen omdat deze geschikt is voor zandgrond en windbestendig is. Toch 
bleken enige bomen niet bestand tegen zeer zware windstoten van een paar jaar geleden. De omgewaaide 
exemplaren zijn intussen vervangen door jonge bomen. 
Deze variëteit in leeftijd biedt demogelijkheid om de verschillende kenmerken van deze boom goed te 
bekijken. 
 
Gebruikte  literatuur: 
 

• Dendroflora nummer 52 (2016) met een uitgebreid keuringsrapport van het geslacht Populus. 

• Van den Berk over Bomen. 
 
 

Tekst en foto’s Gerrit Haverkamp en Jan Zwienenberg, mei 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Jonge stam                                                                               Oude stam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrucht  
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Primula’s langs de A1 

Wanneer ik in april over de autosnelweg A1 naar Duitsland rijdt, kijk ik net voorbij het ecoduct Boerskotten 
tussen Oldenzaal en De Lutte altijd in de berm of de Primula elatior of Slanke sleutelbloem al staat te 
bloeien. Op deze plek kruist de in 1992 geopende A1 één van de bovenloopjes van de Luttermolenbeek.  
Dit jaar heb ik deze plek vanaf de fiets- en wandelpaden langs de A1 wat nader bekeken. Aan de 
noordzijde van de A1 loopt het Hilgeholtspad, een oud kerkepad en aan de zuidzijde het nieuw aangelegde 
Rotboerpad. Waar de A1 het beekje kruist ligt deze min of meer op het oorspronkelijke maaiveld niveau. 
Ten westen en ten oosten van de groeiplek is het tracé ingesneden. 
 

In 1989 heb ik het gebied ook bezocht in verband met een 
inventarisatie van de Slanke sleutelbloem in Twente. Voor de 
inventarisatie hebben wij toen het beekje gevolgd in 
stroomafwaartse richting vanaf de spoorlijn Oldenzaal-Bentheim 
naar het natuurgebied Grevenmaat.  
Hieronder maak ik een vergelijking van de situatie in 1989 toen 
de A1 er nog niet was met die in 2021.  
Het Hilgeholtspad loopt in het laagstgelegen deel door een 
populierenbos waarlangs het beekje loopt. Het aan de westzijde 
van het pad gelegen bos was er in 1989 ook al en stond toen bij 
natuurliefhebbers al jaren bekend als groeiplaats van Primula. In 
1989 zijn er ca. 30 bloeiende sleutelbloemen geteld terwijl ik in 
2021 nog maar enkele planten heb gezien in het bos zelf en in de 
greppel langs het pad.  
Aan de andere zijde van het Hilgeholtspad lag in 1989 en 

kapvlakte waar ca. 50 bloeiende sleutelbloemen zijn geteld. Het grootste deel van deze kapvlakte maakt nu 
deel uit van het A1 tracé. In het nu nog resterende deel van de kapvlakte dat inmiddels met bos begroeid 
is, stonden dit jaar ca. 10 bloeiende planten.  
In het extensieve grasland ten noorden van de kapvlakte hebben wij in 1989 ca. 25 bloeiende planten 
geteld. De meeste planten stonden langs ondiepe greppels waarmee het grasland ontwaterd werd. In een 
in 1988 door de provincie Overijssel uitgevoerde milieu inventarisatie is dit soortenrijke grasland als 
kamgrasweide en dotterbloemhooiland gekarakteriseerd. Deze groeiplaats met Primula’s was één van de 
laatste graslandpopulaties in Twente. Het grasland maakt nu ook deel uit van het A1 tracé.  
Waar het beekje onder de A1 doorgaat, is het beektracé verlegd. Waar het oorspronkelijk tracé schuin 
onder de A1 door zou lopen is het nieuwe tracé haaks 
op de A1 gelegd om de onderdoorgang zo kort 
mogelijk te houden. Langs het nieuwe tracé van het 
beekje tussen de A1 en het kerkepad is bos 
aangeplant. Langs het door dit bos stromende beekje 
stonden enkele sleutelbloemen. 
Aan de andere kant van de A1 (zuidzijde) is ook 
nieuw bos aangeplant. Ook hier stonden enkele 
sleutelbloemen langs het door het bos stromende 
beekje tussen de snelweg en het Rotboerpad. In het 
hier naast gelegen restant van de voormalige 
kapvlakte dat inmiddels met bos begroeid is, heb ik 
geen Primula’s meer gezien.  
Zoals hiervoor al aangegeven maken een groot deel 
van de kapvlakte en het in extensief gebruik zijnde 
grasland ten noorden hiervan nu deel uit van het A1 
tracé.  In de beschaduwde berm aan de oostzijde van 
A1 is nu een rijke groeiplaats met Primula’s aanwezig. 
De sleutelbloemen groeien in de berm en in het talud 
van de diepe ontwateringsgreppel langs de A1. Het 
gaat om tientallen bloeiende planten. Deze groeiplaats is hier al meer dan 10 jaar aanwezig. In de in de zon 
gelegen berm aan de andere zijde van de A1 heb ik geen Primula’s gezien. Ook niet in de hier langs 
lopende ontwateringsgreppel. Op de foto bij dit artikel ziet u de berm waar de Primula groeit vanaf het 
viaduct Grevenmaat. 
Bij de kruising van de snelweg met het bovenloopje van de Luttermolenbeek is rekening gehouden met de 
ter plekke aanwezige natuurlijke omstandigheden. De groeiplaats met Primula’s in de berm van de A1 is 
hier een mooi resultaat van. 
 

Tekst en foto’s Bert Oude Egbrink 
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Uit de oude doos 

Verslag van het gouden jubileum 
In de Tubantia van 30 januari 1967 stond een verslag van de jubileumbijeenkomst van de afdeling Hengelo 
van de KNNV. Thema van de bijeenkomst was een pleidooi voor de samenwerking van natuurliefhebbers 
voor het behoud van het Twentse landschap. 
Hieronder staan enkele korte passages ut het nog steeds lezenswaardige artikel. 
“Het gouden jubileum van de afdeling Hengelo van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 
Vereniging is geheel in overeenstemming met het karakter van de vereniging niet in de stad maar buitenaf 
gevierd in de jeugdherberg De Brecklenkamp.” 
“Wethouder R. J. Hamburg sprak namens de gemeente Hengelo. Hij vestigde de aandacht op een tweetal 
aspecten van de KNNV. In de eerste plaats het aandeel in de vrijetijdsbesteding, die van niet te 
onderschatten betekenis is, en in de tweede het aandeel van de KNNV in de strijd voor het behoud van het 
Twentse landschap. Wethouder Hamburg toonde zich een voorstander van het behoud van bossen, 
bronnen en beken in Twente. Het is mede de KNNV geweest die ertoe heeft bijgedragen dat de overheid 
oog heeft gekregen voor de noodzaak van natuurbescherming aldus de wethouder, die de vereniging de 
bronzen legpenning van de gemeente Hengelo aanbood.” 
“Aan het slot van de jubileumviering concludeerde ir. Tj. A. Bolt dat duidelijk was gebleken hoe groot de 
noodzaak van een intensieve samenwerking tussen alle verenigingen en instanties die zich op enigerlei 
wijze bezig houden met natuurbescherming is, om te komen tot effectieve acties. Wij mogen ons niet 
overgeven aan een natuurpessimisme maar moeten strijdvaardig blijven om het karakteristieke en daarmee 
de leefbaarheid van ons gewest in de toekomst niet te verliezen, aldus de voorzitter van de jubilerende 
vereniging.” 
 
Op de foto’s bij dit artikel staat de door de wethouder aangeboden bronzen legpenning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst en foto’s Bert Oude Egbrink  
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Zakgids Stoepplanten 

104 stoepplanten herkennen | determinatiesleutel | soortbeschrijvingen 
 

Auteur(s): Hortus botanicus Leiden 

Zakgids Stoepplanten (Paperback) € 17,95  

2021, ISBN: 9789050118040 

 

Planten op je eigen stoep, in je eigen buurt, de meeste mensen gaan er aan voorbij zonder ze op te 

merken. Deze nieuwe plantengids brengt 104 veelvoorkomende stoepplanten - ingedeeld op kleur - in 

beeld. Foto's en goede beschrijvingen helpen je de soorten gemakkelijk te herkennen. 

 

Er is een woord voor het feit dat mensen planten over het hoofd zien: plantenblindheid. We zijn gespitst op 

wat beweegt, op dieren. Planten leven hun leven te traag; daar is ons hoofd niet op ingericht. Maar, daar 

kun je verandering in brengen. Zakgids Stoepplanten helpt je daarbij. 

 

In deze plantengids staan 104 planten die je in de stad kunt vinden. Gewoon op de stoep, tegen de huizen, 

bij een lantarenpaal. Met een dagelijks wandelingetje in je eigen omgeving kom je er al heel wat tegen. Heb 

je iets nieuws ontdekt, dan vind je de naam en meer informatie in deze Zakgids Stoepplanten. 

 

• Een sleutel om 104 planten op naam te brengen 

• Handig ingedeeld op kleur 

• Heldere vaste indeling 

• Rijk geïllustreerd 

• Uitleg over de naam, om die makkelijker te onthouden 

• Links naar veel informatie en gratis downloads 

 

Deze gids sluit aan bij het stoepplantjesproject van 

de Hortus botanicus Leiden: www.stoepplantjes.nl 

De basis voor deze uitgave was ‘Stadsplanten 

Breda’ uit 2013, uitgegeven door Werkgroep 

Stadsplanten Breda.  

Ook verschenen: Minigids Stoepplantjes 

 

Hortus botanicus Leiden is de oudste botanische 

tuin van Nederland. Aangelegd in 1590 en 

uitgebreid in de eeuwen daarna is de Hortus hét 

groene hart van Leiden. De Hortus ontwikkelde een 

citizen science project naar stoepplantjes, groeien 

daar nu dezelfde planten als 20 jaar geleden? 

 
 
 
 
 
 
 
 


