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Met 6 personen zijn we de excursie gestart vanaf de parkeerplaats aan de Postweg. Via een 
brede laan, met veel Klein springzaad erlangs, kwamen we voorbij de boerderij ’t Holthuis.  
Het erve " 'T Holthuis is al zeer lang bekend. In 1475 wordt het in een schattingsregister 

beschreven als "Holthus". De opstallen en vier woningen zijn nu eigendom van het 
fabrikantengeslacht Ledeboer.  
De Amerikaanse eiken aan de twee lanen zijn meer dan 110 jaar oud. We kruisten de Deurninger 

Beek, die fraai door het landschap slingert.  
De bovenloop van de Beurninger Beek heet Jufferbeek en ontspringt op de westflank van de 
Oldenzaalse stuwwal. Via het industrieterrein Oldenzaal, het Holthuis, Deurningen stroomt de 

Deurninger Beek in de Bornse Beek, vervolgens in de Weezebeek, de Loolee en uiteindelijk in de 
Regge bij Enter.  
Op de en rondom een aantal struiken zagen we veel geelbandsprietmotten. De mannetjes van de 

Geelbandlangsprietmot hebben opvallend lange voelsprieten die bijna viermaal zo lang zijn als de 
voorvleugels terwijl de vrouwtjes veel kortere sprieten hebben, slechts iets langer dan de 
voorvleugel.  

Ondanks dat het begin juni was, zagen we toch nog wel verschillende paddenstoel soorten.  

Via het tweede gedeelte, aan de overzijde van de weg, liepen we terug naar de parkeerplaats. 
Onderweg kwamen we allerlei uit hout gesneden dieren tegen. Van een slang en een uil tot 
eekhoorntjes, overal zijn ze verstopt.  

Bij het bruggetje over de Deurninger Beek groeiden langs de oever veel varens. Omdat niet 
direct duidelijk was welke soort het betrof, lagen enkelen van ons op de buik op de brug om het 
van nabij te bekijken.  

Een familie met kleine kinderen stond er met verbazing naar te kijken.  
Na determinatie bleek het om de Struisvaren te gaan. Het is een vaste plant die van nature 

voorkomt van Midden-Europa tot Oost-Azië. De plant is in Nederland ingeburgerd. 

Op het laatst zagen we op een boomstronk twee soorten slijmzwammen (myxomyceten): Rossig 
buiskussen (die kan ook in onrijp stadium worden benoemd) en een Stemonitis-soort 
(Netpuimpje).  

Laurens heeft een stukje meegenomen om het thuis onder de microscoop te onderzoeken. Het 
spul had het transport niet goed overleefd en dus blijft het onzeker of het Stemonitis axifera 
(Roodbruin netpluimpje) of Stemonitis fusca (Gebundeld netpluimpje) is.  

De meeste myxomyceten zijn alleen in rijp stadium te determineren. Die eerder op de dag 
geziene slijmzwam (al die glimmende witte bolletjes op steeltjes) blijft ook volledig onbenoemd.  

Bij het verlaten van de parkeerplaats vlogen nog vier putters de weg over en lag in de berm een 
dode Hermelijn. 

Al met al een mooi excursie in een typisch Twents coulisselandschap. 

  

  



 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Bonte Vliegenvanger Boomklever Fitis 
Gaai Grote Bonte Specht Kauw 
Koolmees Merel Pimpelmees 
Roodborst Tjiftjaf Tuinfluiter 
Vink Winterkoning Zanglijster 
Zwarte Kraai Zwartkop 

Planten & Mossen 
Adelaarsvaren Akkerviooltje Bosveldkers 
Brede Wespenorchis Dagkoekoeksbloem Dalkruid 
Donkere Ooievaarsbek Duizendblad Geel Nagelkruid 
Gelderse Roos Grote Muur Hengel 
Hondsdraf Hondsroos Klein Streepzaad 
Kleine Leeuwenklauw Kruipend Zenegroen Look-zonder-look 
Reuzenbalsemien Rode Paardenkastanje Stijf Havikskruid 
Struisvaren Valse Salie Witte Dovenetel 

Paddenstoelen 
Breedplaatstreephoed Dooiergele Mestzwam Gewone Hertenzwam 
Gewone Zwavelkop Kleinsporige Kogelzwam Rossig Buiskussen 
Ruig Elfenbankje Takruitertje Varenstreepzwam 
Vroege Houtzwam Waaierkorstzwam Witte Tandzwam 
Zwarte Trilzwam Zwavelzwam 

Insecten 

Gewone Meikever Grote Wintervlinder Rozenkever 
Zwartpootsoldaatje 

 


