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Van het bestuur 

Eind juli hebben we de leden, waarvan we een 
emailadres hebben, geïnformeerd over het feit dat 
onze afdeling slachtoffer is geworden van internet- 
en identiteitsfraude. Er is aangifte gedaan bij de 
politie en nu is de zaak in behandeling bij de RABO-
bank. We hopen dat de bank de geleden schade wil 
beperken. Afhankelijk van dit besluit, weten we wat 
de financiële consequenties zijn. 
We hopen jullie hierover dan te kunnen informeren 
op een Ledenvergadering op 1 oktober a.s. De 
uitnodiging en agenda staat in deze Onder de Loep. 
Het doel van de vergadering is om elkaar weer eens 
te zien en samen terug te kijken maar vooral ook om 
naar de toekomst te kijken aan de hand van het 
jaarplan 2021 – 2022, dat ook in deze Onder de 
Loep staat. 
De afgelopen tijd hebben de excursies doorgang 
gevonden. Er zijn interessante gebieden bezocht, 
die ook leuke vondsten opleverden. Zie hiervoor de 
verslagen van de excursies. 
 
De landelijke KNNV organiseert de Week van de 
Veldbiologie, die dit jaar weer doorgang kan 

vinden. Wij nemen dit jaar ook deel door onze 
excursie van 2 oktober open te stellen voor niet 
leden. Het is de paddenstoelexcursie op de 
Lonnekerberg (zie excursieprogramma). We zullen 
hieraan extra publiciteit geven. 
 
Naast Onder de Loep zal er ook regelmatig een 
Nieuwsbrief verschijnen. In deze Nieuwsbrief komt 
ook de nieuwe rubriek “Wat ons opviel” . We hopen 
dat jullie ons hiervoor regelmatig copy aanleveren. 
De inhoud is erg breed: het is datgene wat jullie 
opviel in de natuur. 
De Nieuwsbrief wordt via email verspreid. Ondanks 
allerlei verzoeken hebben we nog steeds geen 
compleet bestand. Graag willen jullie via email op 
de hoogte houden van het wel en wee binnen onze 
afdeling. 
 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Jan Zwienenberg

                       
 
 
 

Bomenwandeling Klein Driene 25 september 2021 

De afgelopen jaren is er met veel inzet gewerkt aan de herinrichting van het centrale groenvlak in deze 
wijk, die nu Dekkersveld genoemd wordt. Hier zijn prachtige borders gekomen en een groep van 9 
appelbomen, die door Gerrit Haverkamp zijn uitgekozen. 

Op zaterdag 25 september is er in de wijk een manifestatie onder de naam burenfeest. 
Er is dan ook een bomenwandeling onder leiding van Gerrit Haverkamp en Jan Zwienenberg.  
Het exacte tijdstip is nog niet bekend. Wij zullen u hierover tijdig informeren.  
U mag zelf natuurlijk ook contact opnemen met Gerrit of Jan. 
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Agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Overzicht activiteiten afd. Hengelo-Oldenzaal 
 

  

Zaterdag 04 september 2021 Excursie: Manderheide 

Zondag 19 september 2021 Excursie: Nijreesbos 

Zaterdag 02 oktober 2021 Excursie: Lonnekerberg 

Zaterdag 16 oktober 2021 Excursie: Witte Veen 

 
 

 
 

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. 
 

 
 

 
 
 
  

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. 
 

Lezingen afd. Enschede 
De lezingen van de afd. Enschede vinden plaats in het museum `de Museumfabriek` te Enschede. 
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Excursie: Nijreesbos 
 
Datum : Zondag 19 september 2021 
Thema : Bos- en beekflora 
Vertrek : Vanaf het verzamelpunt 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Gerrit Haverkamp (06-10763996) 
 
Opgave verplicht 
 
Ten zuiden van Almelo tussen Zenderen en 
Bornerbroek ligt het ongeveer 1000 ha grote 
Nijreesbos. 
Dit bos is eigendom van graaf van Rechteren 
Limpurg uit Almelo. 
Het Nijreesbos bestaat grotendeels uit loofbos en 
valt in de vegetatieklasse droog wintereiken-
beukenbos. 
Tamme kastanje, Ruwe berk, Wilde lijsterbes, Hulst, 
Wlide kamperfoelie en Bergvlier zijn kenmerkend. 

Wilde lijsterbes 
 
In 2004 is het doorbraakgedeelte bij Ypelo 
gerealiseerd het beginpunt, eind 2015 het laatste 
traject deels langs en deels door het Nijreesbos en 
uiteindelijk eindigend in de Loolee bij Almelo. 
Langs de zuidkant van het Nijreesbos stroomt dus 
ook De Doorbraak en er grazen paarden en 
brandrode runderen. 
Bij Zenderen in de buurt van de ijsbaan start de 
Kleine Doorbraak, die eindigt achter autobedrijf 
Zuithof aan de Maatkampsweg. 
Dit eindpunt is vlak en drassig met bijzondere flora 
o.a. Kleine zonnedauw, Fraai duizendguldenkruid, 
Moerashertshooi, Waterpostelein. 

Moerashertshooi 

Er zijn twee wandelmogelijkheden om het gebied te 
bekijken: 

• een kortere route langs de eigenlijke Doorbraak en 
gedeeltelijk langs de Klein Doorbraak en terug  
door het bos tegenover de brug bij het Tusveld. 

• een langere route, ± 5,5 km deels langs De 
Doorbraak en deels door het Nijreesbos.  

Bij het startpunt t.z.t. kan die keuze gemaakt 
worden. 
 
Verzamelpunt: Restaurant ’t Maatveld Tusveld 31-
33. We vertrekken hier omstreeks 09.30 uur. 
 
 
 

Excursie: Lonnekerberg 

 
Datum : Zaterdag 02 oktober 2021 
Thema : Paddenstoelen 
Vertrek : Vanaf het verzamelpunt 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Wytze Boersma (074-3762711) 
 
Opgave verplicht 
 
We zijn vaker voor de paddenstoelen excursie op de 
Lonnekerberg geweest. De laatste keren waren in 
2010 en in 2015. In 2010 zijn er 94 soorten 
genoteerd en in 2015 60. Hoe het dit jaar zal zijn is 
afwachten. Mogelijk hebben de droge zomers van 
de afgelopen jaren invloed gehad Daarnaast is in 
het gebied van de Lonnekerberg en zijn omgeving 
nogal wat veranderd. 

Amathistzwam 
 
De Lonnekerberg is dan ook een ideaal gebied voor 
paddenstoelen. De bodem bestaat uit kleileem en er 
zijn bospercelen van zowel naaldhout als loofhout. 
Verschil in leeftijden van de houtopslag speelt ook 
mee. Al met al zijn dit de goede ingrediënten voor 
een goed paddenstoelen flora. 
De Lonnekerberg is 141 ha groot en is beperkt 
toegankelijk. Door het gebied zijn verschillende 
wandelpaden aangelegd. Het is niet alleen een 
gebied voor paddenstoelen, maar ook voor mossen, 
planten en vogels. 
 
Verzamelpunt: de parkeerplaats aan de Bergweg. 
Daar vertrekken we om 09:30 uur. 
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Excursie: Witte Veen 
 
Datum : Zaterdag 16 oktober 2021 
Thema : Slotexcursie 
Vertrek : Vanaf het verzamelpunt 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Bert Oude Egbrink (074-2434340) 
 
Opgave verplicht 
 
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 
teruggegeven. 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. 
De Haarmühle ligt aan de weg van Buurse naar 
Alstätte net over de grens met Duitsland. We 
vertrekken hier omstreeks 09.40 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Schotse hooglander  
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Terugblik 

Verslag excursie: Holthuis 
 
Datum : Zondag 06 juni 2021 
Thema : Bos en Beek 
Deelnemers : 6 
Leiding : Harry de Jong 
Weer : Bewolkt 

 
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. 
De 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. 
 

 
Geelbandlangsprietmot  (foto: Laurens van Run) 
 
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. 
 

 
Bonte Vliegenvanger 
 
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. 
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Boomklever 

 
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 

Rozenkever 

Verslag excursie: Cortenoever 
 
Datum : Zondag 20 juni 2021 
Thema : Stroomdal- en akkerflora 
Deelnemers : 6 
Leiding : Gerrit Haverkamp 
Weer : Zon en half bewolkt 

 
 

Om de weg te vinden vanaf Brummen naar Hoeve 
Heyendaal, het vertrekpunt van de excursie…, 
dat was wel even zoeken. 
De Brummense Bandijk met (vernieuwd) fietspad 
richting Zutphen doorsnijdt Cortenoever en zonder 
navigatie is het vertrekpunt wat lastig te vinden. 
Hoeve Heyendaal ligt aan de Weg naar het Ganzen 
Ei, nr. 10, het is een geschikte plek om een aantal 
auto’s te parkeren. 
Cortenoever is een natura 2000 gebied en een 
hotspot op floristisch gebied. 
Inmiddels is het 5 jaar geleden dat we met een 
afdelingsexcursie het gebied bezocht hebben. 
We konden toen nog via het laarzenpad (zie 
excursieverslag van Cortenoever in juni 2016 op de 
website) de weilanden en de akkerranden betreden, 
deze zijn nu niet meer toegankelijk vanaf  
½ maart tot ½ juli i.v.m. het broedseizoen. 
Hierdoor hebben we een fraaie graanakker met 
bijzondere akkerflora gemist. 
Ondanks deze beperking was er nog meer dan 
genoeg te zien. 
De twee akkers met winterrogge worden minder 
dicht ingezaaid dan commerciële akkers. 
Hierdoor krijgen een aantal akkerplanten de kans 
om zich goed te ontwikkelen waaronder, Groot – en 
Klein spiegelklokje, Bolderik, Rode ogentroost, 
Wilde ridderspoor, Handjesereprijs. 

Bolderik 
 
 
 
 
Aan te bevelen is het gebied eens wat eerder in het 
seizoen te bezoeken. 
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Toelichting: 

 
Locatie 1 
De lage delen daar worden verder verlaagd, zodat 
na hoog water langer water blijft staan. 
Er kunnen dan vissen paaien en waar grasland in 
het voorjaar onder water staat is dat gunstig voor 
watersnippen en porseleinhoen. 
 
Locatie 2 
Het bestaande ooibos wordt uitgebreid met een 
hardhoutooibos met eiken, een essen-iepenbos en 
in de lagere delen een zachthoutooibos. 
Te verwachten soorten uit het bestaande bos zijn 
o.a. Bosereprijs en Slanke sleutelbloem. 
 
Locatie 3 
De oude stroomgeulen (kronkelwaarden) hier zijn 
dichtgeslibd en staan hierdoor deels droog. 
De geulen worden weer open gegraven voor 
vissoorten zoals bittervoorn en grote modderkruiper, 
ook libellen en amfibieën vinden opnieuw geschikt 
leefgebied. 
 
 

 
Aardaker  (foto: Gerrit Haverkamp) 
 
 

Karwijvarkenskervel  (foto: Gerrit Haverkamp) 
 
 

Waargenomen soorten 

Planten & Mossen 
Akkerhoornbloem Akkerkool 
Akkervergeet-mij-nietje Akkerviooltje 
Akkerwinde Avondkoekoeksbloem 
Bleke Klaproos Boerenwormkruid 
Bosrank Cipreswolfsmelk 
Dagkoekoeksbloem Dolle Kervel 
Echte Kamille Eenstijlige Meidoorn 
Es Geel Walstro 
Gele Morgenster Getande Veldsla 
Gewone Berenklauw Gewone Ereprijs 
Gewone Glanshaver Gewone Kropaar 
Gewone Margriet Gewone Rolklaver 
Gewone Vlier Gewoon Jakobskruiskruid 
Gladde Iep Goudhaver 
Groot Spiegelklokje Grote Klaproos 
Grote Klit Grote Ratelaar 
Grote Windhalm Heggenrank 
Hondsroos Ijle Dravik 
Kamgras Karwijvarkenskervel 
Klein Timoteegras Kleine Leeuwenklauw 
Kleine Ruit Knikkende Distel 
Korenbloem Kraailook 
Kruisdistel Kruldistel 
Kweekdravik Rapunzelklokje 
Ringelwikke Rivierduinzegge 
Rode Klaver Rode Kornoelje 
Rode Ogentroost Rood Guichelheil 
Ruige Weegbree Scherpe Boterbloem 
Sikkelklaver Sleedoorn 
Veenwortel Veldereprijs 
Veldgerst Veldsalie 
Vergeten Wikke Vijfvingerkruid 
Viltganzerik Vogelwikke 
Walstrobremraap Waterkruiskruid 
Wegedoorn Wilde Reseda 
Witte Klaver Zwarte Mosterd  
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Verslag excursie: Beerze 
 
Datum : Zaterdag 03 juli 2021 
Thema : Natuurbeleving 
Deelnemers : 3 
Leiding : Bert Oude Egbrink 
Weer : Zonnig en warm 
 
Op een zonnige zaterdagmorgen hebben wij met 3 
mensen een flinke wandeling gemaakt door het 
oostelijke deel van het landgoed Beerze. Het 
natuurgebied van ongeveer 400 hectare groot ligt 
ten zuiden van de Vecht tussen Ommen en 
Mariënberg.  
Vanaf het vertekpunt aan de Beerzerpoort zijn we 
naar het langgerekte met eiken(hakhout) beplante 
kamduin gelopen. Het meters hoge kamduin vormt 
de scheiding tussen het lager gelegen groene 
Vechtdal en het wat hoger gelegen vooral met 
Grove den begroeide reliëfrijke stuifzandgebied.  
In de ondergroei van het bos viel met name de 
Bochtige smele en Blauwe bosbes op. 
Als typische bossoorten zagen we Dalkruid en 
Gewone salomonszegel. 
Op een liggende, morsige stam van een Grove den 
zagen we enkele fraai gekleurde slijmzwammen. Het 
ging om het Gewoon ijsvingertje, het Goudgeel 
lantaarntje en de Gewone boomwrat. Iets verderop 
kwamen we in een uitgestrekte kale stuifzandvlakte. 
In het kader van het herstel van het stuifzand waren 
hier met Grijs kronkelsteeltje (tankmos) begroeide 
stukken afgeplagd. Gelukkig waren op verschillende 
plekken grazige stukken met veel korstmossen en 
ook wat met Struikheide begroeide stukken 
gespaard. Een koepelnest van de Rode bosmier 
was ook de dans ontsprongen.  
Met een foto identificatie app hebben we enkele 
korstmossen op naam proberen te brengen. Het 
ging om Open rendiermos, Varkenspootje en Rode 
heidelucifer.  
Toen het ons te heet werd in het stuifzand, zijn we 
langs de bosrand naar de spoorlijn Zwolle-
Hardenberg gelopen. Het mooie pad door de 
jeneverbesstruwelen was helaas afgesloten.  

Zandblauwtje 

De bermen langs het spoor bestaan uit bloemrijk 
schraal grasland met veel Zandblauwtje en Sint-
Janskruid.  
 
Aan de andere kant van het spoor ligt een 
veengebied. Om het water in het veen te houden, is 
de zandweg lang het veen op verschillende plaatsen 
verhoogd en zijn enkele stuwen geplaatst. Langs de 
zandweg zagen we veel vlinders en libellen. In het 
veen liggen ook enkele wat grotere plassen. Om de 
veenvorming te stimuleren, is bosstrooisel dat bij 
rooi- en plagwerkzaamheden vrijkwam in de plassen 
gestort. Op de hierdoor ontstane drijflaag zagen en 
hoorden we de Kleine plevier die hier ook broedt.  
Iets verderop in een boom langs de zandweg zagen 
we het vrouwtje van de Grauwe klauwier. Een leuke 
waarneming van een zeldzame soort die het laatste 
decennium in aantal toeneemt. 

Grauwe klauwier (vrouw) 
 
Vervolgens zijn we weer teruggelopen naar ons 
vertrekpunt. Hier was inmiddels een verversingspunt 
voor de deelnemers aan de Vechtdal (hardloop) trail 
neergezet. De langste trail bedroeg maar liefst 50 
kilometer. Hoewel onze excursie een stuk korter 
was, gelukkig maar, kregen wij ook een stuk fruit en 
een koel drankje aangeboden. Hier hebben wij 
dankbaar gebruik van gemaakt. In bijgevoegde lijst 
met waarnemingen zijn ook de waarnemingen 
opgenomen van de verkenning van het gebied op 25 
juni 2021. 
 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Blauwe Reiger Boerenzwaluw 
Geelgors Geelgors 
Grauwe Gans Grauwe Klauwier 
Grote Gele Kwikstaart Huiszwaluw 
Kleine Plevier Kuifeend 
Nijlgans Oeverloper 
Oeverzwaluw Vink 
Witte Kwikstaart 

Planten & Mossen 
Akkerviooltje Blauwe Bosbes 
Bochtige Smele Buntgras 
Dagkoekoeksbloem Dalkruid 
Duizendblad Gewone Dophei 
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Gewone Reigersbek Gewone Salomonszegel 
Grijs Kronkelsteeltje Heidespurrie 
Hulst Jakobskruiskruid 
Jeneverbes Open Rendiermos 
Rankende Helmbloem Rode Heidelucifer 
Schapenzuring Schermhavikskruid 
Sint-janskruid Struikhei 
Timoteegras Trekrus 
Varkenspootje Vlasbekje 
Wilgenroosje Zandblauwtje 
Zandhaarmos Zandzegge 

Paddenstoelen 
Azaleaknopvreter Bloedweizwam 
Gewoon Ijsvingertje Goudgeel Lantaarntje 
Roodbruine Slanke Amaniet 

Insecten 
Atalanta Azuurwaterjuffer 
Blauwe Breedscheenjuffer Bruin Zandoogje 
Citroenvlinder Gamma-uil 
Geringelde Smalboktor Gewone Oeverlibel 
Groot Dikkopje Grote Beer 
Hoornaar Houtpantserjuffer 
Kale Rode Bosmier Klein Koolwitje 
Kleine Vos Koraaljuffer 
Pluimvoetbij Sint-jacobsvlinder 
Zuringspanner 
 

 

 

Verslag excursie: Buurserbeek 
 
Datum : Zaterdag 24 juli 2021 
Thema : Herinrichting Buurserbeek 
Deelnemers : 6 
Leiding : Wytze Boersma 
Weer : Zon en bewolking 

 
Het was een excursie onder ideale omstandigheden. 
Niet te warm, zon en wolkenvelden wisselen elkaar 
af, geen lastige muggen en op een rustig tijdstip. 
De bedoeling van de excursie was om de 
veranderingen van de loop van de Buursebeek te 
bekijken. 
De werkzaamheden zijn vorige jaar uitgevoerd. Het 
aanpassen van de Buursebeek is een 
meerjarenproject van het waterschap Rijn IJssel. Dit 
project heeft betrekking op de gedeelten van de 
Buurse schans en Rietmolen.  
Het project is gesplitst in twee delen, het agrarisch 
deel (tussen de schans en de watermolen) en het 
natuurlijke deel (tussen de Watermolen en 
Rietmolen).  
Onze excursie ging naar het natuurlijke deel. De 
Buursebeek heeft meer ruimte gekregen door de 
beekloop te laten meanderen en de dode armen 
opnieuw te gebruiken. De stuwen zijn veranderd in 
vistrappen. Ook zijn gebieden gecreëerd voor 
waterberging tijdens hoogwater perioden. Verder 
zijn vloeivelden, natte weilandjes/hooilandjes in ere 
hersteld.  
Al deze veranderingen hebben we goed kunnen 
bekijken. Door de beekloop te verplaatsen naar de 
oude loop ontstaan er steile oevers in de 
buitenbochten. Hier profiteert de IJsvogel weer van 

voor nest gelegenheid. Tijdens de excursie hebben 
we de IJsvogel een paar keer gezien. 

IJsvogel 
 
Hier en daar is de beekloop ook verbreed waardoor 
er zandstrandjes ontstaan. Deze worden ook 
gebruikt als zwemplekken voor de hond.  
Wat wij interessant vonden is de pioniersvegetatie 
die daar ontstaat. Zo zagen we Blauwe water-
ereprijs, Beekpunge, Watermuur, Zwanenbloem en 
Grote en Kleine watereppe. Omdat deze plek nu zo 
mooi en rustig was, was het een ideale koffieplek. 
Via een pad langs de zijbeek gingen we verder. 
Onder tussen zagen we verschillende vlinders, zoals 
de Atalanta, Bontzandoogje, de IJsvogelvlinder en 
het Landkaartje.  
Ook zagen we vele Waterjuffers, af en toe een 
libelle en een Lantaarntje. We kwamen uit bij een 
herstelde vloeiweide. Doordat een deel was 
gemaaid kregen we een goede indruk van de 
constructie, een samenstel van kleine greppeltjes. 
Iets verderop zagen we dat een voormalige weide 
ingericht was voor waterberging. De Buursebeek is 
daar verplaatst en het gebied is omzoomd door 
walletjes. 
Hierna door het bos weer terug naar de 
parkeerplaats. Op dit gedeelte zagen we de meeste 
paddenstoelen, zoals, Fluweelboleet, Berijpte 
russula, Vroege houtzwam, Vossenbesbladgast. 
Interessant vond ik de Halmverstikker. 
Deze paddenstoel maakt en wit kokertje om de 
grasspriet van Gladde witbol. Als deze paddenstoel 
rijp is, verkleurt hij oranje en met de loep zie je 
kleine gaatjes. In die gaatjes worden de sporen 
gevormd.  
Via de Assinkweg weer naar de auto’s. Bij een 
maisveld zagen we nog een grote groene 
sabelsprinkhaan.  

Grote groene sabelsprinkhaan 
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Dit was een mooie toegift bij een prachtige excursie. 
 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Ijsvogel 

Planten & Mossen 
Adelaarsvaren Akkerkool 
Amerikaanse Vogelkers Beekpunge 
Beuk Bitterzoet 
Blauwe Bosbes Blauwe Waterereprijs 
Bochtige Smele Boerenwormkruid 
Bosbies Brede Stekelvaren 
Brede Wespenorchis Dalkruid 
Drijvend Fonteinkruid Echte Valeriaan 
Eenjarige Hardbloem Egelboterbloem 
Fraai Haarmos Geel Nagelkruid 
Geknikte Vossenstaart Gele Waterkers 
Gespleten Hennepnetel Gewone Berenklauw 
Gewone Brem Gewone Engelwortel 
Gewone Ereprijs Gewone Hennepnetel 
Gewone Vuilboom Gewoon Reukgras 
Gewoon Robertskruid Gewoon Sterrenkroos 
Gewoon Struisgras Glad Vingergras 
Gladde Witbol Grasmuur 
Greppelrus Groot Heksenkruid 
Grote Egelskop Grote Kattenstaart 
Grote Lisdodde Grote Watereppe 
Grote Waterweegbree Grote Wederik 
Haagwinde Harig Knopkruid 
Harig Wilgenroosje Heggenwikke 
Hondsdraf Kantig Hertshooi 
Kleefkruid Klein Springzaad 
Klein Streepzaad Kleine Duizendknoop 
Kleine Lisdodde Kleine Watereppe 
Klimop Knopig Helmkruid 
Koninginnenkruid Kruldistel 
Liesgras Mannagras 
Moerasandoorn Moerasdroogbloem 
Moeraskers Moerasspirea 
Moerasvergeet-mij-nietje Penningkruid 
Pijlkruid Pijpenstrootje 
Pitrus Rankende Helmbloem 
Reuzenbalsemien Ridderzuring 
Rietgras Rode Bosbes 
Schapenzuring Sint-janskruid 
Smalle Stekelvaren Stijf Havikskruid 
Stijve Klaverzuring Tengere Rus 
Timoteegras Veenwortel 
Veldrus Veldzuring 
Viertandmos Vogelwikke 
Watermuur Waterpeper 
Wijfjesvaren Wilde Lijsterbes 
Witte Klaverzuring Wolfspoot 
Zomprus Zwaluwtong 
Zwanenbloem Zwart Tandzaad 

Paddenstoelen 
Berijpte Russula Bleke Franjehoed 
Fluweelboleet Gewone Hertenzwam 
Halmruitertje Halmverstikker 
Kleine Aardappelbovist Kleverig Koraalzwammetje 
Oranje Druppelzwam Paarse Dennenzwam 
Parelamaniet Platte Tonderzwam 
Regenboogrussula Reuzenzwam 
Ruig Elfenbankje Vroege Houtzwam 

Overig 
Ree 

Insecten 
Atalanta Bont Zandoogje 
Bruin Zandoogje Citroenvlinder 
Grote Groene Sabelsprinkhaan Klein Geaderd Witje 
Klein Koolwitje Kleine Ijsvogelvlinder 
Koevinkje Landkaartje 
Lantaarntje Vossenbesbladgast 
Weidebeekjuffer 
 
 
 

Verslag excursie: Besthemerberg 
 
Datum : Zaterdag 14 augustus 2021 
Thema : Heide en Vennen 
Deelnemers : 7 
Leiding : Bert Oude Egbrink 
Weer : Zon 

 
Op een zonnige zaterdagmorgen hebben we met 7 
personen een wandeling door de bij 
Staatsbosbeheer in beheer zijnde boswachterij 
Ommen gemaakt. We zijn vertrokken vanaf de 
parkeerplaats bij de Steile Oever en hebben de 
meertjeswandeling gelopen. Over bospaden zijn we 
richting de Besthemerberg gegaan. 
Onderweg zagen we naast veel naaldhoutbossen 
ook enkele met oud eikenhakhout begroeide wallen. 
De Besthemenerberg, 34 meter hoog, is de meest 
noordelijke heuvel van de Sallandse heuvelrug. Een 
aantal mensen hebben de hier aanwezige 
uitkijktoren beklommen.  
Vanaf de toren hadden we een mooi uitzicht op de 
Archemerberg die aan de andere kant van het 
Reggedal ligt. Ook hadden we een mooi uitzicht 
over de Besthemerberg zelf. De struikhei stond 
prachtig in bloei. De donkergroene groeiplaats van 
Kraaiheide viel daardoor extra op.  

Kraaihei 
 
Ook waren vanaf de toren de op de hei uitgevoerde 
beheermaatregelen goed zichtbaar in de vorm van 
gemaaide stroken en een voor insecten zoals bijen 
en wespen gegraven kuil. Ondanks het mooie weer 
hebben wij echter maar weinig insecten gezien.  
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Vlak bij de uitzichttoren wees Laurens van Run ons 
op de Kostgangerboleet die parasiteert op de Gele 
aardappelbovist.  
In de schrale berm van een smalle weg door de 
heide zagen we Kruipbrem, Stekelbrem, Echte 
guldenroede en Grasklokje. Ook zagen we hier het 
Gestreepte blauwplaatstaalsteeltje (paddenstoel) dat 
op de Rode lijst staat.  
Vanaf de berg zijn we door het voor een deel al lang 
geleden met naaldbomen ingeplante voormalige 
stuifzandgebied naar de "meertjes" gelopen. Het 
gaat hier om enkele in de boswachterij gelegen 
vennen waarvan het Zeeserven en het 
Besthemenerven het fraaist zijn. De vennen liggen 
wat hoger in het landschap en zijn omgeven door 
een randwal. Het water blijft in de vennen staan door 
de aanwezigheid van een slecht doorlatende 
ijzeroerlaag in de bodem. In deze vennen zagen en 
hoorden we Dodaarzen met jongen.  

Dodaars 
 
In de vennen groeit naast de Waterlelie en Gele 
plomp ook nog de zeldzame Veenbloembies. De 
Veenbloembies stond in een drijvend veenmosdek 
met andere begeleidende soorten als 
Lavendelheide, Kleine veenbes, Witte snavelbies en 
Ronde zonnedauw. Prachtig om te zien hoewel je er 
wel natte voeten voor over moest hebben. Een 
ander opmerkelijke soort is de Trosbosbes die hier 
verwilderd is. De Trosveenbes is in een ver verleden 
door baron van Pallandt, de vroegere eigenaar van 
landgoed Eerde, voor de grote blauwe bessen nabij 
het koetshuis aangeplant. Vogels hebben 
vervolgens de bessen in de omgeving verspreid. 
Natuurlijk hebben we zelf ook nog wat blauwe 
bessen geproefd. De aanwezigheid van Veldrus, 
Waterdrieblad en Wateraardbei bij de het 
Besthemenerven wijst op de invloed van 
grondwater. Een op een houten paaltje gekropen 
Levendbarende hagedis liet zich hier mooi zien. 
Door tijdgebrek zijn we niet meer langs de Steile 
Oever gelopen. 
 
 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Boomkruiper Dodaars 
Gaai Koolmees 

Wilde Eend Zwartkop 

Planten & Mossen 
Blauwe Bosbes Bochtige Smele 
Brede Stekelvaren Brede Wespenorchis 
Dalkruid Drienerfmuur 
Dwerghaver Echte Guldenroede 
Gele Plomp Geoorde Wilg 
Gewone Dophei Gewone Eikvaren 
Gewone Esdoorn Gewone Hennepnetel 
Gewone Salomonszegel Gewone Vuilboom 
Gewoon Biggenkruid Gewoon Robertskruid 
Grasklokje Hengel 
Hondsdraf Ijle Zegge 
Klein Springzaad Klein Streepzaad 
Klein Vogelpootje Kleine Duizendknoop 
Kleine Veenbes Knopig Helmkruid 
Kraaihei Kruipbrem 
Kruipende Boterbloem Kussentjesmos 
Lavendelhei Mannetjesereprijs 
Muizenoor Muursla 
Pijpenstrootje Rankende Helmbloem 
Ronde Zonnedauw Ruwe Berk 
Ruwe Smele Schaduwgras 
Schermhavikskruid Sint-janskruid 
Speerdistel Stekelbrem 
Stinkende Gouwe Struikhei 
Tandjesgras Tengere Rus 
Trekrus Trosbosbes 
Valse Salie Veenbloembies 
Veldrus Viltganzerik 
Vlasbekje Wateraardbei 
Waterdrieblad Waterpeper 
Wilde Lijsterbes Wilgenroosje 
Witte Snavelbies Witte Waterlelie 
Zachte Berk 

Paddenstoelen 
Gele Aardappelbovist Gele Berkenrussula 
Gele Knolamaniet Gestreept 
                                                                                Blauwplaatstaalsteeltje 
Gewone Boomwrat Gewone Fopzwam 
Gewone Hertenzwam Gewone Krulzoom 
Gewoon Elfenbankje Gewoon Ijsvingertje 
Hanenkam Heksenboter 
Kastanjeboleet Kleverig Koraalzwammetje 
Koningsmantel Kostgangerboleet 
Oranjegeel Trechtertje Paardenhaartaailing 
Parelamaniet Rimpelende Melkzwam 
Roodbruine Slanke Amaniet Roodgerande Houtzwam 
Rossig Buiskussen Roze Berkenrussula 
Scherpe Schelpzwam Stevige Braakrussula 
Valse Wolvezelkop Wit Oorzwammetje 
Zwavelzwam Zwetende Kaaszwam 

Overig 
Bastaardkikker Levendbarende Hagedis 

Insecten 
Bijenwolf Bloedrode Heidelibel 
Bont Zandoogje Boomblauwtje 
Bosmestkever Citroenvlinder 
Dagpauwoog Gamma-uil 
Gewone Heispanner Kale Rode Bosmier 
Moerassprinkhaan Pluimvoetbij 
Pyjamazweefvlieg Rietvink 
Viervlekwielwebspin Wespenspin 
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LEDENVERGADERING 1 oktober 2021 

Tijd:  13.30 – 16.00 uur 
Plaats: NIVON-Centrum (kleine zaal) Lodewijkstraat 1 
 

Agenda 
 

1. Opening 

2. Terugblik vanaf maart 2019 (datum laatste fysieke jaarvergadering) 

3. Mededelingen 

4. De Nieuwsbrief 

5. Gezamenlijk de plannen voor 2021 en 2022 doornemen. De basis hiervoor is het jaarplan dat in het 

maartnummer van Onder de Loep heeft gestaan. Zie hieronder. 

6. Rondvraag 

 

PAUZE 
 

Presentatie van Wytze Boersma over de kampeerkampen van de AKC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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. 
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• 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. 
 

Versie: augustus 2021 
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B(l)oeiende planten  

Sint-Janskruid, Hypericum perforatum 
 
Sint-Janskruid is een bekende plant van de droge, voedselarme grond. Deze plant kom je regelmatig tegen 
in schrale bermen. Je moet dan wel goed opletten dat je hem ziet staan tussen alle andere geel bloeiende 
planten.  
Sint-Janskruid is niet alleen een mooie bloeiende plant maar ook een interessante plant. Dit heeft 
betrekking op de botanische kenmerken, de naamgevingen en de geneeskundige aspecten.  
 
Sint-Janskruid is een overblijvende plant en één van de 14 soorten van het geslacht Hertshooi, Hypericum 
die in de FLORA van Nederland worden genoemd. Wereldwijd zijn er circa 400 soorten, zowel bomen, 
struiken, overblijvende als eenjarige planten.  
De stengel, met twee lijsten van Sint-Janskruid is stevig, houterig en de bladeren staan kruisgewijs 
tegenover elkaar. De bladeren bezitten doorschijnende olieklieren. Deze zijn met tegenlicht goed te zien.  
 

                                   Blad       Knop 
 
Naast deze doorzichtige klieren zitten op de kelk-, kroon en gewone bladeren zwarte klieren. De vijf 
kelkbladen zijn spits en de relatief grote kroonbladen zijn scheef afgerond. Door de knoppen tussen de 
vingers stuk te wrijven komt er roodpaars vocht vrij. Dit kliervocht bevat een mengsel van anthocyanen.  
 
Een ander typisch kenmerk van dit geslacht is dat de talrijke meeldraden in bundels zitten.  
Bij Sint-Janskruid zijn het er drie. De drie stijlen staan 120 graden uit elkaar en bezitten roodgekleurde 
stempels. Over het algemeen vindt zaadvorming plaats zonder bevruchting. De plant bezit geen nectar 
maar wel stuifmeel dat door zweefvliegen en kevers wordt gegeten of meegenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stijl 
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                                         Bloeiwijze 
 

 
                                                                                                      Bloem 
 
De naam Sint-Janskruid heeft te maken met het begin van de bloei, omstreeks 24 juni, een feestdag, 
geboortedag van Johannes de Doper, een halfjaar na de geboorte van Jezus. Verder zijn er talloze 
volksnamen zoals ‘Jaag den Duivel’, Oliebloempje en Wonderkruid. 
 
Hertshooi heeft betrekking op “hard hooi” van wege de houtige stengels. 
De wetenschappelijke naam Hypericum is afgeleid van “Erica, het (kruid) onder de heide”.  
Perforatum heeft betrekking op de doorschijnende puntjes (doorboord) in de bladeren.  
Als geneeskruid staat deze plant positief bekend door zijn veelzijdig gebruik. 
 
 

Tekst en foto’s Wytze Boersma, juli 2021 

 
 
Gebruikte literatuur 
 

• E.J. Weeda,1987, Nederlandse oecologische Flora, deel 2 

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

• Heukels, H; De Flora van Nederland, deel II, 1909 

• Heukels, H; Woordenboek der Nederlandse volksnamen van planten, 1907.  
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De Nachtzwaluw 

De Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) is een vogel uit de familie van de nachtzwaluwen 
(Caprimulgidae).  
De soort is overigens met de zwaluwen noch met de gierzwaluwen verwant. 
De Nachtzwaluw is onder verschillende namen bekend. De meest gebruikte lokale naam is Geitenmelker, 
wat ook de letterlijke betekenis is van de Latijnse naam Caprimulgus. 
De Nachtzwaluw wordt 24 tot 28 cm lang; de spanwijdte bedraagt 52 tot 59 cm. 
 
Het verenkleed van een volwassen Nachtzwaluw is bruingrijs met beigewitte en kastanjebruin gestreepte 
onderdelen. De zeer witte vleugelvlekken en witte uiteinden van de staartveren zijn kenmerkend voor het 
mannetje. Bij jonge mannetjes zijn deze vaalgeel en ontbreken bij vrouwtjes. De snavel is zwart en de 
poten roodbruin. 
De grote bek en de lange vleugels doen denken aan een Gierzwaluw. De nachtelijke gedragingen en het 
zachte donzige verenkleed lijken dan weer wat op uilen. 
 

 
 
De Nachtzwaluw is een schemeractieve vogel en vliegt vooral in het donker, geruisloos en wendbaar, 
biddend en dan weer glijdend. In de avond en nacht vangen ze tijdens de vlucht grote insecten, vooral 
nachtvlinders, maar ook libellen, kevers, vliegen etc. 
Overdag ligt de vogel stil op de grond of op een horizontale tak van een solitaire boom en vertrouwt hij op 
zijn verenkleed met schutkleuren als camouflage. Hierdoor is de soort moeilijk te zien en moet men geluk of 
de juiste kennis hebben om er een waar te nemen. 
 
De zang is een karakteristiek ratelend geluid, dat hij na zonsondergang zittend vanaf een uitkijkpost ten 
gehore brengt. Vrijwel alleen in het donker (of diepe schemer) en in de broedtijd te horen: 
"Tjurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr....urrrrrrrrrrrrrr".  
Het is van ver te horen en de makkelijkste manier om een Nachtzwaluw te ontdekken. 
Slaat ook met vleugels tegen elkaar tijdens de balts. In de vlucht heeft de Nachtzwaluw een zachte maar 
scherpe roep, die regelmatig herhaald wordt om contact te leggen met soortgenoten. 
 
In Nederland is de Nachtzwaluw een schaarse broedvogel en broedt op heidevelden, zandverstuivingen en 
in open dennenbossen, met name op de Veluwe en in Brabant. De vogel is in de jaren 1950 en 1960 sterk 
achteruitgegaan. 
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Rond 1975 werd het aantal nachtzwaluwen geschat op zo'n 1000 broedpaar. Toen was er sprake geweest 
van een duidelijke afname vanaf de jaren vijftig. Intussen is er sinds 1990 sprake van ronduit positieve 
trend, tot 2500-3100 paar. Ondanks dit herstel staat de vogel zowel op de Nederlandse Rode Lijst als 
kwetsbaar. 
In Twente zijn enkele kleinere populaties, vooral in Noordoost Twente met 26-100 broedparen. In de 
Enbertsdijksvenen, de Sallandse Heuvelrug en de veengebieden in het zuiden van Twente komen enkele 
tientallen broedparen voor. 
 

Deze grafiek is gebaseerd op het 
Meetnet Broedvogels (kolonies en 
zeldzame broedvogels). Weergegeven 
is het jaarlijks aantal 
broedvogels/territoria.  
In groen (middelste lijn) wordt de 
instandshoudingsdoelstelling voor de 
soort weergegeven.  
De oranje (bovenste) lijn geeft het 
gemiddelde over de laatste vijf jaren 
(alleen indien uit minimaal drie jaren 
tellingen beschikbaar zijn), analoog aan 
de werkwijze zoals die binnen Natura 
2000 wordt gebruikt om de actuele 
situatie te beschrijven  

 
 
 

 
De Nachtzwaluw broedt van mei tot augustus. Heeft één of twee broedsels per jaar met 1-2 eieren. 
Broedduur 17-21 dagen (vanaf het moment dat beide eieren gelegd zijn). De Nachtzwaluw maakt geen 
nest en legt de eieren op de kale bodem onder een boom, bosje of struik. Het vrouwtje zit op de eieren. Als 
het vrouwtje een tweede nest begint, neemt het mannetje het eerste nest over. De jongen zijn met 30-35 
dagen zelfstandig en beginnen vanaf dag 15 met vliegoefeningen. 
 
De Nachtzwaluw is een lange-afstandstrekker die overwintert in tropisch Afrika, vooral in oostelijke en 
zuidelijke delen van het continent. Trekt vanaf voornamelijk eind augustus - begint al in juli - in een breed 
front in zuidwestelijke richting, wegtrek die aanhoudt tot oktober/november. Vanaf maart trekken ze in 
omgekeerde richting om in april-mei weer in het broedgebied aan te komen. 
 
Bijgaande foto’s zijn gemaakt in augustus 2021 op de Borkeld. 
 

Tekst en foto’s Harry de Jong 
 
Bron: 

• www.sovon.nl 

• Vogelbescherming Nederland 

• Wikipedia  
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Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) 

Voortplanting 

De klokjesgentiaan breidt zich zowel vegetatief, via wortelstok, als via zaad uit. 
Zaad ontstaat in belangrijke mate door insectenbestuiving en voor een beperkt deel door zelfbestuiving. 
In een presentatie over Verantwoord verzamelen van zaad wordt de klokjesgentiaan besproken. De waarde 
van grote en kleine populaties wordt met elkaar vergeleken. De conclusie is dat in grote populaties 
kruisbestuiving overheerst > 90%. Er is daar ook veel genetische diversiteit. Een plant met zijn uitlopers 
wordt als één individu gezien. In kleine populaties overheerst de zelfbestuiving. 
Voor de verdere verbreiding zijn dus insecten nodig. Welke insecten dit zijn wordt bepaald door de 
bloembouw. Dit artikel gaat hier nader op in. 
 

Bloembiologie 

H. Kugler heeft een systematiek van bloemvormen ontwikkelt, De klokjesgentiaan behoort tot de 
grootbloemige trechterbloem met onderin rond het vruchtbeginsel 5 openingen, die toegang verschaffen tot 
de rijkelijk aanwezige nectar. 
Deze nectar is alleen te bereiken door hommels met een lange tong en door vlinders. 
Het patroon van de 5 gaten dat heel mooi te zien is bij de haagwinde, wordt in Duitsland het revolvermodel 
genoemd (foto 1.).  

Bij slecht weer sluit de bloem zich, zodat er geen 
regenwater inkomt. 
Bloemen streven naar kruisbestuiving en willen 
zelfbestuiving voorkomen. Een van de manieren is 
proterandrie waarbij de meeldraden eerder rijp zijn dan 
de stamper. 
 

Foto 1 
 
 
 
 
 
 
 
           Foto 2 
Dit is ook bij de klokjesgentiaan het geval. 
Op foto 2 staat een hommel die naar de bloembodem gaat om daar nectar te halen. 

 
De bloemen van de klokjesgentiaan zijn 
proterandrisch. De helmknoppen openen als 
eerste (foto 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3 
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De stamper groeit intussen door waarvan de stempels na enkele dagen zichtbaar worden (foto 4.) 
 

Foto 4 
 
Bij een pas geopende bloem komt zij dan in aanraking met de helmknoppen waardoor er stuifmeel op zijn 
vacht komt. Gaat de hommel daarna naar een bloem die in het vrouwelijk stadium is, ontstaat er 
(kruis)bestuiving. Als er geen (kruis)bestuiving is geweest dan krommen de stempellobben zich om 
stuifmeel van de eigen helmknoppen af te halen. Zelfbestuiving is dan beter als geen bestuiving. 
 

Hommels, vlinders en de klokjesgentiaan. 

(Dag)vlinders komen naar de bloemen voor de nectar waarbij er bestuiving kan plaatsvinden. Onderzoeken 
laten zien dat de waarde van dagvlinders als bestuiver vaak overschat worden. 
Hommels bezoeken bloemen vooral om stuifmeel te verzamelen voor de voeding van het nageslacht. 
Nectar is nodig voor de hommel zelf als “benzine”. Op de klokjesgentiaan wordt zover bekend geen 
stuifmeel verzameld. Ook wordt er nectar verzameld voor de werksters die het broed verzorgen. 
Daarbij komt dat eind juli de hommelvolken niet veel broed meer hebben. De laatste jonge hommels 
worden grootgebracht. Hommels verzamelen hiervoor nog stuifmeel dat ze rond en op heide terreinen 
vinden bij de dophei en beperkt ook bij sporkehout.  Voor hun eigen leven hebben ze nectar waarvoor ze 
ook de klokjesgentiaan bezoeken.  
 
 

Tekst en foto’s Jan Zwienenberg, augustus 2021 
 
Literatuur: 

• Presentatie over het verzamelen van  zaad ten behoeve van zaadbanken. 

• H. Kugler: Blütenökologie 

• E. Weeda: Oecologische Flora deel 3 
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Wilde Peen 

 

De donkere vlek in het midden van een bloem van de Peen (Daucus carota) 
 
In een boek worden (meest positieve) relaties in de natuur beschreven. Van een aantal dieren en planten 
worden de verschillende relaties uitgebreider beschreven. Een van die planten is de peen. 
Een paar voorbeelden: de vruchten met weerhaakjes worden door dieren verspreid, diverse insecten 
bezoeken de bloem voor stuifmeel en nectar, peen werkt nauw samen met mycorrhiza’s, de oude stengels 
worden als nestplaats gebruikt door wilde bijen  en in de uitgebloeide bloemen verbergen zich kevers. 
 
Deze voorbeelden zijn voor dieren en/of de peen positief. 
Planten beschermen zich op verschillende manieren tegen insecten. Peen wordt net als veel planten 
belaagd door insecten, die jun eieren in de plant afzetten. Het resultaat zijn vak de bekende gallen. Peen 
en andere schermbloemigen worden hiervoor gebruikt door de scheerlingzaadgalgmug (Kiefferia 
pericarpiicola). 
 
Uit onderzoek blijkt nu dat de zwart-rode vlek (foto 1 en 2) midden in de bloem een goed middel is om de 
galmug op afstand te houden. Voor de galmug lijkt de vlek op een soortgenoot en gaat daarom naar een 
andere bloem!  Het is een vorm van mimicry. 
 
Ik ben benieuw of iemand al eens gallen op de peen heeft gezien! 
 

 
 
Literatuur: 

• Andreas Gigon: Symbiosen in 
             unseren Wiesen, Wäldern und  
             Mooren (60 Typen positiver  
             Beziehungen und ihre  
             Bedeutung für den Menschen).  
 
             Verlag Haupt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s Jan Zwienenberg, 
augustus 2021 

 



 
 September 2021, pagina 21 

Wat valt mij op in de natuur 

Dit is een nieuwe rubriek in Onder de Loep en in de nieuwsbrief. Iedereen kan hieraan meedoen.  

Maak een foto van dat wat je opvalt en stuur het op naar: wytze.boersma@hetnet.nl  
 
 
 

Jakobskruidkruid 
Enorme toename, in deze zomer van 
Jakobskruidkruid in bermen en in 
natuurgebieden. Hierbij een foto van de 
hoeveelheid in de Borkeld. Natuurbeheerders 
zullen niet blij zijn. Ook boeren die vee in deze 
gebieden hebben grazen zijn ook niet blij. Verse 
planten worden niet gegeten, maar in de winter 
wanneer het voedsel schaarser wordt, kan het 
vee deze plant niet meer onderscheiden met alle 
gevolgen van dien.  
 
Wytze Boersma 
 
 
 
 

Bijenhotel 
Niet zo lang geleden heeft Rijkswaterstaat bij het kantoor aan de 
Deldensestraat een groot bijenhotel geplaatst. Dit is een goed 
initiatief om iets te doen voor de insecten. Het had voor mij niet zo 
groot hoeven te zijn. Twee of drie kleinere was beter geweest. Als 
je weet dat de wilde bijen en hommels een actieradius hebben van 
300  tot 400 meter. Wat nog meer opviel was, toen ik er een week 
later langs kwam zag dat het grasveld gemaaid werd.  
 
Wytze Boersma 
 
 

 
 

Brede wespenorchis 
In een weitje stonden vorig jaar 32 Brede wespenorchissen.  
Dit jaar nog maar 6. Het lijkt erop dat het ook een andere soort is.  
Bij navraag en in het boek over orchideeën van C.A.J.Kreutz zijn  er 
vele varianten van deze soort. Het is leuk dat ze hier bloeien. 
 
Hermien Muller 
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Paddenstoelencursus 

In 2020 heeft Laurens van Run een aantal IVN-gidsen bijgeschoold op het gebied van paddenstoelen.  
Door corona kon dat niet via samenkomsten en daarom is het lesmateriaal omgezet naar 8 filmpjes van 
een kwartier tot een half uur per stuk.  

Die filmpjes, die interessant zijn voor ieder die zich in paddenstoelen wil verdiepen, worden hieronder 
afzonderlijk ter beschikking gesteld. De filmpjes zijn voorzien van commentaar. 
Het is aan te raden de filmpjes in de gegeven volgorde te bekijken. 

• Deel 1  Wat zijn paddenstoelen? (18min20) 

• Deel 2  Ecologie en sporenverspreiding (29:53 min) 

• Deel 3  Symbionten (samenlevers) (15:50 min) 

• Deel 4  Vervolg symbionten en veldwerk (22:14min) 

• Deel 5  Parasieten (16:58 min) 

• Deel 6  Saprotrofe paddenstoelen (afbrekers, opruimers) (19:20 min) 

• Deel 7  Ascomyceten (zakjeszwammen)  (24:45 min) 

• Deel 8  Ascomyceten (vervolg) en enkele restonderwerpen (20:11 min) 

 

De filmpjes zijn te bekijken op onze website: https://hengelo-oldenzaal.knnv.nl/cursussen/ 
Vergeet niet het geluid aan te zetten. 
 
 

Holsteelboleet 
 
 


