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Van het bestuur 

Nu de nachten weer langer worden is het eind van 
2021 in zicht en begint het terugkijken. We hebben 
weer een coronajaar gehad. Wij hopen dat jullie 
allemaal gezond het jaar doorgekomen zijn.  
Bestuurlijk was het een lastig jaar. Bij elke activiteit 
speelt het virus op de achtergrond mee in de vorm 
van wat kunnen we en wat mogen we. Bij het 
maken van de plannen moeten we er rekening mee 
houden dat de activiteit afgelast kan worden.  
Wat ook wat lastig is zijn de gevolgen van de 
identiteitsfraude waardoor we bijna door onze 
financiële reserves zijn. We kunnen ons geen 
financiële risico’s veroorloven. Op de vergadering 
van 1 oktober hebben we uitgebreid de situatie 
toegelicht. Jammer dat deze vergadering maar door 
weinig leden is bezocht. Voor diegene die alsnog 
meer informatie wil, moet even contact op nemen 
met één van de bestuursleden.  Het van deze 
bijeenkomst bespreken we in onze jaarvergadering.  
Het komende jaar zullen we op zoek moeten gaan 
om de reserves aan te vullen. Hierbij denken we 
aan lezingen tegen betaling van niet leden, 
betalende nieuwe excursieleden, contributie 
aanpassen en vragen om een extra bijdrage. Voor 

de lezingen hebben we al een opzet gemaakt. 
Zodra we data kunnen plannen, informeren we jullie. 
Jan Weernink, onze penningmeester heeft 
aangegeven om na de jaarvergadering in maart te 
stoppen. Als er nog leden zijn die het 
penningmeesterschap over willen nemen, dan horen 
we het graag. 
Gelukkig trek de natuur zich niets aan van de 
perikelen. De natuur reageert meer op de klimaat-
veranderingen. Als ik nu, half november naar buiten 
kijk zie ik een beukenboom nog volop in het blad 
zitten. Normaal zou hij kaal moeten zijn.  
In tegenstelling tot de droge warme jaren hebben 
we nu een normaal jaar gehad. Dit konden we zien 
aan de mooie paddenstoelen rijke herfst. Dit is één 
van de mooie momenten waar we van kunnen 
genieten. 
Namens het bestuur wensen wij jullie allemaal 
prettige feestdagen en een gezond 2022 en tot 
ziens op één van onze activiteiten. 
 
 
 
Wytze Boersma
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Agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Overzicht activiteiten afd. Hengelo-Oldenzaal 
 

  

Zaterdag 19 februari 2022 Excursie: Driene 
 

 
 
 
 
 

Excursie: Driene 

 
Datum : Zaterdag 19 februari 2022 
Thema : Frisse neuzen 
Vertrek : Vanaf het verzamelpunt 
Duur : Middag (13.00 uur) 
Coördinatie : Bert Oude Egbrink (074-2434340) 
 
Dit keer houden we de frisse neuzenwandeling bij 
de buurtschap Driene. We vertrekken vanaf de  
parkeerplaats bij boomkwekerij Menkehorst. We 
maken een wandeling door het Leutink, de 
Driesprong, de Badhut en het Sterrebos (Wildernis). 
Dit zijn allemaal landgoederen die in het begin van 
de vorige eeuw door textielbaronnen als van Heek 
en ter Kuile op de voormalige woeste gronden 
aangelegd zijn. 
De landgoederen bestaan vooral uit loof- en 
naaldbossen en graslanden. Soms wordt de kern 
van het landgoed gevormd door een al eeuwen 
oude boerderij met een kamp en wat hooiland zoals 
op het Leutink.  
Door de landgoederen stromende beken als de 
Eschbeek en de Haverriet en oude beukenlanen 
langs de wegen en paden zorgen voor een 
aantrekkelijk landschap. 
 
 
 
 
 
 

Verzamelpunt: De parkeerplaats bij boomkwekerij 
Menkehorst op de hoek van de Hofmeijerweg en de 
Nieuwe Grensweg. We vertrekken hier omstreeks 
13.15 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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Terugblik 

Verslag excursie: Manderheide 
 
Datum : Zaterdag 04 september 2021 
Thema : Heide 
Deelnemers : 6 
Leiding : Bert Oude Egbrink 
Weer : Zon 

 
Op een aanvankelijk bewolkte wat kille 
zaterdagmorgen hebben we met 6 personen een 
wandeling door de ten noorden van Vasse gelegen 
Noordelijke Manderheide gemaakt. Het gebied dat in 
beheer is bij het Landschap Overijssel maakt deel 
uit van het Natura 2000 gebied Dal van de Mosbeek. 
De Manderheide ligt ten noorden van de beek op de 
stuwwal van Ootmarsum.  
We zijn vertrokken vanaf de parkeerplaats bij de 
watermolen van Bels. In het Informatiecentrum IJs 
en Es liggen verschillende gratis kaarten van 
wandelingen door het gebied.  
Wij kozen voor de groene wandeling die ongeveer 6 
kilometer lang was. Over een fraai pad langs de 
rand van het beekdal zijn we naar de molen van 
Frans gelopen. Dat de herfst eraan zit te komen, 
bleek uit de grote aantallen Huis- en 
Boerenzwaluwen die boven de Manderesch vlogen. 
In een beekdalbosje stond nog bloeiend Groot 
springzaad.  
 

 
Groot springzaad 
 
Vanaf de molen van Frans zijn we naar de op de 
stuwwal gelegen Galgenberg gelopen. Onderweg 
kwamen we langs een informatiebord met een 
kaartbeeld van de Manderheide na de uitvoering van 
verschillende beheer- en inrichtingsmaatregelen. 
Door de kap van een aantal bospercelen zal de 
oppervlakte heide sterk toenemen. Verschillende 
kleine al aanwezige heidepercelen worden met 
elkaar verbonden. Heidekoeien gaan het gebied 
begrazen.  
Langs het bospad naar de Galgenberg stond nog 
bloeiende Hengel. Boven een vol water staande 
nieuw gegraven poel vloog de Blauwe glazenmaker.  
 

 
Blauwe glazenmaker 
 
Onderweg hoorden we al een paar keer de Zwarte 
specht. Op de Galgenberg zelf liet deze specht zich 
ook mooi zien in de top van een dode boom.  
Na even genoten te hebben van het uitzicht zijn we 
over het bospad door gelopen naar de Eendenbeek 
die in een diep erosiedal ligt. Hier zagen we 
Beekpunge en Gewoon plakkaatmos langs het 
nauwelijks stromende beekje dat in de Manderstreu 
uitkomt.  
Na het passeren van de Duitse grens hebben we 
koffiegedronken in een oude zandafgraving. 
Inmiddels brak de zon door waarna het toch nog 
warm werd. In de groeve zagen we Klein viltkruid en 
de Bruine bekerzwam.  
Langs een graanakker met oude knoteiken die deel 
uitmaakt van de Manderstreu zijn we naar het 
Mandergrafveld gelopen.  
Onderweg zagen we de Kostgangerboleet, een 
paddenstoel die parasiteert op de Gele 
aardappelbovist.  
 

 
Kostgangers boleet 
 
Het Mandergrafveld is een heidegebied waar enkele 
grafheuvels liggen. De Struikhei stond nog volop in 
bloei. In de bosrand om de heide groeide de Rode 
bosbes waarop we veel gallen van de 
Vossenbesbladgast (een schimmel) zagen.  
Langs de klootschietbaan en over de Manderesch 
kwamen we uit op de Bergweg. Over de Bergweg 
die door het dal van de Mosbeek loopt, zijn we weer 
teruggelopen naar ons vertrekpunt. 
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Waargenomen soorten 
Vogels 
Boerenzwaluw Boomklever 
Boomkruiper Buizerd 
Grote Bonte Specht Huiszwaluw 
Koolmees Pimpelmees 
Roodborst Spreeuw 
Witte Kwikstaart Zwarte Kraai 
Zwarte Specht 

Planten & Mossen 
Beekpunge Blauw Glidkruid 
Bochtige Smele Brede Stekelvaren 
Dwergviltkruid Es 
Gewone Eikvaren Gewoon Plakkaatmos 
Glad Vingergras Groot Springzaad 
Grote Muur Harig Knopkruid 
Hengel Hertshoornweegbree 
Kaal Knopkruid Kleine Duizendknoop 
Knopig Helmkruid Moederkruid 
Perzikkruid Pluimgierst 
Rode Bosbes Smalle Stekelvaren 
Stinkende Gouwe Struikhei 
Wijfjesvaren Zwaluwtong 

Paddenstoelen 
Amethistzwam Braakrussula 
Breedplaatstreephoed Bruine Bekerzwam 
Gele Aardappelbovist Gewone Krulzoom 
Gewone Zwavelkop Grote Stinkzwam 
Heksenboter Kostgangerboleet 
Platte Tonderzwam Roodbruine Slanke 
Amaniet 
Rossig Buiskussen Vermiljoenhoutzwam 

Insecten 
Atalanta Blauwe Glazenmaker 
Bont Zandoogje Gehakkelde Aurelia 
Gewone Oprolpissebed Groot Koolwitje 
Vossenbesbladgast 
 

 
 
Verslag excursie: Nijreesbos 
 
Datum : Zondag 19 september 2021 
Thema : Bos- en beekflora 
Deelnemers : 4 
Leiding : Gerrit Haverkamp 
Weer : Bewolkt 

 
Met 4 deelnemers startte de excursie naar het 
Nijreesbos vanaf de parkeeplaats bij restaurant ’t 
Maatveld. 
Een boswandeling is het niet echt geworden omdat 
De Doorbraak langs de zuidkant van het Nijreesbos 
het meest interessant bleek. 
Een hekje ongeveer 100m zuidelijk van de 
parkeerplaats gaf toegang naar een pad langs De 
Doorbraak. 
Hier vonden we direct al Echt duizendguldenkruid en 
langs de oever helaas jonge planten van 
Waterteunisbloem en heel veel Watercrassula en 
hier en daar ook Gele maskerbloem. 
Een eind verderop bijna in het water stond Knikkend 
tandzaad. 
 

 
Knikkend tandzaad  (foto: Gerrit Haverkamp) 
 
Langs de oever verder lopende kwamen we uit bij 
op de Maatkampsweg. 
Via deze weg vervolgden we onze wandeling 
richting het natuurvriendenhuis ‘Krikkenhaar’. 
Tegenover dit huis kun je via een bruggetje De 
Doorbraak oversteken. 
Dit gedeelte van De Doorbraak tot aan de 
Maatkampsdwarsweg is erg zanderig en schraal.  
Hier vonden we zilverhaver, schapenzuring en vlak 
bij het water Koningsvaren, struikhei, dophei,  
Kleine zonnedauw, moeraswolfsklauw. 
Het gebied wordt begraasd door paarden en 
brandrode runderen. 
Op paardenmest vond Laurens van Run de Grote 
speldenprikzwam, een zeldzame soort. 
In een bosje naar de Maatkampsdwarsweg zagen 
we nog de Roze stinkzwam en Houtknotszwam of 
Dodemanshand. 
Via de Maatkampsweg zijn we teruggelopen naar de 
Kleine Doorbraak vlak voor garage Zuithof. 
 

 
Grote speldenprikzwam  (foto: Laurens van Run) 
 
De Doorbraak en de Kleine Doorbraak komen hier 
bij elkaar, dit is al redelijk dicht bij het vertrekpunt bij 
restaurant ’t Maatveld.  
Langs het pad in de hogere oevergedeelten van de 
Kleine Doorbraak stond veel Duits viltkruid. 
In dit gedeelte van het stroomgebied zijn de oevers 
heel flauw uitgegraven waardoor er een soort plas 
dras situatie is ontstaan met heel veel 
Moerashertshooi en Waterpostelein.  
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Roze stinkzwam  (foto: Laurens van Run) 
 
Op het wat drogere gedeelte stond hier en daar 
verspreid Fraai duizendguldenkruid. 
 
Al met al was het een heel boeiende excursie. 
 

Waargenomen soorten 
Vogels 
Buizerd Gaai 
Huismus Sperwer 
Wilde Eend Witte Kwikstaart 

Planten & Mossen 
Bezemkruiskruid Bijvoet 
Boerenwormkruid Borstelbies 
Brede Wespenorchis Duinriet 
Duits Viltkruid Echt Duizendguldenkruid 
Egelboterbloem Fraai Duizendguldenkruid 
Gele Maskerbloem Geoorde Wilg 
Gewone Brunel Gewone Dophei 
Gewone Hennepnetel Gewone Veldbies 
Gewone Waternavel Gewoon Biggenkruid 
Grasmuur Grote Kroosvaren 
Grote Lisdodde Grote Watereppe 
Grote Waterweegbree Jakobskruiskruid 
Kikkerbeet Kleine Egelskop 
Kleine Leeuwentand Kleine Zonnedauw 
Kluwenhoornbloem Knikkend Tandzaad 
Koningsvaren Krabbenscheer 
Kruipend Zenegroen Moerasandoorn 
Moerashertshooi Moerasrolklaver 
Moeraswolfsklauw Muizenoor 

Penningkruid  Pijlkruid 

Rode Klaver  Schapenzuring 

Sint-janskruid  Slanke Waterkers 

Struikhei  Tengere Rus 

Trekrus  Watercrassula 

Watergentiaan  Watermunt 

Waterpeper  Waterpostelein 

Waterteunisbloem  Waterzuring 

Wolfspoot  Zilverhaver 

Zwart Tandzaad  

Paddenstoelen 
Bonte Berkenrussula Bruingrijze Berkenboleet 
Eikenbladzwammetje Esdoornhoutknotszwam 
Franjeporiezwam Franjevlekplaat 
Gewone Beurszwam Gewone Franjezwam 
Gewone Krulzoom Gewone Zwavelkop 

Grauwe Vlekplaat Greppelmelkzwam 
Grijze Buisjeszwam Grote Bloedsteelmycena 
Grote Parasolzwam Grote Speldenprikzwam 
Houtknotszwam Kokosmelkzwam 
Oranje Dwergmycena Oranjegeel Trechtertje 
Paarse Korstzwam Parelstuifzwam 
Platte Tonderzwam Plooirokje 
Roze Berkenrussula Roze Stinkzwam 
Ruitjesbovist Rupsendoder 
Scherpe Schelpzwam Vaal Breeksteeltje 
Viltige Maggizwam Vissige Eikenrussula 
Vliegenzwam Witgeringd Mosklokje 
Zwartwordende Wasplaat 

Overig 
Europese Haas Gewone Poelslak 
Posthoornslak Zwanenmossel 

Insecten 
Blauwe Glazenmaker Dagpauwoog 
Icarusblauwtje 

 

 
Buizerd 

 
 
 
Verslag excursie: Lonnekerberg 
 
Datum : Zaterdag 02 oktober 2021 
Thema : Paddenstoelen 
Deelnemers : 15 
Leiding : Wytze Boersma 
Weer : Zon 

 
We hadden deze excursie aangemeld als activiteit in 
de week van de veldbiologie. Door het mislukken 
van de publicatie waren er geen niet leden. Gelukkig 
had deze excursie ruim voldoende belangstelling 
van eigen leden. Hiermede was de paddenstoelen 
excursie de best bezochte excursie van 2021. 
Onder leiding van Laurens was er genoeg te zien.  
Vooraf waren de verwachtingen niet al te hoog. Het 
droge weer in september heeft mogelijk parten 
gespeeld. De regenbuitjes van woensdag waren niet 
voldoende om het watertekort aan te vullen.  
Het leven van de paddenstoel speelt zich 
grotendeels af onder de grond, het mycelium. Zijn 
de omstandigheden goed dan worden de 
vruchtlichamen gevormd, de paddenstoelen. 
Het bosperceel van de Lonnekerberg is ideaal voor 
de paddenstoelen flora. Deze wordt o.a. gevormd 
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door afwisseling van loof- en naaldhout van 
verschillende leeftijden. De vochtige bodem van 
keileem speelt ook een belangrijke rol. 
De eerste paddenstoel die extra aandacht kreeg 
was de Purpursnedemycena. Door zijn donkere 
plaatjes, is het een vreemde soort in het geslacht 
Mycena. Bijna alle mycena’s hebben licht gekleurde 
plaatjes.  
 

 
Purpersnedemycena 
 
De Rechte koraalzwam met zijn mooie rechte takken 
en op dor loofhout, kreeg ook extra aandacht.  
Over de Grote stinkzwam viel ook wel wat te 
vertellen. Afgezien van het verspreiden van de stank 
zijn er mensen die vinden dat je deze paddenstoel 
“vliegenzwam” moet noemen. Dit door het 
aantrekken van vliegen op de donker, olijfbruine 
smurrie.  Dan zagen we hele kleine soorten zoals 
het Beukennapvliesskelkje op oude beukennootjes.  
De Hanekam, de Cantharel was ook een 
verrassende vondst.  
Naast de plaatjes zwammen zagen we twee 
soorten, afgezien van de houtzwammen met buisjes, 
het Eekhoorntjesbrood en een Fluweelboleet. 
 

 
Waaierkorstzwam 
 
De Gele stekelzwam was de enige soort die de 
stekelzwammen vertegenwoordigde.  
Van de vreemd gevormde exemplaren is de Witte 
kluifjes zwam een goed voorbeeld. 
 
Naast de paddenstoelen werd terloops ook een 
aantal planten genoteerd.  Zoals Peterseliebraam, 
Groot Heksenkruid en het Mannetjes ereprijs. Ook 
twee gallen op een beukenblad, de bekende 

tepelgal en een harige gal veroorzaakt door 
Beukenhaargal mug werd goed bekeken. 
Het was een mooie excursie onder goede 
omstandigheden.  
Bij deze: Laurens nogmaals bedankt voor het leiden 
en uitleg van de excursie. 
 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Boomklever Gaai 
Goudhaan Groene Specht 
Grote Bonte Specht Kauw 
Koolmees Roodborst 
Vink Winterkoning 

Planten & Mossen 
Akkerkool Blauwe Bosbes 
Bonte Gele Dovenetel Bosandoorn 
Brede Stekelvaren Fluitenkruid 
Framboos Geel Nagelkruid 
Gewone Berenklauw Gewone Hennepnetel 
Gewone Paardenbloem Gewone Vlier 
Gewoon Robertskruid Groot Heksenkruid 
Grote Brandnetel Grote Weegbree 
Hondsdraf Hulst 
Ijle Zegge Klein Springzaad 
Klimop Koninginnenkruid 
Kruipend Zenegroen Kruipende Boterbloem 
Mannetjesereprijs Noorse Esdoorn 
Peterseliebraam Pijpenstrootje 
Pitrus Pontische Rododendron 
Reuzenzwenkgras Schijnaardbei 
Speerdistel Waterpeper 
Westelijke Hemlockspar Wilde Lijsterbes 
Wintereik Witte Klaverzuring 
Wolfspoot Zilverschoon 

Paddenstoelen 
Amethistzwam Beukennapvlieskelkje 
Beukenridderzwam Beukenrussula 
Blauwe Kaaszwam Bloedrood Meniezwammetje 
Breedplaatstreephoed Dennenvoetzwam 
Doolhofzwam Echte Tonderzwam 
Eikenbladzwammetje Geel Hoorntje 
Geelwitte Russula Gekarteld Leemkelkje 
Gele Aardappelbovist Gele Ringboleet 
Gele Stekelzwam Geschubde Inktzwam 
Gewone Fopzwam Gewone Hertenzwam 
Gewone Zwavelkop Gewoon Donsvoetje 
Gewoon Eekhoorntjesbrood Gewoon Elfenbankje 
Gewoon Elfenschermpje Grijsgroene Melkzwam 
Groot Langdraadwatje Grote Stinkzwam 
Heksenschermpje Helmmycena 
Kleine Aardappelbovist Kleine Beukenbladmycena 
Kleine Stinkzwam Kleverig Koraalzwammetje 
Langsteelfranjehoed Okergele Gordijnzwam 
Parelamaniet Parelstuifzwam 
Platte Tonderzwam Porseleinzwam 
Purpersnedemycena Rechte Koraalzwam 
Roodbruine Schijnridderzwam Scherpe Collybia 
Stevige Braakrussula Suikermycena 
Vaalroze Trechterzwam Valse Hanenkam 
Valse Teervlekkenzwam Vroeg Eekhoorntjesbrood 
Waaierkorstzwam Wieltje 
Witte Bultzwam Witte Satijnvezelkop 
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Verslag excursie: Witte Veen 
 
Datum : Zaterdag 16 oktober 2021 
Thema : Slotexcursie 
Deelnemers : 9 
Leiding : Bert Oude Egbrink 
Weer : Bewolkt 

 
Op de laatste excursie van het seizoen hebben wij 
een rondwandeling over het grensoverschrijdende 
Witte Veen bij Buurse gemaakt. Het bijna 300 ha 
grote gebied is een voormalig landgoed van de  
(textiel) fabrikant van Heek dat nu in beheer is bij 
Natuurmonumenten.  
Een groot deel van het gebied wordt begraasd met 
imposante Schotse hooglanders.  
 

 
Schotse hooglander 
 
We hebben een deel van de blauwe route gevolgd 
die begint bij de aan de Alstätter Aa gelegen 
watermolen de Haarmühle net over de grens bij 
Buurse. De omgeving van de molen is door de Kreis 
Borken als Naturdenkmal aangewezen in verband 
met de (geologische) ontsluiting van de Wellenkalk 
langs de beek en de oude bomen bij de molen en 
het restaurant.  
De route voerde ons over de oude Hessenweg met 
een grenspaal uit 1777, een stukje heide, eiken-
lanen, een bos met veel rhododendrons en een 
vlonderpad en verschillende zandwegen. Langs één  
van de zandwegen hebben we vergeefs gezocht 
naar Zevenster die Ruud Kuiper eerder dit jaar daar 
had gezien. In meerdere weilanden zijn plassen 
gegraven die als basisbiotoop voor de boomkikker 
zijn ingericht. In één van plassen zagen we naast 
Kuifeenden een Witgatje. 
 

 
Kuifeend 

 We hebben op onze wandeling verschillende 
soorten paddenstoelen gezien.  
Laurens van Run gaf in het door hem opgestelde 
overzicht van paddenstoelen aan dat de Donkere 
veldridderzwam, het Wit heidetrechtertje en Stilbella 
fimetaria (Roze mestknopsteeltje) de grootste 
bijzonderheden waren.  
De vogeltrek was ook begonnen. We hoorden  
overtrekkende Kolganzen en zagen een groep 
Kepen.  
 

 
Keep 
 
Langs de heide op de Hanenbulten zijn we 
teruggelopen naar ons vertrekpunt. Bij het bruggetje 
over de Buurserbeek stond precies op de grens een 
oude Haagbeuk. Het mastbos met oude, hoge 
sparren aan de andere kant van het bruggetje was 
helaas gekapt.  
Traditiegetrouw wordt de slotexcursie afgesloten 
met een bezoek aan een horecagelegenheid. Op het  
buitenterras van het restaurant bij de watermolen 
hebben we genoten van Kaffee mit Kuchen. Op het  
terras hadden we een mooi zicht op de oude beuken 
en Tulpenbomen langs de beek waarvan de 
bladeren al geel begonnen te verkleuren. Een mooie 
afsluiting van het excursieseizoen. 
 

 
 
 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Blauwe Reiger Boomklever 
Goudvink Grote Bonte Specht 
Grote Zilverreiger Keep 
Kolgans Kramsvogel 
Kuifeend Oeverloper 
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Roodborst Sijs 
Wilde Eend Zanglijster 
Zwarte Specht 

Planten & Mossen 
Adelaarsvaren Akkerkool 
Amerikaanse Vogelkers Beuk 
Bezemkruiskruid Blauwe Bosbes 
Bochtige Smele Bonte Gele Dovenetel 
Bosveldkers Brede Stekelvaren 
Brede Wespenorchis Dalkruid 
Duizendblad Eenstijlige Meidoorn 
Fijn Schapengras Fluitenkruid 
Framboos Geel Nagelkruid 
Gele Lis Geoorde Wilg 
Geplooide Stokbraam Gewone Brem 
Gewone Brunel Gewone Dophei 
Gewone Hennepnetel Gewone Kropaar 
Gewone Veldbies Gewoon Biggenkruid 
Gewoon Jakobskruiskruid Gewoon Robertskruid 
Gewoon Struisgras Gewoon Varkensgras 
Grauwe Wilg Groot Heksenkruid 
Groot Nagelkruid Grote Egelskop 
Grote Muur Grote Weegbree 
Grove Den Haagbeuk 
Harig Knopkruid Hazelaar 
Hazepootje Hondsdraf 
Hondsroos Hulst 
Jeneverbes Kale Jonker 
Klein Springzaad Klein Streepzaad 
Kleine Duizendknoop Kleine Watereppe 
Klimop Koninginnenkruid 
Kruipende Boterbloem Liggend Walstro 
Look-zonder-look Moerasstruisgras 
Pijlkruid Pijpenstrootje 
Pilzegge Pitrus 
Pontische Rododendron Rankende Helmbloem 
Ratelpopulier Ridderzuring 
Schapenzuring Sint-janskruid 
Smalle Stekelvaren Stijf Havikskruid 
Stijve Ogentroost Struikhei 
Tamme Kastanje Tandjesgras 
Tengere Rus Tijmereprijs 
Vingerhoedskruid Vogelmuur 
Watermuur Waterpeper 
Wilde Kamperfoelie Wilde Kardinaalsmuts 
Wilde Lijsterbes Witte Dovenetel 
Wolfspoot Zachte Berk 
Zevenblad Zilverschoon 
Zomereik Zwarte Nachtschade 

Paddenstoelen 
Amethistzwam Berkenridderzwam 
Berkenzwam Bonte Berkenrussula 
Botercollybia Breedplaatstreephoed 
Bundelmosklokje Dennenvlamhoed 
Donkere Veldridderzwam Fraaisteelmycena 
Geel Hoorntje Geelwitte Russula 
Gele Knolamaniet Geribbelde Trechterzwam 
Geschubde Inktzwam Gewone Fopzwam 
Gewone Hertenzwam Gewone Krulzoom 
Gewone Zwavelkop Gewoon Elfenbankje 
Groene Anijstrechterzwam Grote Parasolzwam 
Heksenschermpje Helmmycena 
Kleine Bostrechterzwam Kleverig Koraalzwammetje 
Koeienboleet Melksteelmycena 
Okergele Korrelhoed Oranje Aderzwam 
Oranje Dwergmycena Paarse Dennenzwam 
Paarse Knoopzwam Paarse Korstzwam 
Parelamaniet Parelstuifzwam 
Peperboleet Plooivlieswaaiertje 
Plooivoetstuifzwam Prachtvlamhoed 
Roodbruine Schijnridderzwam Roodporiehoutzwam 
Roze Mestknopsteeltje Roze Mestknopsteeltje 
Ruitjesbovist Scherpe Schelpzwam 
Spekzwoerdzwam Spitse Vlekplaat 
Tweekleurige Vaalhoed Vaalpaarse Schijnridderzwam 
Valse Hanenkam Vliegenzwam 
Waaiertje Wit Heidetrechtertje 
Witte Kluifzwam Witte Koraalzwam 
Witte Melksteelmycena Witte Satijnvezelkop 
Zwartwordende Stuifzwam 

 
 

 
Parelstuifzwam 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alstätter Aa 
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B(l)oeiende planten 

Knopkruid, Galinsoga 
 
In West-Europa worden twee soorten knopkruid onderscheiden, namelijk Kaal knopkruid, G. parviflora en 
Harig knopkruid, G. quadriradiata. Beide soorten zijn nu zeer algemene eenjarige soorten. Totaal telt het 
geslacht Galinsoga 14 soorten. Van nature komen ze voor in Latijns-Amerika en Mexico. Ze bloeien pas 
vanaf juni tot in de herfst. Als de nachtvorst aanhoudt sterft de plant.  
 

De slappe hoofdstengel vertakt zich 
regelmatig. De bladeren staan tegenover 
elkaar. Ze zijn driehoekig, langwerpig rond 
gevormd en hebben een spitse top. De 
rand is gezaagd met op de uiteinden van 
de tanden water-afscheidende 
zweetklieren, hydatoden.  
 
 
 
 
 
 
 

 
De kleine bloemhoofdjes zijn bolvormig, zijn ongeveer 8 mm in 
doorsnede en zitten aan het uiteinde van een lange 
bloemsteklen. Ze bezitten zowel lint- als buisbloemen en 
hebben 5 omwindsel bladen. De maximale 5 witte lintbloemen 
zijn 3 tot 5 mm lang en hebben 3 lobben. De talrijke gele 
buisbloemen zitten in het midden van de bloemhoofdjes. 
 
De zwart behaarde vruchten, de nootje zijn iets meer dan 1 
mm lang en bezitten een krans van pappusschubben. 
Voorheen, tot 1988 werden deze schubben kelkschubben 
genoemd. De vruchten kiemen bij een temperatuur van 20oC 
en als er voldoende licht is. Dit vindt vooral plaats in 
omgewerkte grond, in akkers, moestuinen en in verstoorde 
bermen. 
 

Behaard                                                                                    Kaal 

Het verschil tussen Kaal- en Harig knopkruid is het duidelijkst te zien aan de behaarde stengels. Zoals de 
naam al suggereert is Harig knopkruid dicht, afstaand wit behaard en Kaal knopkruid is kaal, maar 
bovenaan de stengels zitten aangedrukte haren.  
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Dan zijn er nog twee kenmerken die verschillend zijn, de stroschubben en de pappusschubben. Het 
verschil tussen de vliezige stroschubben is, ook met een goede loep moeilijk te zien. Bij Kaal knopkruid zijn 
ze 3-lobbig of 3-spletig. Bij Harig knopkruid zijn ze ongedeeld. De tekeningen in de Oecologische Flora 
geven geen goed beeld van stroschubben weer. Het beste verschil is te zien aan de pappusschubben. Die 
van Kaal knopkruid zijn ongenaald en van Harig knopkruid genaald.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stroschub ongenaald kaal                                                    Stroschub genaald harig 

 
Dit geldt alleen voor de buisbloemen. Die van de lintbloemen hebben een afwijkende vorm.  
Aan het eind van de 18e eeuw waren deze plantensoorten aanwezig in de botanische tuinen van Madrid en 
Parijs. Het is heel goed mogelijk dat deze planten meegenomen zijn van een expeditie naar Peru en Chili 
(1779 tot1788) door de Spanjaarden H. Ruiz Lopez en J. Pavonin. Deze expeditieleiders hebben de plant 
en het geslacht beschreven in Florae Peruvianae Prodomus (1794). Ze hebben het geslacht genoemd naar 
de directeur van de botanische tuin van Madrid, M. M. Galinsoga (1766-1797).  
 
In 1807 werd Kaal Knopkruid in Duitsland aangetroffen bij Bremen. In dat jaar vielen de Fransen Duitsland 
binnen. Hierdoor werd, in Pommeren Kaal knopkruid “Franzosenumkruit” genoemd. Dit is een negatieve 
naam. 
Kaal knopkruid kwam vanaf 1827 in Belgie voor. In 1863 werd Kaal knopkruid bij Harderwijk gevonden.  
Harig knopkruid werd pas in 1915 als een aparte soort beschreven en opgenomen in de flora’s. 
 
In de Nederlandse flora’s wordt tot 1929 alleen Knopkruid , G. parviflora genoemd. Vanaf dat jaar wordt in 
de flora ook G. quadriradiata, met kleine letters weergegeven. De eerste vondst was bij de Ewijksche 
waard (Nijmegen). In 1956 wordt G. quadriradiata gewijzigd in G. ciliata en krijgt de Nederlandse naam 
Behaard knopkruid. In 1972 wordt Knopkruid veranderd in Klein knopkruid en Behaard knopkruid wordt 
Harig knopkruid. In de uitgave van 1999 wordt Klein knopkruid Kaal knopkruid en G. ciliata wordt weer G. 
quadriradiata. Je ziet maar weer naamsveranderingen is van alle tijden. 
 
Tot slot, ik zag vandaag een artikel op Nature Today over Harig knopkruid als stoepplant. 
 
 
 
Gebruikte literatuur 
 
E.J. Weeda,1991, Nederlandse oecologische Flora, deel 4 
Duistermaat, H(Leni), Heukels’Flora van Nederland,24 druk, 2020 
Heukels, H; De Flora van Nederland, deel III, 1909 
Backer, C, Dr, Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen, 1936 
Klein, H; Planten en hun namen, Een botanisch lexicon voor de Lage Landen, 1979 
Website: Flora van Nederland, https://www.floravannederland.nl/home/ 
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28385 
Diverse uitgaven van FLORA van Nederland, geïllustreerd (Heukels) 
 

Tekst en foto’s Wytze Boersma, nov 2021 
 
  

https://www.floravannederland.nl/home/
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Niet ieder witje is een koolwitje 

In Nederland vliegen vijf soorten witjes rond. 
Van deze soorten zijn er drie zeer algemeen nl. het Klein geaderd witje, het Klein koolwitje en het Groot 
koolwitje. 
In Zuid-Limburg komt het boswitje voor en sinds 2002 staat het boswitje als een uiterst zeldzame 
standvlinder op de Nederlandse vlinderlijst. 
In 2015 werd voor het eerst het Scheefbloemwitje in Nederland gezien op de Sint-Pietersberg. 
Sindsdien is de verspreiding in ons land heel voorspoedig verlopen. 

            Tot met 2016            Tot met 2018    Tot met 2021  
Bron: waarneming.nl 

 

Tot 2008 was het scheefbloemwitje eigenlijk een vlinder van steile en rotsachtige berghellingen in de Alpen. 
In september 2020, vijf na de eerste waarneming in Zuid-Limburg, werd dit witje op Vlieland gezien, van 
zuid naar noord is dat over een afstand van ±300 km. 
Witjes herkennen is nu zeker een stuk lastiger geworden. 
 
Het Scheefbloemwitje is vernoemd naar een van de waardplanten nl. Iberis sempervirens (Scheefbloem), 
een tuinplant uit de familie van de Brassicaceae (Kruisbloemenfamilie), die vroeger veel meer gebruikt 
werd dan tegenwoordig. 
De Scheefbloem is een groenbijvende vaste plant met twee korte en twee lange witte kroonbladen, een 
‘scheve’ bloem dus vandaar die naam. 
Andere waardplanten uit die familie zijn Herik (Sinapsis arvensis) en Witte mosterd. 
 
Afgelopen zomer heb ik tot in de herfst steeds Scheefbloemwitjes in onze tuin gezien. 

 
Kogeldistels en Ooievaarsbekjes werden goed bezocht om nectar te drinken evenals Stachys monieri 
'Hummelo',een Andoorn voor tuingebruik. 
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Ook Buddleja, Persicaria en Vernonia en herfstasters werden door het vlindertje bevlogen. 
Op deze Andoorn vliegt ook de Grote wolbij waar de mannetjes hun territorium rondom en tussen de 
bloemstengels verdedigen en daar zeer behendig doorvliegen en soms ook even ‘biddend’ als een 
torenvalk.  
Ze storten zich zo bovenop de hommels en honingbijen, die dan verdwaasd wegvliegen. 
Het is een heel leuk schouwspel om dat een tijdje te volgen. 
 
Onderstaande foto’s van Scheefbloemwitjes in de zomer van 2021 in mijn tuin te Borne. 
Volledigheidshalve nog een foto van het boswitje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheefbloemwitje (bovenkant) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheefbloemwitje (onderkant) 

 
 

 
                             Grote Wolbij 
 

 
 

Tekst en foto’s Gerrit Haverkamp 
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Bron: Vlinderstichting 
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Quercus imbricaria – Dakspaaneik 

Aanleiding voor dit bomenverhaal 
Wij zijn dit jaar bezig met het controleren van het bomenbestand in Klein Driene. Een van de mooiste 
bomen is de Quercus imbricaria aan de rand van het Dekkersveld. We namen aan dat deze ook 
opgenomen was in Bijzondere Bomenlijst 2017 van de Gemeente Hengelo. Dit bleek niet het geval.  
Alleen de twee bomen aan de Oldenzaalsestraat staan in de lijst Dendrologisch Waardevolle Bomen. 
Omdat we beiden onze inbreng bij het opstellen van de lijst hebben gehad kwam er een gevoel van 
schaamte want ook de meest bijzondere Quercus imbricaria staat niet op de lijst. 
Bij bijna elke excursie noemen we deze boom, die al lang bekend is als monumentale boom. 
 
Quercus imbricaria Begraafplaats Oldenzaalsestraat 
In de Dendroflora nr. 17 (1980) wordt uitgebreid aandacht besteed aan het geslacht Quercus. In het 
hoofdstuk Monumentale Eiken in Nederland worden de monumentale exemplaren van de verschillende 
soorten genoemd, waaronder Quercus imbricaria. 
 
“De eik is nogal schaars, toch vormt hij indrukwekkende bomen. Hij kiemt en groeit goed; aanbevolen(!). 
De algemene begraafplaats in Hengelo bezit twee forse bomen, de grootste is 23 m hoog, 2,70 m omvang 
en 20 m kroondiameter.”  Daarna worden nog twee bomen genoemd. 
 
Op dit moment staat nog één exemplaar op de Begraafplaats (zie foto 1.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1 

 
 

 
We hebben besloten het bomenverhaal over Quercus imbricaria in twee delen op te splitsen. In dit eerste 
deel gaat het vooral over de beschrijving van de soort. In het tweede deel zullen we de verschillende 
bomen in Hengelo beschrijven. 
 

Beschrijving Quercus imbricaria Michx 
 
Nederlandse naam 
Volgens de Standaardlijst 2020 Nederlandse namen voor Houtige gewassen en Vaste planten is dit 
Dakspaaneik. Op het bord bij de boom in Klein Driene staat nog Glanseik, een naam die heel toepasselijk 
is als je het blad ziet. 
Bij een nieuwe versie van het bordje wordt dit aangepast. 
 
Kenmerken 

a. Bladen 
Als je het blad ziet, denk je niet direct aan een eik (zie foto 2). Het blad heeft meestal aan de top een 
naaldje van ongeveer 2 mm. De rand is gaaf. De bovenzijde is glanzend donkergroen en vrijwel kaal 
terwijl de onderzijde kort en dicht grijs behaard (sterharen) is. 
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                                         Foto 2                                                                                          Foto 3 
 

b. Habitus 
De boom wordt 15 – 25 m (< 30m) hoog, met brede, ronde, open kroon. 

c. Schors 
Grijs tot grijsbruin, dun en lang glad blijvend, tenslotte met enkele ondiepe spleten. Dit komt overeen 
met het exemplaar op de Begraafplaats (zie foto 3). 

d. Vrucht 
De eikel is tweejarig, net als bij de Moeraseik en de Amerikaanse eik (sectie Lobatae = ‘Red Oaks’). 
We hebben in Hengelo regelmatig gezocht naar eikels en hebben er slechts enkele gevonden aan de 
Oldenzaalsestraat waar twee exemplaren dicht bij elkaar staan. Mogelijk lijkt wederzijdse bestuiving tot 
meer eikels. 
 

 
                Foto 4 
 

Natuurlijk areaal 

De boom komt voor in het oosten en midden van de Verenigde Staten. 
 
Gebruik 

Het hout wordt verhandelt met dat van andere ‘red oaks’ zoals Amerikaanse eik en moeraseik. Vroeger 
werd het veel gebruikt voor dakbedekking (shingels’) voor de huizen van Franse pioniers in Illinois. Hiervan 
is de naam dakspaaneik afgeleid. 
 
 
Gebruikte literatuur 

• Dendroflora nr. 17. Dendroflora is een jaarlijkse uitgave van de Koninklijke Vereniging voor 
Boskoopse Culturen en Nederlandse Dendrologische Vereniging. 

• D.E. Boeijink e.a.: Loofbomen In en Buiten het Bos 2 (1992) 
 
 
Gerrit Haverkamp & Jan Zwienenberg, November 2021  
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Quercus imbricaria in Hengelo 

Naast de Quercus imbricaria op de Algemene Begraafplaats zijn er nog drie exemplaren in Hengelo 
namelijk twee exemplaren in het grasveld voor ’t Venster (tegenover de Algemene Begraafplaats) aan de 
Oldenzaalsestraat en een boom op het Dekkersveld in Klein Driene. 
Omdat in de Dendroflora van 1980 afmetingen vermeld zijn, is besloten om alle vier exemplaren in Hengelo 
ook te gaan opmeten. De stamomtrek is gemeten op 1.30 m hoogte. 
 
Quercus imbricatie Algemene Begraafplaats  

Plantjaar: 1910 
 1980  2021 
Stamomvang 2,70 m  4,22 m 
Kroondiameter   20 m    28 m 
Hoogte   23 m    29 m  
 
Quercus imbricatie voor ’t Venster  

Plantjaar: 1961 
 
      Omtrek Hoogte  Kroondiameter 
boom 1 2,90 m  21,7 m  20 m 
boom 2 2,55 m  15,4 m  18 m 

 
                                        boom 1                                                                             boom 2 

 
Quercus imbricatie Dekkersveld (Klein Driene) 

Plantjaar: 1960 
     Omtrek  Hoogte   Kroondiameter 
Dekkersveld    3,24 m  23,5 m  24 m 
 
 
 
Deze gegevens hebben we vergeleken met de site waarop de grootste bomen in Nederland staan 
(www.monumentaltrees.com). Op deze lijst staan er onder nummer 126 drie bomen: 
 
Plaats     Omtrek  Hoogte 
Helmond    2,99 m     25  m 
Gimborg arboretum   2,58 m  19,20 m 
Arboretum Trompenburg  2,55 m      22 m 
 
 

Conclusie: De boom op de Algemene begraafplaats is de grootste qua hoogte en stamomvang. De 
boom op het Dekkersveld heeft een ook een enorme stamomvang. 
 

http://www.monumentaltrees.com/
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    boom Dekkersveld 

 
 
Aanbevelingen 

We hebben de Bomencommissie, die de lijst met Bijzondere bomen in Hengelo opstelt, gevraagd om de 
boom op de Algemene Begraafplaats op de nieuwe lijst op te nemen. 
Verder hebben we de Gemeente en Gildebor gevraagd de bomen voor ‘t Venster en op het Dekkersveld 
niet verder op te snoeien.  
 
Dank 

Dank aan Leo Schoolkate voor het beschikbaar stellen van professionele meetapparatuur. 
 
 
Gerrit Haverkamp en Jan Zwienenberg, november 2021 
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Wat valt mij opvalt 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 
 
 
De herfst is niet alleen het seizoen van de paddenstoelen maar ook van de gallen. Hoewel het hele jaar 
gallen te vinden zijn. Hierbij vier voorbeelden. 
 

Gallen  op de bloemen van Boerenwormkruid 

Deze gallen zitten tussen de bloemen en groeien uit tot een eivormig 
orgaan. Eerst groen later zwart. De slippen buigen achterover. De 
galmuglarve is rood. Deze gallen worden veroorzaakt door Gewone 
boerenwormkruidgalmug. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gallen op beukenbladen 

Tijdens de excursie naar de Lonnekerberg zagen we twee gallen op de 
bladeren van de beuk. De bekende “tepelgal” was massaal aanwezig. 
Deze zitten op de nerven van het blad. In de kamer zit de witte 
galmuglarve. Er zijn zowel mannelijke (kleiner en slanker) als 
vrouwelijke (dikker) gallen. De larve van deze Beukengalmug ontsnapt 
aan de onderkant van het blad. 
 
Een andere gal op het beukenblad wordt veroorzaakt door de 
Beukenhaargalmug. De gal is 2-3 mm hoog en is 1-2 mm dik en aan de 
buitenkant zitten bruine haren. Als ze rijp zijn, vallen ze af. 

 
 
 
 
 
 

Gal op wilgenblad 
Deze gal zit meestal in twee rijen, zijn ovaal of 
boonvormig, +/- 8 mm lang en kaal. Begin groen later 
rood. Op bladen van de Schietwilg en Kraakwilg. 
 
 
 

Gal op bloemen van de Es 
In plaats van bloemen ontstaat een ondefinieerbare 
structuur. Eerst zijn deze gallen groen, later bruin. 
Blijven lang zitten. Deze gallen komen voor op de 
Pluim-es of Manna-es. Deze worden veroorzaakt door 
de Essenbloesemmijt 
 
 
Gebruikte lectuur: 
Docters van Leeuwen, Gallenboek, 4e dr. 2009 
 
 

Wytze Boersma 
 

     Foto: Annie de Groot 

Foto: Walter Bergman 

Foto: Wytze Boersma 

 

Foto’s: Wytze Boersma 
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