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De eerste excursie van het seizoen was de frisse neuzenwandeling door de bossen bij de 
buurtschap Driene. Op de parkeerplaats bij de kwekerij Menkenhorst hadden zich 10 personen 
verzameld. Doordat de dag voor de excursie de zware storm Eunice over Nederland getrokken 

was, waren we benieuwd of de paden nog enigszins toegankelijk waren. Gelukkig viel dit alleszins 
mee. We zagen een ontwortelde oude beuk en enkele sparren waarvan de stam afgebroken was. 
Opmerkelijk was wel het grote aantal groene sparrentakken op de paden.  

Vanaf de parkeerplaats zijn we door het landgoed Het Leutink van de familie ter Kuile gelopen. 
De kern van het landgoed wordt gevormd door een al eeuwen oude boerderij met enkele kampen 
en wat hooiland. Door het landgoed stroomt de Leutinkbeek en Kleine Haverriet. Langs de 

Haverriet ligt een retentiegebied dat onder water stond.  
Daarna zijn we doorgestoken naar de dubbele beukenlaan van het landgoed De Driesprong. Het 
landgoed is vernoemd naar het boerderijtje langs de Bosweg waar eerder de boswachter van de 

familie van Heek, eigenaar van het landgoed, woonde.  
Door het landgoed stroomt de Eschbeek die ten noorden van Lonneker ontspringt. In Driene 
treffen we de meeste soorten bosplanten langs de beken aan. Langs de Eschbeek zagen we 

onder meer Boswederik en Ruige veldbies. Daar waar de beek onder de Wiedicksbeekweg 
doorgaat, zagen we enkele Tongvarens.  
Via de Badhut waar we een Zwarte specht hebben gezien, zijn we naar het Sterrenbos gelopen. 

Onderweg kwamen we langs het Drienermaatje, een vloeiweide die op het landgoed Hof Espelo 
ligt. Hier konden we mooi zien dat het water van de Kleine Haverriet door middel van een 
gronddam in de beek naar het maatje werd geleid.  

De kern van het Sterrenbos wordt gevormd door een open plek met veel Rhododendrons waar 
acht beukenlanen op uitkomen. Het Sterrenbos, een onderdeel van het reservaat De Wildernis, is 

door het Overijssels Landschap gekocht van de familie Van Heek.  
De bast van een naaldboom in één van de bosvakken tussen de lanen was opmerkelijk rood 
verkleurt. De rode verkleuring wordt veroorzaakt door Trentepohlia umbrina, een roodkleurende 

pigmenterende groenalg die uit Zuid Europa komt.  
Vanuit het Sterrenbos zijn we naar de Hofmeijerweg gelopen. Aan de overkant van de weg zagen 
we het Koningsven waar veel Gagel omheen staat.  

In verband met tijdgebrek zijn we daarna over het fietspad langs de weg weer terug gelopen 
naar de parkeerplaats. De wandeling door Driene was een mooie start van het excursieseizoen. 
Dankzij een hagelbuitje onderweg hebben we ook nog een frisse neus kunnen halen. 

 

Waargenomen soorten 

Vogels 

Boomklever Boomkruiper Buizerd 
Gaai Goudhaan Groene Specht 
Grote Bonte Specht Kauw Koolmees 
Nijlgans Roodborst Staartmees 
Wilde Eend Zwarte Specht 

Planten & Mossen 

Beekpunge Bosveldkers Boswederik 



Douglasspar Dubbelloof Europese Lork 
Fijnspar Fraai Haarmos Gewone Eikvaren 
Gewone Vogelmelk Gewoon Sneeuwklokje Gewoon Thujamos 
Hazelaar Helmroestmos Japanse Duizendknoop 
Ruige Veldbies Sitkaspar Taxus 
Tongvaren Vingerhoedskruid Wilde Gagel 
Zwarte Els 

Paddenstoelen 

Azaleaknopvreter Berkenzwam Echte Tonderzwam 
Zwarte Trilzwam 

Overig 

Ree 

Insecten 

Rondknopmijt Sp. 

 


