
Jaarverslag 2021. 
 
Algemeen 
De activiteiten in dit verslagjaar zijn sterk beïnvloed door de corona-pandemie. Dit wordt duidelijk door 
niet doorgaan van bijvoorbeeld het cursusprogramma, het schoningswerk op de Bentelerheide en een 
deel van de excursies. 
 
Bestuurssamenstelling 
Samenstelling per 31-12-2021. 
W. Boersma    -voorzitter 
J.H. Zwienenberg   -secretaris 
J. Weernink    -penningmeester 
A.G. Oude Egbrink   -natuurhistorisch secretaris 
H. de Jong    -lid, eindredactie Onder de Loep en website 
M. Rijken    -ledenadministratie 
 

I. De afdeling 
Bestuursactiviteiten 
Het bestuur heeft in 2021 zes maal vergaderd. Daarnaast was er veel telefonisch contact. 
Externe vertegenwoordiging: 

• Beleidsraad KNNV: W. Boersma. 

• Digitale VV: dit jaar W. Boersma 

• Groene Tafel gemeente Hengelo: G. Haverkamp 
Ledenvergadering 2020 
In het maartnummer van Onder de Loep stonden alle jaarstukken. Leden konden hierop via email of 
telefonisch reageren. Een aantal leden heeft hiervan gebruik gemaakt. Het was niet nodig om 
onderdelen van de verslaglegging of het beleidsplan aan te passen. 
Op 1 oktober is er ledenvergadering gehouden waarbij actuele zaken zijn besproken. Het verslag 
staat in dit nummer van Onder de Loep. 
Ledenaantal 
Het ledenaantal per 1-1-2022 is in totaal  ( 52 leden en 13 huisgenootleden). De afdeling heeft één 
erelid.  
Ledenblad Onder de Loep, Website en Nieuwsbrief 
Op initiatief van het landelijk bestuur werd in 2020 gestart met de aanpassing van de website. Deze 
werkzaamheden zijn eind 2021 afgerond. Dit was een flinke klus voor alle betrokkenen, waaronder 
onze webmaster Harry de Jong.  Het resultaat is een goed toegankelijke website. 
Onder de Loep is weer vier maal verschenen. Externe partners krijgen het blad als pdf. In deze 
uitgave komen de (mooie) kleurenfoto’s beter tot hun recht.  
Als aanvulling op Onder de Loep zal er enkele keren per jaar een Nieuwsbrief verschijnen. In 2021 
waren dit er twee. Deze gaat alleen naar de leden waarvan een emailadres bekend is. 
Financiën 
Het (grote) negatieve resultaat over het verslagjaar is het gevolg van internet- en identiteitsfraude, 
waarbij ons een aanzienlijk bedrag afhandig is gemaakt. De afhandeling van deze zaak, inclusief 
aangifte en gesprekken met de RABO-bank) heeft voor ons geen compensatie opgeleverd. 
Door een aantal giften, waarvoor onze grote dank, blijft er nu genoeg geld aanwezig om op een 
verantwoorde wijze door te gaan. 
Zonder de fraude zou het jaar afgesloten zijn met een klein tekort van € 38,00.  

II. Relaties 
a. Samenwerking met KNNV-afdelingen 
Er is in 2021 geen structureel overleg opgestart. Met de afdeling Enschede zijn goede afspraken 
gemaakt betreffende de deelname aan elkaars activiteiten. 
b. Samenwerking met IVN 
In ons werkgebied zijn de contacten met de IVN-afdelingen beperkt tot Hengelo. Gezamenlijk is er een 
zienswijze ingediend betreffende het bestemmingsplan voor het zogenaamde Heemafterrein aan de 
Bornsestraat. Dit terrein ligt naast de Begraafplaats, die een monumentale status heeft. Deze 
begraafplaats is ook onderdeel van Hoofdgroenstructuur. De bebouwing is zeer nadelig voor het 
groen. Begin 2022 lijkt het erop dat de projectontwikkelaar aan de slag mag. 
c. Overleg met gemeenten 



Door de corona-pandemie zijn de contacten met de verschillende gemeenten (Borne, Hengelo en Hof 
van Twente) beperkt gebleven tot concrete projecten zoals Klein Driene en de ontwikkeling van het 
openbaar groen in het Centrum van Hengelo. 
Deze contacten met medewerkers van de verschillende gemeenten en Gildebor worden door ons als 
positief ervaren. 
 

III. Activiteiten 
a. Excursies 

Datum                   Plaats   Thema    Aantal 
          deelnemers  
6 juni  Holthuis  Bos en beek   6 
20 juni  Cortenoever  Stroomdal en akkerflora6 
3 juli  Beerze   Natuurbeleving  3 
24 juli  Buurserbeek  Herinrichting beek  6 
14 augustus Besthemerberg Heide en vennen  7 
4 september Manderheide  Heide    6 
19 september Nijreesbos  Bos en beekflora  4 
2 oktober  Lonnekerberg  Paddenstoelen  15 
16 oktober  Witte Veen  Slotexcursie   9 
  
Totaal zijn er in het jaar 2021 zeventien excursies georganiseerd. In het overzicht zijn alleen de 
excursies opgenomen die zijn doorgegaan. Acht excursies zijn afgelast in verband met de Corona 
maatregelen van de overheid. Bij de excursies wisselde het aantal deelnemers sterk namelijk van 
3 tot 15. De paddenstoelen excursie trok het grootste aantal deelnemers. De excursie naar de 
Cortenoever bij de IJssel was een hoogtepunt wat betreft bijzondere plantensoorten. De leden van 
de excursiecommissie in 2021 waren Wytze Boersma, Harry de Jong, Gerrit Haverkamp en Bert 
Oude Egbrink (natuurhistorisch secretaris).  
Contactpersoon: Bert Oude Egbrink 

b. Week van de Veldbiologie 
In het kader van deze landelijke KNNV-activiteit hebben wij onze excursie op 2 oktober gepromoot via 
onze eigen Nieuwsbrief en publicaties in weekbladen. Het resultaat was een goede belangstelling bij 
deze excursie. 

 
c. Plantenwerkgroep 
Er zijn door corona geen inventarisatieprojecten opgestart, die in groepsverband uitgevoerd konden 
worden. 
Wel zijn er op individuele basis inventarisatie voor FLORON gedaan zoals de eindejaarstelling. Door 
één van de leden zijn twee bijzondere vondsten gedaan, namelijk Ruige fijnstraal (nieuw voor Twente) 
en Hazenstaart (2e vondst in Twente). 
Contactpersoon: Wytze Boersma 
d. Bermbeheer en inzaaien groenstroken 
De Gemeente Hof van Twente heeft een bermbeheerplan in voorbereiding. In de startfase is er 
overleg geweest tussen het betrokken adviesbureau, dat het beheerplan gaat opstellen, en een 
vertegenwoordiging van onze afdeling ( Wytze Boersma en Marti Rijken). In januari bleek dat er een 
concept gereed was en ter vaststelling naar het College van B&W gaat. Hierna zullen wij het 
ontvangen en van commentaar voorzien. 
In Hengelo is een start gemaakt met de invoering van ecologisch bermbeheer. Verder zijn daar een 
aantal bermen ingezaaid. De plannen voor Borne zijn nog niet verder uitgewerkt. 
e. Inventarisaties voor Stichting Twickel 
De Stichting Twickel doet incidenteel beroep op ons om inventarisaties uit te voeren. 
In het verslag jaar waren dit er twee. 

1. Verbinding tussen heideterreinen. Twickel heeft in de winter 2020-2021 tussen de 
heideterreinen ten zuiden van het Twentekanaal verbindingen hersteld, door bomen en 
struiken te kappen en de bodem af te schrapen. De inventarisatie was er op gericht om het 
herstel van heide in de verbindingsstroken te  monitoren. Geconstateerd werd dat veel 
soorten van natte en droge heide opkomen uit de zaadbank. Het herstel is dus op goede weg. 

2. Natuurontwikkelingsgebied Demmersblok langs de Rijssenseweg in het Deldense broek. 
Dit omvangrijke natuurontwikkelingsgebied is in 2017 opgeleverd. In 2018 en 2019 zijn er 
eerdere inventarisaties uitgevoerd van diverse soortengroepen, die wel een aantal bijzondere 
soorten opleverden, maar de potenties van het gebied waren nog lang niet benut. In 2021 is 



een meer uitgebreide flora-inventarisatie uitgevoerd. Dit keer is een veel groter aantal 
plantensoorten aangetroffen, namelijk 270, waaronder 13 landelijk zeldzame en (daarmee 
overlappend) 6 Rode Lijstsoorten. De conclusie is dat de ontwikkeling van de nieuwe natuur in 
dit gebied voldoet aan de vrij hooggespannen verwachtingen. 

De inventarisaties geven, doordat je overal rond mag lopen, een goed beeld van de 
natuurontwikkeling op de terreinen van Twickel. 
Contactpersoon: Marti Rijken 
f. Paddenstoelwerkgroep Twente (KNNV – NMV) 
In 2021 was het aantal excursies weer enigszins op het niveau van vóór corona. In totaal zijn we 
tussen 6 juli en 22 november 16 keer met 2 tot 7 personen (gemiddeld 4,3) op pad geweest. Bezocht 
zijn delen van: Egheria (2x), Haagse bos, Sterrenbos e.o., Witteveen, Boerskotten (2x), Twickel, de 
Snippert, de Tip en Lindermaten, Stroinksbos, Wiekermeden, Park de Essen (Oldenzaal), het 
Lankheet en het Arboretum (2x). Het aantal waargenomen soorten varieerde van 9 tot 107 met een 
gemiddelde van 55. 
De eerste excursie op 6 juli naar Egheria was samen met Marian Jagers; vandaar dat er opvallend 
veel slijmzwammen werden gevonden. Daardoor aangespoord werden op 21 juli resp. 4 augustus 
twee minder frequent voorkomende slijmzwammen gevonden, Fier schijnpluimpje en Golfdradig 
schijnpluimpje, de laatste zelfs uiterst zeldzaam. 
Enkele andere bijzonderheden: 

• 1 september, Twickel: Russula rubrocarminea, determinatie Jisk Holleman; voor bevestiging 

vindt nog DNA-onderzoek plaats; is nog slechts van één andere plek in Nederland bekend; 

• 22 september, de Snippert: Houtboleet, pas deze eeuw in Nederland verschenen; 

• 6 oktober, schraalgrasland Lindermaten én 20 oktober Boerskotten: Honingkleurig trechtertje, 

uiterst zeldzaam, “broertje” van uiterst algemene Oranjegeel trechtertje; 

• 13 oktober, Stroinksbos: Scherpe grauwhoedrussula, determinatie Jisk Holleman, vrij 

zeldzaam; 

• 13, 20, 27 oktober en 17 november: Schorssapbekertje, zeldzaam, maar nu ineens 4 keer 

gevonden; 

• 17 november, Arboretum Poortbulten: de excursie met de meeste bijzonderheden; naast 9 

soorten wasplaten de ernstig bedreigde Porfiersatijnzwam; 

• 22 november, Arboretum Poortbulten: getipt door Leo Weijering uit Losser: het zeer zeldzame 

Jeneverbesbekertje; hier groeiend op drie verschillende cultivars, maar niet op de daar vlak 

bijstaande “gewone” jeneverbes J. communis; in Nederland steeds aangetroffen op cultivars, 

maar niet op J. communis. 

 
De jaarlijkse excursie voor de KNNV is gehouden op de Lonnekerberg op 2 oktober: inclusief de 
waarnemingen tijdens het voorlopen zijn 60 soorten genoteerd. 
Ook tijdens 6 andere KNNV-excursies zijn door mij paddenstoelen genoteerd: van 5 tot 58 soorten, 
gemiddeld 26. 
Verder kan nog gemeld worden dat enkele van de werkgroep nog steeds deelnemen aan de 
maandelijkse microscopie-studieavonden op Hof Espelo, onder auspiciën van NMV georganiseerd en 
begeleid door Marian Jagers; maar ook deze avonden zijn door corona voor het merendeel niet 
doorgegaan. 
Contactpersoon: Laurens van Run 
 
g. Schoningswerk Bentelerheide 
Door corona zijn er geen werkzaamheden uitgevoerd. 
Contactpersoon: Wytze Boersma 
h. Klein Driene 
Het euregioproject rond de wederopbouwwijken is afgerond. Leden van onze afdeling waren nauw 
betrokken bij het Dekkersveld, dat nu speelvoorzieningen, fruitbomen en borders heeft gekregen. In 
september is er weer een excursie geweest. 
Opnieuw zijn alle aanwezige bomen gecontroleerd op aanwezigheid en de juiste naam. Van dit 
onderzoek is een verslag gemaakt waarin ook een aantal aanbevelingen voor de gemeente en 
Welbions zijn opgenomen. Deze aanbevelingen worden in het voorjaar van 2022 besproken. 
Naar aanleiding van deze rondgang is er ook gekeken naar de verschillende soorten peren in het 
openbaar groen in Hengelo. Het verslag hiervan verschijnt in 2022. 



De publicatie van een nieuw wandelboekje is geland in de eerste helft van 2022. 
Contactpersoon: Gerrit Haverkamp 
i. Bijzondere bomen in Hengelo 
De gemeente is gestart met het actualiseren van de lijst met bijzondere bomen in Hengelo. Gerrit 
Haverkamp en Jan Zwienenberg hebben hierbij een adviserende taak. De Dakspaaneik (Quercus 
imbricaria) heeft hierbij extra aandacht gekregen (zie Onder de Loep december 2021). 
j. Cursuswerkgroep KIN (KNNV, IVN en NIVON) 
Door corona was het helaas niet mogelijk om natuurcursussen te organiseren. Wel zijn er plannen 
gemaakt voor toekomstige cursussen. 
Contactpersoon: Wytze Boersma 
 
Woord van dank! 
Door corona en de financiële perikelen was 2021 een lastig jaar. Door hulp en inzet van  leden konden 
toch een aantal activiteiten plaatsvinden en ook financieel lijkt het grootste gevaar nu geweken. 
Hiervoor willen we alle betrokken hartelijk danken. 
Hengelo, februari 2022 
 

 
Jeneverbesbekertje (Laurens van Run) 

 
Hazenstaart (Jan Zwienenberg) 


