
Verslag excursie: Hulsbeek 
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Deelnemers : 10 
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Coördinatie : Wytze Boersma 

  

  

Omdat vanaf 1 april voor het parkeren betaald (€ 6,-) moet worden, was het verzamelpunt vanaf 
de parkeerplaats van de begraafplaats. Via e-mail was deze wijziging bekend gemaakt.  
Na een koude week hadden zich 10 personen opgegeven. Het doel van de excursie was om de 

verbeterde loop van de Gammelkerbeek te bekijken die ten noorden van het recreatiegebied 
stroomt.  
De Gammelkerbeek wordt gevoed door de Hoge Venterinkbeek en de Stakenbeek. De Hoge 

Venterinkbeek ontspringt op de Hooge Venterink op de westflank van de stuwwal van Oldenzaal 
en loopt door de bebouwde kom naar de Gammelkerbeek. 
De Stakenbeek ontspringt op de Tankenberg en loopt via de bebouwde kom van Oldenzaal, het 

bedrijventerrein het Hazewinkel en komt uit in de visvijver van het Hulsbeek. Via de visvijver en 
een cascade, van ongeveer 2 meter hoogteverschil stroomt deze in de Gammelkerbeek.  
De Gammelkerbeek had een grote dynamiek; een lage afvoer in droge perioden met grote 

afvoerpieken als gevolg van hevige buien. Om deze dynamiek te beperken, watervoerend in de 
zomer en minder hoge pieken zijn er, +/- 7 jaar geleden herstel maatregelingen uitgevoerd. 
Hierdoor krijgt de beek ook zijn natuurlijke karakter weer terug. De herstelmaatregelen bestaan 

uit: hermeanderen, bodemverhoging door drempels, zandsuppletie en cascades door 
takkenbossen en stuwtjes. Deze werkzaamheden hadden alleen betrekking op het deel van de 
Hulsbeek over een lengte van  2,5 km.  

Hierdoor is de visstand verbeterd en de ecologische waarde is sterk toegenomen.  
Als historisch object is een monument van de oude watermolen gemaakt.  
Direct in het begin van de excursie werden we verwelkomd door de zang van de boomklever. Via 

een bosperceel met nieuwe aanplant van klimaatbestendige boomsoorten liepen we naar het 
recreatiegebied. Daar waar de watermolen gestaan heeft, konden we vanaf de hoge oever de 

loop van de beek goed volgen.  
In het beukenbos zagen we naast bosanemoon en witte klaverzuring ook vingerhelmbloem. We 
hadden de indruk dat de laatste soort mogelijk is aangeplant.  

Via een stalen vlonder naar de speelweide. Via de rand en bospercelen naar een heidegebied. 
Onderweg stonden vele informatieborden over de verschillende boomsoorten. Bij een poel 
hadden we de indruk dat het een wensbord was.  

Op het heideveld vonden we twee cocons van de tijger/ wespspin. Een hebben we open gemaakt. 
We zagen het krioelen van wel 100 kleine spinnen van 1 à 2 mm groot. Langs het bospad zagen 
we duinvogelmuur. Een voorjaarssoort, een verkleinde uitgave van vogelmuur.  

Na het oversteken van de klootschietbaan kwamen we bij de Gammelkerbeek. Hier konden we de 
loop van de beek goed bekijken. Op de oever vonden we naast bleekkleurig bosviooltje en 
bosanemoon ook muskuskruid.  

Tijdens de wandeling hebben we drie spechten soorten gehoord, de grote bonte, de groene en 
zwarte specht. Naast de zanglijster werd ook regelmatig de grote lijster gehoord.  
We kunnen spreken van een mooie afwisselende excursie bij een recreatiegebied. 

  

 

Waargenomen soorten 



Vogels 

Boomklever Boomkruiper Buizerd 
Fuut Gaai Groene Specht 
Grote Bonte Specht Grote Lijster Holenduif 
Hop Houtduif Kauw 
Koolmees Meerkoet Merel 
Pimpelmees Roodborst Soepgans 
Spreeuw Tjiftjaf Vink 
Winterkoning Witte Kwikstaart Zanglijster 
Zwarte Kraai Zwarte Specht 

Planten & Mossen 

Aalbes Amerikaans Krentenboompje Amerikaanse Vogelkers 
Bleeksporig Bosviooltje Bochtige Smele Boerenwormkruid 
Bonte Gele Dovenetel Bosanemoon Bosveldkers 
Brede Stekelvaren Dagkoekoeksbloem Dolle Kervel 
Duinvogelmuur Duizendblad Europese Lork 
Fluitenkruid Framboos Gedrongen Kantmos 
Geel Nagelkruid Gewone Berenklauw Gewone Brem 
Gewone Dophei Gewone Eikvaren Gewone Ereprijs 
Gewone Paardenbloem Gewone Vlier Gewone Vogelkers 
Gewone Vuilboom Gewoon Biggenkruid Gewoon Haakmos 
Gewoon Jakobskruiskruid Gewoon Robertskruid Gewoon Speenkruid 
Gladde Witbol Groot Laddermos Grote Brandnetel 
Grote Muur Grote Weegbree Grove Den 
Haagbeuk Halvemaantjesmos Hazelaar 
Herderstasje Hertshoornweegbree Hondsdraf 
Hulst Ijle Zegge Kleefkruid 
Klein Kruiskruid Klein Vogelpootje Kleine Leeuwenklauw 
Kleine Veldkers Klimop Klimopereprijs 
Kluwenhoornbloem Kruipende Boterbloem Kruisbes 
Lelietje-van-dalen Look-zonder-look Madeliefje 
Muskuskruid Muskuskruid Paarse Dovenetel 
Pijpenstrootje Pilzegge Rankende Helmbloem 
Reuzenbalsemien Ridderzuring Schapenzuring 
Schijnaardbei Stekelbrem Stinkende Gouwe 
Struikhei Tandjesgras Trosvlier 
Veldereprijs Veldzuring Vingerhelmbloem 
Vingerhoedskruid Vogelmuur Vroege Roggebraam 
Vroegeling Westelijke Hemlockspar Wilde Kamperfoelie 
Wilde Kardinaalsmuts Wilde Lijsterbes Winterpostelein 
Witte Klaverzuring Zevenblad Zoete Kers 
Zomereik 

Paddenstoelen 

Brandnetelschijfje Brandnetelvulkaantje Eikentrilzwam 
Gezoneerd Elfenbankje Plooivlieswaaiertje Splijtende Tandzwam 
Zwarte Trilzwam 

 


