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Van het bestuur 

Nu de vele bloemen weer bloeien, de bomen in blad 
staan en de corona maatregelingen voor een groot 
deel zijn opgeheven is het weer tijd om samen van 
de natuurverschijnselen te genieten.  
Je ziet het ook aan het aantal deelnemers aan de 
excursies. Het aantal is aanzienlijk meer dan in 
voorgaande jaren.  
Begin maart kregen we het droevige bericht dat 
André Bolt was overleden. Verderop in deze Onder 
de Loep leest u zijn in memoriam van deze 
bijzondere man die veel voor onze afdeling heeft 
betekend.  
In de tweede heft van maart hebben we onze 
jaarvergadering gehouden. Gelukkig kon dit fysiek 
met een goede belangstelling. De vergadering heeft 
ingestemd met de penningmeesterwisseling. Jan 
Weernink heeft na ongeveer twintig jaar afscheid 
genomen als penningmeester. Jan hiervoor hartelijk 
dank. Marti Rijken is de nieuwe penningmeester.  
Dit jaar zullen we verder werken aan de verbetering 
van onze financiële positie. Zo zullen we een aantal 
lezingen, tegen betaling houden en er is de 
mogelijkheid voor niet leden om mee te gaan met 
excursies. 

In het najaar staat een paddenstoelen cursus op het 
programma en we zullen een activiteit houden in de 
week van de veldbiologie.    
Op 23 april hebben we de landelijke VV, de 
Vertegenwoordigen Vergadering plaats bezocht.  
Hierbij noem ik twee belangrijke punten. Ten eerste 
in de tweede helft van dit jaar start een promotie 
programma van de landelijke KNNV. Dit gaat via 
een landelijk digitale krant. Hoe dit er precies uit zal 
zien horen we nog. Het tweede punt is dat het 
vliegenzwam project wordt herhaald.   Dan wordt er 
ook extra aandacht aan de week van veldbiologie 
besteed.  
Door deze punten moet de KNNV meer in de 
publiciteit komen.  
Op de VV is ook uitgebreid gediscussieerd over het 
plukken van de wilde flora. Hiervoor wordt een nota 
opgesteld.   
Al met al genoeg te doen, maar bovenal moeten we 
genieten. 
Mede namens het bestuur wensen we iedereen een 
prettige vakantie. 
 
 
 
Wytze Boersma

                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Excursie Samerrott 30 april 2022 
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Agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht activiteiten afd. Hengelo-Oldenzaal 
 

  

Zondag 05 juni 2022 Excursie: Springendal 

Zondag 26 juni 2022 Excursie: Buurserzand 

Zaterdag 09 juli 2022 Excursie: Puntbeek 

Zondag 24 juli 2022 Excursie: Haaksbergerveen 

Zondag 14 augustus 2022 Excursie: Noordijkerveld 

Zondag 28 augustus 2022 Excursie: Lemelerberg 

 
 

Opgelet: Voorlopig starten we vanaf het Verzamelpunt. Iedereen rijdt daar op eigen gelegenheid 

naar toe. 

OPGAVE is verplicht! 

Kijk op de Website voor de laatste gegevens of bel de coördinator van de excursie. 
 
 
 

Excursie: Springendal 

 
Datum : Zondag 05 juni 2022 
Thema : Beekdalen 
Vertrek : Vanaf het verzamelpunt 
Duur : Ochtend (tot 13.30 uur) 
Coördinatie : Bert Oude Egbrink (074-2434340) 
 
We maken een excursie door het Springendal, langs 
de Brunninkhuizer beek en via het heidegebied de  
Paardenslenkte weer terug naar het vertrekpunt.  
Het Springendal is samen met het dal van de 
Mosbeek aangewezen als Natura 2000 gebied.  
Het Springendal was ernstig verdroogd. Daarom 
heeft het Waterschap Vechtstromen in 2015 de 
bodem van de beek ter hoogte van de bronvijvers 
flink verhoogd. In het afgelopen jaar zijn stukken bos 
gekapt om kleine stukjes heide weer met elkaar te 
verbinden. 
 
Tijdens de wandeling komen wij hierlangs. In het dal 
van de Brunninkhuizer beek is al wat langer geleden  
een natuurherstelproject uitgevoerd met goede 
resultaten. Zo komt de Brede orchis weer in de 
hooilanden voor.  
 
 

Langs de hooggelegen heide Paardenslenkte lopen 
we weer terug naar de parkeerplaats. Op 9 juni 2018 
hebben we het gebied ook bezocht. We kunnen nu 
een mooi beeld krijgen van de veranderingen in het 
gebied op hetzelfde moment in het jaar. 

 
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats bij de brandtoren 
aan de Hooidijk. We vertrekken hier omstreeks 
09.30 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. 
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Excursie: Buurserzand 
 
Datum : Zondag 26 juni 2022 
Thema : Natuurbeleving 
Vertrek : Vanaf het verzamelpunt 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Harry de Jong (06-55324290) 
 
Bij de naam Buurserzand verwacht je waarschijnlijk 
een droog en kaal stuifzandgebied. 
In werkelijkheid ligt hier een opvallend nat 
natuurgebied waar open heidevlakten, graslanden 
en bosjes elkaar afwisselen.  
In de vochtige heidevegetatie komen o.a. soorten 
als Veenbies, Veenpluis en Klokjesgentiaan en ook 
Beenbreek voor. 

Klokjesgentiaan 
 

Het is ook het leefgebied van een relatief grote 
populatie Gentiaan blauwtjes, een soort waar het 
slecht mee gaat in ons land. 
Aan de oostzijde van het Buurserzand bevindt zich 
op het voormalige stuifzand het merendeel van goed 
ontwikkelde heidevegetatie, met soorten als 
Tandjesgras, Borstelgras en Buntgras. 
Door vernattingsmaatregelen van rond de 
eeuwwisseling komen nu ook watervogels als 
Dodaars, Waterral, Meerkoet, Fuut, Blauwborst en 
Sprinkhaanzanger voor en in vochtige bosgebieden 
de Houtsnip. 

Houtsnip 

Er zijn dus goede kansen voor een boeiende 
excursie.                                                                     
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats bij het 
informatiecentrum De Wakel, op de kruising van de    
Stendermolenweg en het Bommelaspad. 
We vertrekken hier omstreeks 09.30 uur. 

Excursie: Puntbeek 
 
Datum : Zaterdag 09 juli 2022 
Thema : Landschap 
Vertrek : Vanaf het verzamelpunt 
Duur : Ochtend (tot 13.00 uur) 
Coördinatie : Bert Oude Egbrink (074-2434340) 
 
We maken een excursie in de omgeving van de 
Puntbeek ter hoogte van de buurtschap Punthuizen 
in het grensgebied met Duitsland ten oosten van 
Beuningen.  
De wandeling gaat door een jong 
ontginningslandschap, een oude buurtschap en 
natuurgebieden. Onderweg komen we door het 
landgoed Meuleman met bos, heide en 
jeneverbesstruwelen dat deel uitmaakt van het 
Lutterzand, langs het natte natuurgebied Punthuizen 
en door de droge Beuninger Achterheide.  
Misschien zien we onderweg de Boomleeuwerik of 
Grauwe klauwier wel.  
 

 
Grauwe klauwier  

 

Vorig jaar heeft de Kraanvogel in deze omgeving 
een broedpoging gedaan. 
 Over de klootschietbaan, de Punthuizerweg en de 
Holtweg lopen we terug naar ons vertrekpunt.  
Hierbij passeren wij het fraaie langs de Puntbeek 
gelegen Jan Wesselinkhoes. Langs de beek worden 
zo nu en dan IJsvogel en Grote gele kwikstaart 
gezien.  

 
Verzamelpunt: De parkeerplaats op de hoek van de 
Bentheimerdijk en Holtweg nabij het Jan 
Wesselinkhoes.  
We vertrekken hier omstreeks 09.30 uur.  
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Excursie: Haaksbergerveen 
 
Datum : Zondag 24 juli 2022 
Thema : Hoogveen 
Vertrek : Vanaf het verzamelpunt 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Harry de Jong (06-55324290) 
 
Het Haaksbergerveen is 32 ha. groot en ligt ten 
zuidoosten van Haaksbergen tegen de Duitse grens. 
Dit veengebied bestaat uit al-dan-niet vergraven 
hoogveen.  
Het veen is verraderlijk, maar prachtig. Verraderlijk, 
omdat het veendek heel dun kan zijn. Onder het 
veendek bevindt zich moeras.  
 

 
 
Het veen heeft een stevige klei- en leemlaag, maar 
die zit redelijk diep. De hogere delen, waar weinig of 
geen turf gestoken is, zijn begroeid met dopheide of 
vochtige struikvegetatie. 
 
In het lage centrale, uitgeveende gebied heeft zich 
een fraaie veenmosvegetatie ontwikkeld.  
 

Het Haaksbergerveen kent een hoogteverschil van 3 
meter, de meest oostelijke punt (Wennewickweg) ligt 
op 35 m NAP en de meest westelijke bij de 
Parkeerplaats Niekerkerweg op 31 m NAP.  
Dit is genoeg om voor het zogenaamde sawamodel 
te kiezen. Achter elkaar zijn een reeks dammen 
aangelegd die elk ongeveer 35 cm water 
tegenhouden. Door overlopen zijn deze met elkaar 
verbonden. Op deze manier wordt het water weer in 
het veen vastgehouden.  
 
Karakteristieke planten zijn: Veenpluis, Eenarig 
wollegras, Zonnedauw, Lavendelheide en 
Klokjesgentiaan.  
Libellen: Er komen in het Haaksbergerveen 11 
soorten juffers en 12 soorten glazenmakers voor.  
U kunt in dit gebied o.a. de volgende broedvogels 
aantreffen: Wulp, Kievit, Patrijs, Boompieper, 
Geelgors, Fazant, Blauwborst, Roodborsttappuit en 
Grauwe klauwier.  
Van de overige diersoorten zijn aanwezig: 
Ree, Bastaardkikker, Bruine kikker en de Heikikker, 

de Adder en massaal voorkomend de 
Levendbarende hagedis.  
 

 
Levendbarende hagedis  

 

Het Haaksbergerveen is van grote betekenis als 
biotoop voor de libellensoorten die kieskeurig zijn op 
een voedselarm milieu.  
 
Het gebied heeft de status van Habitatrichtlijngebied 
met als belangrijkste gebied voor:  
 

Habitattype: Aangetast hoogveen waar natuurlijke 
regeneratie nog mogelijk is. 
 

Veenbossen: Berkenbos met veenmos Oligotrofe 
tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie 
behorend tot de Oeverkruid-orde (Littorelletalia 
uniflorae) en/of Dwergbiezen-klasse (Isoëto-
Nanojuncetea) Noord-Atlantische vochtige heide 
met Dophei (Erica tetralix) 
 

Soort: Grote modderkruiper en Kamsalamander 
 

Lavendelheide 

 
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats aan het einde van 
de Wennewickweg. We vertrekken hier omstreeks 
09.30 uur. 
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Excursie: Noordijkerveld 
 
Datum : Zondag 14 augustus 2022 
Thema : Natuurontwikkeling 
Vertrek : Vanaf het verzamelpunt 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Wytze Boersma (074-3762711) 
 
Net over de provinciegrens met Gelderland tussen 
Gelselaar en Markvelde ligt het Noordijkerveld. Van 
oorsprong was het Noordijkerveld een natte en 
vochtige heide met vennen. In het begin van de 
vorige eeuw is het grootste deel ontgonnen tot gras 
en akkerland. Er ontstond een landbouwgebied met 
natte weilanden en akkers op schrale zandgrond, 
afgewisseld met bosjes. 
Door het gebied werd een spoorbaan van Neede 
naar Hellendoorn aangelegd. Het zand dat nodig 
was voor het verhogen van de spoordijk werd in de 
omgeving naast de spoorlijn gewonnen. 
   
Rond de laatste eeuwwisseling werd er een begin 
gemaakt met de herinrichting voor nieuwe natuur 
van het Noordijkerveld. De voormalige 
landbouwgronden werden uit productie genomen en 
een deel is afgegraven door de bouwvoor te 
verwijderen. Hierdoor krijgt de oorspronkelijk natuur 
weer een kans. De vennen werden hersteld.  
Het Noordijkerveld is 120 hectare groot en beslaat 
40 hectare nieuwe natuur, waarvan 27 hectare 
verschraald is. 

In het gebied is een tiental jaren geleden door Vitens 
een drinkwaterpomp gebouwd. Bijna het gehele 
Noordijkerveld bestaat uit het drinkwatergebied. 
 
Verzamelpunt: De kleine parkeerplaats bij het 
Vitens pompstation aan de Haardijk 14A (een 
onverharde weg) Gelselaar (Gld). Geef bij opgave 
ook aan of je een routebeschrijving wilt hebben. 
We vertrekken hier omstreeks 09:40 uur. 
 
 
 

Excursie: Lemelerberg 
 
Datum : Zondag 28 augustus 2022 
Thema : Heide 
Vertrek : Vanaf het verzamelpunt 
Duur : Ochtend 
Coördinatie : Gerrit Haverkamp (074-2668489) 
 
De Lemelerberg is een natura 2000 gebied en één 
van de acht van deze gebieden die door Landschap 
Overijssel wordt beheerd. Het is een stuwwal die 
zo’n 150.000 jaar geleden is ontstaan toen gletsjers 
zand en grind voor zich uit duwden.  
Ze lieten een bult met een hoogte van 78 meter 
achter in een verder vlakke omgeving.  
 

 
 
Het droge schrale zand is natuurlijk niet vruchtbaar 
en daarom is het gebied nooit in cultuur gebracht. 
De natuur heeft steeds de grootste invloed gehad op 
het gebied, de mensen hebben wel hun sporen 
nagelaten. 
Door begrazing met schapen zijn de heidevelden 
ontstaan en door overbegrazing ontstonden 
zandvlaktes. 
 
Door aanplant van naaldbomen werd het stuivende 
zand onder controle gebracht. 
Een paar zandvlaktes zijn er nog, die zorgvuldig 
beheerd worden. 
Op de berg liggen bronnen waaruit water opwelt. 
 
Jeneverbesstruiken staan er heel veel. 
Zandhagedis, Heivlinder, Hazelworm leven in het 
gebied, naast vele vogels als Zwarte specht en 
Wespendief. 
 
Verzamelpunt: De parkeerplaats aan de 
Ledeboerweg, te bereiken vanuit Lemele door 
tegenover café 'Zaal Dijk' (adres: Korteveldsweg 3, 
Lemele) ongeveer 450m de Ledeboerweg in te 
rijden. 
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Terugblik 

Verslag excursie: Driene 
 
Datum : Zaterdag 19 februari 2022 
Thema : Frisse neuzen 
Deelnemers : 10 
Leiding : Bert Oude Egbrink 
Weer : Bewolkt 

 
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 
de excursie. 

 
Groene specht 

 
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 
Berkenzwam Echte Tonderzwam 
Rhododendronknopvreter  Zwarte Trilzwam 

Overig 
Ree 

Insecten 
Rondknopmijt Sp. 
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Verslag excursie: Snippert 
 
Datum : Zondag 13 maart 2022 
Thema : Natuurontdekkingen 
Deelnemers : 10 
Leiding : Wytze Boersma 
Weer : Zon 
 
Na de grauwe wintermaanden hadden velen er zin 
in om naar buiten te gaan om te genieten van het 
voorjaar. Je kunt het alleen doen, maar in een groep 
met gelijkgestemden is het meer genieten. Een 
KNNV-excursie is daar dan ook bijzonder geschikt 
voor. Zo ook de excursie naar het landgoed de 
Snippert.  
Tien personen hadden zich voor deze excursie 
aangemeld. Verschillende mensen hadden een 
eigen verlanglijstje. De ene wilde graag de tjiftjaf 
horen, of een bloeiende Bosanemoon of het 
Maartsviooltje zien of een paar vlinders scoren zoals 
de Kleine vos en het Citroentje. Tijdens de excursie 
zijn niet alle wensen ingevuld. Hier tegenover staan 
wel een aantal onverwachte waarnemingen. 

Tjiftjaf  

De excursie ging niet alleen naar het landgoed de 
Snippert maar ook naar het Haagse bos en het 
Oldenzaalse veen. Elk landgoed heeft zijn eigen 
karakter en wordt weer anders beheerd. 
De Snippert is eigenlijk een oud heidegebied op een 
zandrug waarop veel naaldbomen, zoals de 
Sitkarspar, Douglas, Lariks en Grove den zijn 
aangeplant. Hier en daar zijn nog restanten van het 
heideveld aanwezig. Tussen 1905 en 1917 is het 
gebied ontgonnen door de Heidemaatschappij. 
De Judith hoeve, een boerderij uit de ontginningstijd 
is genoemd naar de kleindochter van Albert Jan 
Blijdenstein, medeoprichter van de Heidemij. 
Het Haagse bos, evenals de Snippert eigendom van 
Natuurmonumenten, heeft een lemige, vochtige 
bodem. 
Het beleid van natuurmonumenten is om het 
naaldbos om te vormen tot loofbos. Omgevallen 
bomen, als ze niet in de weg liggen, blijven liggen. 
Dit zijn dan de zogenaamde voedselbossen voor de 
spechten. Hier en daar worden oude weidepercelen 
omgevormd, door verschraling tot vochtige bloeirijke 
hooilandjes. Het Haagse bos is dan ook een ideaal 
paddenstoelengebied. 

Het Oldenzaalse veen is een particulier landgoed. In 
dit gebied is veel gekapt. Mogelijk is dit gedaan om 
verdere aantasting van de naaldbomen door de 
letterzetter tegen te gaan. Deze kap heeft wel 
invloed op de waterhuishouding. 
Tijdens de wandeling hoorden we regelmatig 
verschillende spechten roepen (de Groene en de 
Zwarte) en roffelen, vooral van de Grote bonte. Ook 
de wensvogel, de zingende Tjiftjaf werd gehoord.  
 
Naast de Roodborst en Winterkoning werd een 
Vuurgoudhaan gehoord in een van de sparren. 
Bijzonder vielen de oranje gekleurde stammen van 
de omgewaaide bomen op. Deze wordt veroorzaakt 
door Trentepohlia umbrina, een draadvormig 
groenwier. De oranje kleur ontstaat door 
carotenoïde-pigmenten, kleurstoffen zoals die ook in 
wortels voorkomen (bron Wikipedia). 
Op een mooie plek stond een boom/struik volop in 
bloem. Vanwege de witte bloemen werd gedacht dat 
het een sleedoorn moest zijn. Maar door beter te 
kijken en door de boomvorm moet het een 
Kerspruim, Prunus cerasifera zijn. 
Naast deze sierboom vonden we bloeiende 
Bosanemonen, Speenkruid, Klein hoefblad en 
Kleine veldkers. 
Ook werd gekeken naar verschillende soorten 
paddenstoelen, allemaal overblijvende soorten zoals 
houtzwammen, schijfjes en streepjeszwammen. Bij 
voorbeeld de Varenstreepzwam, de Rhododendron- 
of Azaleaknopvreter en op brandnetel het 
Brandnetelschijfje en het Brandnetelvulkaantje. 
Deze laatste heeft bijzonder grote sporen, 40.9 µm 
bij 6.3 µm. 

Brandnetelvulkaantje    Foto: Laurens van Run 
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Wat ook opvallend was, waren de duidelijke 
zichtbare demarcatielijnen op een verse 
boomstobbe. Deze lijnen geven de grens aan tussen 
het aangetaste hout door de schimmel en niet 
aangetast hout. 
Tot slot zijn door de mossenzoekers vier 
levermossen soorten gevonden. Al met al was het 
een mooie voorjaarsexcursie onder ideale 
omstandigheden. 
 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Boomklever Buizerd 
Gaai Groene Specht 
Grote Bonte Specht Grote Lijster 
Koolmees Merel 
Pimpelmees Roodborst 
Tjiftjaf Vink 
Vuurgoudhaan Winterkoning 
Zwarte Kraai Zwarte Mees 
Zwarte Specht 

Planten & Mossen 
Adelaarsvaren Amerikaans 
Krentenboompje 
Beuk Bloedzuring 
Bochtige Smele Bonte Gele Dovenetel 
Bosanemoon Brede Stekelvaren 
Fijnspar Fluitenkruid 
Gaaf Buidelmos Geel Nagelkruid 
Gekroesd Plakkaatmos Gestreepte Witbol 
Gewone Brem Gewone Paardenbloem 
Gewone Vlier Gewone Vuilboom 
Gewoon Robertskruid Gewoon Speenkruid 
Grove Den Haagbeuk 
Hondsdraf Hulst 
Japanse Lork Jeneverbes 
Kerspruim Kleefkruid 
Klein Hoefblad Kleine Veldkers 
Klimop Kruipende Boterbloem 
Look-zonder-look Moerasbuidelmos 
Nerflevermos Pijpenstrootje 
Pitrus Pontische Rododendron 
Reuzenlevensboom Ruwe Berk 
Stekelbrem Struikhei 
Taxus Tweestijlige Meidoorn 
Vingerhoedskruid Westelijke Hemlockspar 
Wilde Kamperfoelie Witte Klaverzuring 
Zevenblad Zomereik 

Paddenstoelen 
Azaleaknopvreter Berkenzwam 
Brandnetelschijfje Brandnetelvulkaantje 
Donzige Korstzwam Gewoon Elfenbankje 
Paarse Eikenschorszwam Platte Tonderzwam 
Roodgerande Houtzwam Varenstreepzwam 

Overig 
Grote Aardslak 

Insecten 
Citroenvlinder Gewone Duizendpoot 
Letterzetter 
 

 
 
 
 

Verslag excursie: Singraven 
 
Datum : Zaterdag 26 maart 2022 
Thema : Landschap 
Deelnemers : 13 
Leiding : Wytze Boersma 
Weer : Zon 
 
Het landgoed Singraven bij Denekamp is 430 ha 
groot en bestaat uit een karakteristiek Twents 
hoevenlandschap met een afwisseling van bossen 
en landbouwgronden. Door het landgoed stroomt de 
Dinkel die het landgoed een extra dimensie geeft. In 
een van de bochten van de Dinkel staat Huize 
Singraven. Singraven werd voor het eerst in 1380 
genoemd. De naam Singraven zou “grote gracht ” 
betekenen. Omdat de laatste bewoner, Willem 
Frederik Jan Laan geen opvolging had is het 
landgoed overgegaan naar de Stichting Edwina van 
Heek. 
Naast de rijke historie heeft het landgoed ook een 
rijke natuurwaarde dat voor ons interessant is.  
Aan het begin van de wandeling werden we 
verwelkomd door de roep van de Boomklever. Even 
later werden ook een aantal Sijsjes gespot. Aan de 
overkant van de watermolen is een 
waterkrachtcentrale gemaakt. Door het verval van 
de Dinkel wordt d.m.v.  een vijzel een generator 
aangedreven. Deze levert voor 80 huishoudens 
elektriciteit.  
In de laan, met oude eiken stond Gewoon 
speenkruid en Bosanemoon volop in bloei. Ook 
kregen we een goed beeld van het 
hoevenlandschap met zijn afwisselingen. Tijdens de 
wandeling hoorden we regelmatig de roffel van de 
Grote bonte specht. Op de kruising gingen we via de 
Schiphorstdijk richting het kanaal Almelo-Nordhorn. 
Onderweg zagen we Grote muur in bloei staan. De 
Ooievaar was ook weer terug uit Afrika en had zijn 
paalnest weer teruggevonden. Of het een paartje is, 
kon ik niet zien. Aan de overkant zagen we een 
Grote zilverreiger.  

Grote zilverreiger  

 
En even later vloog een Blauwe reiger over. Dat 
maakte de familie reiger compleet. 
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Op de oever van het kanaal vonden we 
Pinsterbloem in bloei. Dit is bijzonder vroeg voor de 
tijd in het jaar. Even later werd ook het oranjetipje 
gezien.  

Oranjetipje  

 
Bij het Schuivenhuisje, een stuw, werd uitgekeken 
naar de IJsvogel. Helaas liet hij zich niet zien. De 
Grote gele kwikstaart werd door bijna iedereen 
gezien. In het bosperceel vonden we Ruige 
veldbies, Daslook, Witte klaverzuring en IJle zegge. 
Daar waar de weg het kanaal kruist, drijft in het 
water een behoorlijke populatie van Krabbescheer. 
Deze plant zorgt voor verlanding in laagveen 
gebieden. Op weg naar de kasteellaan zagen we op 
de oever van de sloot Muskuskruid. Ook een 
voorjaarsplant die je snel over het hoofd ziet. Via de 
lange kasteellaan terug naar de parkeerplaats. 
Onderweg vonden we nog bloeiend Klein hoefblad.  
Al met al een mooie excursie met de nodige 
afwisseling van natuur en cultuur. 

 
Goudhaan 

 
Waargenomen soorten 

Vogels 
Appelvink Blauwe Reiger 
Boomklever Boomkruiper 
Buizerd Gaai 
Goudhaan Grauwe Gans 
Groene Specht Grote Bonte Specht 
Grote Gele Kwikstaart Grote Zilverreiger 
Holenduif Houtduif 

Huismus Kauw 
Kokmeeuw Koolmees 
Meerkoet Merel 
Middelste Bonte Specht Ooievaar 
Pimpelmees Putter 
Roodborst Sijs 
Spreeuw Tjiftjaf 
Torenvalk Vink 
Waterhoen Winterkoning 
Zanglijster Zwarte Specht 

Planten & Mossen 
Adelaarsvaren Bijvoet 
Boerenwormkruid Bonte Gele Dovenetel 
Bosanemoon Bosveldkers 
Brede Stekelvaren Daslook 
Duinriet Eenstijlige Meidoorn 
Fluitenkruid Geel Nagelkruid 
Gestreepte Witbol Gewone Berenklauw 
Gewone Brem Gewone Eikvaren 
Gewone Paardenbloem Gewone Veldbies 
Gewone Vlier Gewone Vogelmelk 
Gewoon Speenkruid Grote Brandnetel 
Grote Muur Hazelaar 
Herderstasje Hondsdraf 
Hulst Ijle Zegge 
Kleefkruid Klein Hoefblad 
Klein Kruiskruid Kleine Veldkers 
Kleine Watereppe Klimop 
Klimopereprijs Kluwenhoornbloem 
Knoopkruid Krabbenscheer 
Madeliefje Mannetjesvaren 
Muizenoor Muskuskruid 
Paarse Dovenetel Pijpenstrootje 
Pitrus Ridderzuring 
Ruige Veldbies Smalle Weegbree 
Straatgras Taxus 
Trosvlier Tweestijlige Meidoorn 
Vaste Lupine Veldzuring 
Vogelmuur Vroegeling 
Witte Dovenetel Witte Klaverzuring 
Zachte Ooievaarsbek Zevenblad 
Zoete Kers Zwarte Els 

Insecten 
Atalanta Citroenvlinder 
Dagpauwoog Oranjetipje 

 

 
Lunchpauze aan het kanaal Almelo-Nordhorn 
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Verslag excursie: Hulsbeek 
 
Datum : Zondag 10 april 2022 
Thema : Voorjaarsverschijnselen 
Deelnemers : 10 
Leiding : Wytze Boersma 
Weer : Zon 

 
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.  
 

Hulsbeek Foto: Wytze Boersma 

 

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.  

Bleeksporig bosviooltje Foto: Wytze Boersma  

 
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. 
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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 
 

 
 
Verslag excursie: Samerrott 
 
Datum : Zaterdag 30 april 2022 
Thema : Voorjaarsflora 
Deelnemers : 9 
Leiding : Bert Oude Egbrink 
Weer : Zon 
 

Op een zonnige zaterdagmorgen hebben 9 leden 
deelgenomen aan de jaarlijkse voorjaarsexcursie. 
Dit keer door het ten zuidoosten van Schuttorf 
gelegen Samerrott.  
Het Samerrot is een 265 ha groot bosgebied dat al 
op kaarten vanaf 1744 als aaneengesloten loofbos 
staat afgebeeld. Het is een loofbos met veel 
Zomereik en Haagbeuk op een voedselrijke 
basenrijke bodem met een hoge wisselende 
waterstand.  
Het gebied staat bekend om haar soortenrijke 
voorjaarsflora met verschillende in Twente 
ontbrekende of zeldzame soorten.  

Eenbes Foto: Laurens van Run 

 
De soortenrijkdom hangt samen met de 
bodemomstandigheden en het gevoerde bosbeheer. 
De bodem bestaat uit dikke leem- en kalklagen uit 
het Wealden, een formatie die in het Onderkrijt is 
afgezet met in de winter stagnerend regen- en 
grondwater. Op deze vochtige, basenrijke bodem 
wordt het strooisel goed verteerd.  
Het in vele genummerde bosvakken ingedeelde bos 
wordt gebruikt voor de productie van hout en voor 
de jacht. Op de meeste plaatsen vindt uitkap plaats. 
In het bos zijn weinig echt oude bomen en groot 
dood hout aanwezig. Het bos is nog steeds in 
eigendom en beheer bij boeren uit de directe 
omgeving. Het bos zelf en enkele in het bos gelegen 
bosweiden zijn in 2018 aangewezen als 
Landschaftschutzgebied LSG) waardoor het gebied 
nu als FFH gebied (habitatrichtlijn gebied) ook een 
wettelijke bescherming geniet. De aanwijzing met de 
daarbij horende beheermaatregelen werd door de 
boereneigenaren overigens kritisch ontvangen.   
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Ons vertrekpunt was het informatiepaneel aan de 
rand van het bos langs de Rheiner Damm. Hier viel 
de aanwezigheid van de invasieve exoot Japanse 
Duizendknoop op.  
Het eerste deel van de wandeling ging via het pad 
naar de Rabenbaum naar de natte wat lagergelegen 
delen met Eikenhaagbeukenbos met een 
soortenrijke voorjaarsflora.  
Onder een boomlaag van Zomereik, Haagbeuk en 
Beuk lag een uitgestrekte gesloten kruidlaag met 
veel bloeiende Grote muur, Bosbingelkruid en 
Daslook. Andere interessante soorten waren Slanke 
sleutelbloem, Gevlekte aronskelk, Muskuskruid, 
Witte klaverzuring, Heggenwikke, Gele dovenetel, 
Bergereprijs, Bosgierstgras, Eénbloemig parelgras, 
Boszegge en Schaafstro. 

Daslook 

  
De Bosanemoon was al uitgebloeid.  
Paddenstoelen lieten het door de droogte van de 
afgelopen maand helaas afweten. Wat de vogels 
betreft, wist Ineke Bielen door het afspelen van de 
zang het Vuurgoudhaantje te lokken.   
 
Na een koffiepauze zijn we doorgelopen naar de 
Rheiner Damm. Het zuidwestelijk deel van het 
Samerrott is sinds kort aangewezen als rustgebied 
voor het wild en daardoor niet meer toegankelijk 
voor wandelaars.  
Het bij eerdere excursies regelmatig bezochte 
geelsterrenbosje van Henri Ludwig en beekdal met 
een ontsluiting van het Wealden konden daardoor 
niet meer bekeken worden.  
Daarom zijn we over de Rheiner Damm weer 
teruggelopen naar de auto’s.  
Onderweg hebben we toch nog wat leuke 
waarnemingen gedaan. Zo zagen we nog de 
Eenbes met 4 maar ook met 3 en 5 bladeren.  
Ook vloog er nog een Tauvlinder voorbij die in dit 
soort bossen thuishoort.  
Voor de overige tijdens de excursie en de 
verkenning van het gebied waargenomen soorten 
wordt verwezen naar de bij het verslag gevoegde 
waarnemingenlijst. 
 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Appelvink Blauwe Reiger 

Bonte Vliegenvanger Boomkruiper 
Boompieper Fazant 
Fitis Fluiter 
Gekraagde Roodstaart Goudhaan 
Grasmus Grote Bonte Specht 
Houtduif Kauw 
Koolmees Merel 
Nijlgans Pimpelmees 
Roodborst Spreeuw 
Tjiftjaf Tuinfluiter 
Vink Vuurgoudhaan 
Winterkoning Zanglijster 
Zwartkop 

Planten & Mossen 
Akkerkool Beekpunge 
Beuk Bleeksporig Bosviooltje 
Bonte Gele Dovenetel Bosanemoon 
Bosbingelkruid Bosereprijs 
Bosgierstgras Boskortsteel 
Bosveldkers Boszegge 
Dalkruid Daslook 
Donkersporig Bosviooltje Drienerfmuur 
Eenbes Eenbloemig Parelgras 
Eenstijlige Meidoorn Egelboterbloem 
Fluitenkruid Geel Nagelkruid 
Gele Dovenetel Gevlekte Aronskelk 
Gewone Brem Gewone Es 
Gewone Es Gewone Salomonszegel 
Gewone Vlier Gewoon Robertskruid 
Gewoon Speenkruid Groot Heksenkruid 
Grote Klit Grote Muur 
Grote Vossenstaart Gulden Boterbloem 
Haagbeuk Hazelaar 
Heggenvogelmuur Heggenwikke 
Holwortel Hondsdraf 
Hulst Ijle Zegge 
Jakobskruiskruid Japanse Duizendknoop 
Kleefkruid Klein Hoefblad 
Kleine Valeriaan Klimopereprijs 
Kruipende Boterbloem Lievevrouwebedstro 
Look-zonder-look Mannagras 
Muskuskruid Penningkruid 
Pinksterbloem Pitrus 
Ruige Zegge Ruwe Smele 
Schaafstro Slanke Sleutelbloem 
Sleedoorn Tweestijlige Meidoorn 
Veldesdoorn Wijfjesvaren 
Wilde Kamperfoelie Wilde Kardinaalsmuts 
Witte Klaverzuring 

Paddenstoelen 
Brandnetelschijfje Brandnetelvulkaantje 
Geelbruine Plaatjeshoutzwam Gewone Boomwrat 
Grijze Buisjeszwam Roestkleurige Borstelzwam 
Splijtende Tandzwam Witte Bultzwam 

Overig 
Ree 

Insecten 
Berkenbladrolkever Blauwzwarte Schallebijter 
Bont Zandoogje Citroenvlinder 
Dagpauwoog Gehakkelde Aurelia 
Klein Geaderd Witje Kniptor Sp. 
Landkaartje Oranjetipje 
Tauvlinder Zwarte Kogel 
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Verslag excursie: Aamsveen 
 
Datum : Zondag 15 mei 2022 
Thema :  Hoogveen, Natte heide en Vogels 
Deelnemers : 7 
Leiding : Wytze Boersma 
Weer : Zon 

 
Als je nu in het Aamsveen komt en je ziet het 
resultaat van de ingrijpende werkzaamheden, dan 
vraag je je afkomt dit nog wel goed. Hele 
bospercelen zijn gekapt en een groot aantal 
weilanden zijn afgeplagd met verdiepingen waar 
water in blijft staan. Verder zijn er nog duinvormige 
zandbulten aangebracht waarvan de bedoeling niet 
duidelijk is.  Door navraag bij Landschap Overijssel 
kregen we van een ecoloog het volgende antwoord: 
Tijdens het onderzoek naar de herstelmogelijkheden 
is ook gekeken naar de ontstaansgeschiedenis van 
het Aamsveen. Met pollenonderzoek is gekeken 
waar de eerste veenvorming optrad. Dat bleek aan 
de voet van de dekzandruggen geweest te zijn via 
een zeggenveen -> broekveen -> hoogveen.  
Daarbij kwam ook de mogelijkheid voorbij om de 
dekzandruggen die een eeuw geleden zijn 
afgegraven om de landbouwpercelen te egaliseren 
weer te herstellen. Niet om hier weer de directe 
mogelijkheden voor veenvorming weer op gang te 
brengen, maar het verkleint de afstroom van 
oppervlaktewater en geeft druk op het 
grondwatersysteem. We zien nu al dat aan de voet 
van de ruggen zeer natte omstandigheden ontstaan.  

Eenarig wollegras  Foto: Wytze Boersma 

Hopelijk geeft dat ook verbeterde mogelijkheden 
voor het herstel van het veen. 
Primair zijn deze werkzaamheden bedoeld om de 
omvang van het levend hoogveen te vergroten. 
Hiervoor moet de grondwaterstand worden 
verhoogd en de uitstroom van (regen)water zoveel 
mogelijk worden beperkt en gereguleerd. Door een 
groot deel van het bosperceel te kappen, wordt 
verdamping geminimaliseerd. De afvoer wordt 
beperkt door de bodem van de sloten, met name de 
Glanerbeek te verhogen en oude ontwateringssloten 
te dempen.  
 
Om de kern van het hoogveen ligt een z.g. “Lagg” 
zone. Dit zijn vochtige/ natte percelen die een buffer 
vormen en een extra druk geven om de 
grondwaterstand te verhogen. Bij een goed, 
onaangetast hoogveen lekt het water dat uit de 
hoogveenbult komt naar zijn omgeving. In zo’n 
systeem is de grondwaterspiegel van het hoogveen 
hoger dan in zijn omgeving. Over het algemeen is 
de Lagg zone een z.g. blauwgrasland met een 
bijzondere vegetatie. Over een aantal jaren kunnen 
we pas de resultaten van de ingrepen toetsen aan 
de doelstellingen.  
 
De excursie begon langs de Glanerbeekweg waar 
een aantal weidepercelen zijn geplagd. Bij de plas 
zagen we de Kleine plevier. Het leek wel een paartje 
dat nestel gedrag vertoonde.  

Kleine plevier  

 
Ook werd vaag de Bosruiter gezien. Even verderop 
op een kruising hoorden we de Nachtegaal zingen. 
Voor Twente is dit een bijzondere waarneming. 
Hierna het gebied in waar we de gekapte percelen 
zagen. Vanuit de uitkijktoren kreeg je een nog beter 
beeld van de omvang. Ook werd nog een Koekoek 
gespot. De route werd vervolgd in de richting van de 
Duitse grens. Links en rechts van het pad zagen we 
volop Eenarig wollegras en als je goed keek zag je 
ook veenpluis maar dan bloeiend, nog zonder 
pluisbollen.  
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We hopen dat de waterstand goed omhooggaat 
waardoor het wollegras het pijpenstrootje verdringt. 
We vervolgden het grenspad met de grenspalen. 
Aan de fundering van de palen kun je goed zien hoe 
hoog het hoogveen moet hebben gestaan. In 
voorgaande jaren was het pad vanwege de hoge 
waterstand moeilijk toegankelijk. Af en toe liepen we 
ook over de niet afgegraven hoogveen bulten met 
adelaarsvarens. Als je beseft dat deze bulten in een 
periode van 6000 jaar zijn gevormd dan bekijk je ze 
met meer ontzag. Nu zijn de bulten ingezakt. Ze 
moeten 3,5 meter hoog zijn geweest.  
 
Hierna over het ontginningsdijkje. Onderweg zagen 
we verschillende insecten zoals het Bontzandoogje 
en het Bontdikkopje, maar ook de Viervlek en 
Platbuik libel.  
 

Bont dikkopje 

 
Ook werd op een blad van een vuilboom een roest 
aangetroffen. Uit een onderzoek van Laurens gaat 
het om Kroonroest, Puccinia coronata. Het is de 
enige roest die op Vuilboom. Voor meer informatie 
zie onderstaande link van de Nederlandse 
Mycologische Vereniging. 
Bij de Glanerbeek hoorden we, vrij dichtbij de 
Wielewaal roepen.  
 

 
Wielewaal  

 
 
 

Bij de parkeerplaats zagen we galbessen op de 
mannelijke katjes van de Zomereik. 

Besgal Foto: Wytze Boersma 

Lensgalwesp (Neuroterus quercusbaccarum) 
 
 
Het was een mooie excursie met zonnige 
omstandigheden die over een aantal jaren herhaald 
kan worden om de resultaten van de 
werkzaamheden te bekijken. 
 
 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Blauwe Reiger Boerenzwaluw 
Boompieper Buizerd 
Fazant Fitis 
Geelgors Gekraagde Roodstaart 
Grasmus Grote Canadese Gans 
Kievit Kleine Plevier 
Koekoek Koolmees 
Merel Nachtegaal 
Nijlgans Tapuit 
Tjiftjaf Tuinfluiter 
Vink Wielewaal 
Wilde Eend Winterkoning 
Zanglijster Zwarte Ruiter 
Zwartkop 

Planten & Mossen 
Aalbes Adelaarsvaren 
Amerikaanse Vogelkers Blauwe Bosbes 
Bosbies Bosveldkers 
Brede Stekelvaren Dagkoekoeksbloem 
Dalkruid Drienerfmuur 
Drijvend Fonteinkruid Eenarig Wollegras 
Elzenzegge Fijn Schapengras 
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Fluitenkruid Framboos 
Geel Nagelkruid Gelderse Roos 
Gestreepte Witbol Gewone Dophei 
Gewone Ereprijs Gewone Veldbies 
Gewone Vuilboom Gewoon Robertskruid 
Gewoon Speenkruid Groot Nagelkruid 
Grote Brandnetel Grote Waterweegbree 
Hengel Hulst 
Ijle Zegge Japanse Duizendknoop 
Klein Springzaad Klimop 
Koninginnenkruid Kruipende Boterbloem 
Look-zonder-look Mannagras 
Mannetjesvaren Moerasmuur 
Pijpenstrootje Pilzegge 
Pinksterbloem Pluimzegge 
Rankende Helmbloem Rode Bosbes 
Ronde Zonnedauw Ruwe Berk 
Schaduwgras Schapenzuring 

Scherpe Boterbloem Sleedoorn 
Smalle Stekelvaren Struikhei 
Tengere Rus Tormentil 
Veelbloemige Veldbies Veenpluis 
Vergeten Wikke Wilde Kardinaalsmuts 
Wilde Lijsterbes Zoete Kers 
Zomereik Zompzegge 
Zwarte Els 

Overig 
Bastaardkikker 

Insecten 
Bont Dikkopje Bont Zandoogje 
Boogsnuituil Boomblauwtje 
Citroenvlinder Groentje 
Grote Populierenhaan Lantaarntje 
Lensgalwesp Platbuik 
Viervlek Vuurjuffer 
Watersnuffel Zwartkopvuurkever 

 
Extra informatie: 
 
Over het Aamsveen:  

• www.landschapoverijssel.nl/gebieden/aamsveen 
 

• www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-landschap/ontwikkelopgave-natura-2000-overijssel/natura-
2000-gebieden/aamsveen 
 

 
Over Kroonroest: 

• www.allesoverpaddenstoelen.nl/PadvdMnd/pvdm_n_jun15.htm 
 
 
 
 
Wytze Boersma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kroonroest  Foto: Laurens van Run 

http://www.landschapoverijssel.nl/gebieden/aamsveen
http://www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-landschap/ontwikkelopgave-natura-2000-overijssel/natura-2000-gebieden/aamsveen
http://www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-landschap/ontwikkelopgave-natura-2000-overijssel/natura-2000-gebieden/aamsveen
http://www.allesoverpaddenstoelen.nl/PadvdMnd/pvdm_n_jun15.htm
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In memoriam, André Bolt 

De afdeling Hengelo-Oldenzaal van de KNNV is André 
veel dank verschuldigd.  Voor zover wij hebben na 
kunnen gaan is hij vanaf 1958 continu betrokken 
geweest bij de afdeling, dit is maar liefst 64 jaar!!!  
Hij heeft talloze functies binnen als buiten de afdeling 
bekleed.  
Ik neem aan dat dat hij dat samendeed met zijn vrouw 
Dick, die ook secretaris is geweest. 
 
André is onder andere voorzitter van onze afdeling 
geweest, voorzitter van het gewest, lid van de excursie 
commissie en als organisator (en promotor) van diverse 
5-daagse reizen. Dit gebeurde samen met de 
afdelingen in Twente. 
 
Het heeft dan een behoorlijke impact gehad dat Dick op 
de 5-daagse reis van 2000 ernstig ziek is geworden. 
Verder zijn door hem vele natuurtentoonstellingen, in de 
jaren 1960-1990, georganiseerd.  
Deze tentoonstellingen waren een 
samenwerkingsproduct van de Natuur- en Milieuraad, 
waarvan hij ook voorzitter was, IVN, KNNV Hengelo-

Oldenzaal en de gemeente Hengelo. 
Ook heeft hij verschillende jubilea van de afdeling georganiseerd. Hierbij denk ik aan het 70-, en 80-jarig 
jubileum. 
Om al deze activiteiten te organiseren moet je een behoorlijk doorzettingsvermogen hebben. Dit in 
combinatie met zijn amicale en correcte manier in de omgang kreeg hij veel voor elkaar. Hij had daarnaast 
ook goede contacten met het gemeentebestuur van Hengelo. 
  
Hij was zich ervan bewust dat er veel kennis binnen onze 
afdeling was op het gebied van flora, fauna en geologie en hij 
wist ook goed wie hij voor een specifieke vraag kon 
benaderen. Gezamenlijk is er door de leden veel werk 
verricht om de belangstelling voor de natuur te bevorderen. 
Voor dit werk heeft de afdeling André benoemd tot erelid. 
 
Hij was niet alleen een organisator en inspirator maar ook als 
er lichamelijk werk gedaan moest worden, zoals het heide 
schonen was hij van de partij. Hij bleef ook geïnteresseerd in 
de flora in en rond Hengelo. Regelmatig ging hij mee met 
inventarisaties. Hij wilde wel precies weten wat er allemaal 
gevonden was. 
 
Tot op hoge leeftijd ging André ook regelmatig mee met de 
excursies van onze afdeling. Een in 2015 gehouden excursie 
naar de Archemerberg bij Lemele met flinke stijgingen was voor André geen probleem. Door een 
ongelukkige val thuis kon dat de laatste jaren helaas niet meer. 
 
Zoals gezegd was hij in omgang met iedereen heel toegankelijk. Hij was altijd belangstellend niet alleen 
voor jou maar ook voor je familie.  
André heeft ook vele buitenlandse reizen gemaakt, zoals naar het Atlasgebergte en Marokko en 
wandelingen met zijn dochter in de Himalaya. Op de nieuwjaarsbijeenkomsten werden deze vaak met dia’s 
vertoond.  
 
André is een van de laatste van de oude generatie KNNVers die nu is heen gegaan. 
André nogmaals bedankt voor alles. 
Bij deze wens wij de familie en kennissen heel veel sterkte. 
 
Namens bestuur en de afdeling van de KNNV 
 Wytze Boersma, voorzitter. 
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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 
 
 

Gal op takknoppen van de Fijnspar 

Deze gal zit meestal aan de basis van de jonge spruiten van de 
Fijnspar. Tijdens de excursie naar de Snippert zagen we dat vele 
Fijnsparren waren omgewaaid. Omdat ze op de grond lagen, zagen 
we in de boomtop vele gallen op takjes zitten. Deze gallen worden 
veroorzaakt door Sparappelgalluis. 
 
 
 

 

Kijk eens naar bloeiende bomen.  

In het voorjaar staan de bomen ook in bloei. Vaak zijn het onopvallende bloemen en je moet er op het juiste 
moment zijn.  
 
 
 

De Zomereik, Quercus robor 

Direct nadat het blad aan de boom zit, zijn de 
bloemen te zien. De bloemen zijn eenslachtig. 
Links de vrouwelijke bloemen. Goed te zien is 
dat ze ongesteeld  zijn (zittend). Rechts de 
mannelijke bloemen die in groepjes, kleine 
bolletjes bij elkaar zitten 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Beuk, Fagus sylvatica 

 
Gelijk aan de Zomereik heeft de Beuk ook 
eenslachtige bloemen. Op de foto links zijn 
duidelijke de meeldraden van de mannelijke 
bloemen te zien. Deze hangen als bolletje  
onder de bladeren. Deze bolletjes bestaat uit 
allemaal kleine buisvormige bloemen met 
meeldraden 
Rechts de vrouwelijke bloemen die boven de 
bladeren staan. De stijlen zijn goed te zien. 

 
 

 

 

 

Gebruikte literatuur: 

Docters van Leeuwen, Gallenboek, 4e dr. 2009 
 
 
Tekst en foto’s, Wytze Boersma. 

  

  Zomereik, vrouwelijke bloemen 
Zomereik, mannelijke 
bloemen 

Beuk, mannelijke bloemen Beuk, vrouwelijke bloemen  

Fijnspar, takkenknopgal 

mailto:wytze.boersma@hetnet.nl
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De Gaspeldoorn rond Delden 

Gaspeldoorn is een soort die in de winter opvalt omdat dan de bloei al begint. In onze omgeving kunnen we 
de Gaspeldoorn opvallend vaak tegenkomen, terwijl de soort toch landelijk zeldzaam is, zoals blijkt uit een 
verspreidingskaartje van Waarneming.nl (afb.1). De soort heeft een Atlantisch verspreidingsgebied, van de 
Azoren via Portugal tot aan Schotland en Denemarken. In andere delen van de wereld kan hij optreden als 
invasieve woekeraar. Zelf heb ik gezien dat hij Eucalyptusbossen in NW Spanje ondoordringbaar kan 
maken. De soort is tot dit atlantische gebied beperkt doordat hij geen strenge vorst verdraagt. In de 
zeldzame strenge winters bij ons sterft de plant bovengronds geheel of gedeeltelijk af. 

 
Dat de soort zo opvallend vaak in     
onze omgeving voorkomt is intrigerend. 
De bekende florist Eddy Weeda heeft 
zich hier 40 jaar geleden ook al over 
verbaasd en er een artikel aan gewijd 
(Weeda, 1981).  
Door bronnenonderzoek komt hij tot de 
conclusie dat Gaspeldoorn in onze 
omgeving overwegend aangeplant en 
verwilderd is.  De lokale verspreiding 
wijst daar ook op: vaker langs wegen, 
paden en greppels, dan in zijn 
natuurlijke habitat droge heide en 
schraalland. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Afb. 1: Gaspeldoorn in de 21e eeuw. Bron: waarneming.nl  

 
In de winterperioden van 2018, ‘19 en ‘20 zijn de vindplaatsen van Eddy Weeda bekeken of Gaspeldoorn 
nog aanwezig was. De gevonden groeiplekken zijn met behulp van GPS in kaart gebracht. Ook zijn de 
groeiplaatsen van Eddy gedigitaliseerd. Hierdoor is het mogelijk om deze twee onderzoeken met elkaar te 
vergelijken, zie afb. 2.  
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Het gebied van het landgoed Twickel is op de afbeelding met lichtblauwe kleur weergegeven.  
Een aantal items vallen op.  

1) bijna alle waarnemingen zijn op het landgoed van Twickel. Dit komt overeen met het artikel van Eddy. 
Hij geeft aan dat het geïnventariseerde deelareaal goeddeels overeenkomt met die van landgoed 
Twickel. 
  

2) de vindplaatsen uit 1978 zijn bijna allemaal nog aanwezig. Hier en daar is zelfs sprake van een 
uitbreiding. Dit is extra verrassend omdat de Gaspeldoorn zich ook in de strenge winters van 1978, 
1982, 1985, 1986, 1987, 1991, 1996 en 1997 heeft kunnen handhaven. 
 

3) door werkzaamheden aan wegen zijn een aantal groeiplekken verdwenen zoals langs de N739 tussen 
Hengelo en Beckum. Langs deze weg zijn fietspaden aangelegd en mogelijk is de hoofdrijbaan 
verbreed. Zo zijn ook een aantal plekken in de buurt van de A35 verdwenen. Hier tegenover staat dat in 
de Noordwestelijke lus van het knooppunt Azelo een behoorlijke populatie van de Gaspeldoorn zich 
heeft kunnen ontwikkelen. Dit is niet zo verwonderlijk omdat in 1978 ten hoogte van huidige knooppunt 
Azelo ook een goede populatie al aanwezig was.  
 

4) ook zijn “nieuwe” populaties gevonden zoals langs de Rijssenseweg en de onverharde Oelersteeg naar 
de boerderij De Vorger. 
 

5) bij de laatste inventarisatie viel het op dat hier en daar behoorlijk wat nieuwe, jonge struikjes zijn op 
gekomen. Deze staan hoofdzakelijk langs de zandwegen. Een mooi voorbeeld is het onverharde deel 
van de Arkmansweg bij het natte heide deel van het Braamhaarsveld. 
 

6) het patroon van verspreiding is weinig veranderd in de periode 1980 -2020. Dit is mede doordat er 
weinig ingrijpende werkzaamheden aan de wegen zijn geweest.  

 
Geconcludeerd kan worden dat de Gaspeldoorn populatie zich, ook in strenge winters goed heeft kunnen 
handhaven en dat de verjonging hoofdzakelijk plaats vindt langs de zandwegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatuur 
Weeda, E.J., 1981. Voorkomen en standplaatsen 
van Gaspeldoorn, in het bijzonder rond Delden.  
De Levende Natuur 83(3): 103-115. 
 

Sluiter, R , eindredactie KNMI, De Bilt; 2011;  
De Bosatlas van het klimaat. 
 
 
 
 

Afb 2: Gaspeldoorn rond Delden 2018-2021 (kleine rode stippen) en  

          1978-1979 (grote oker stippen)  

 
 
Marti Rijken, Wytze Boersma 
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B(l)oeiende de planten 

Witte klaverzuring, Oxalis acetosella 

De wetenschappelijke naam van Witte klaverzuring zegt iets over de smaak van de plant. Oxalis is afgeleid 
van oxys, zuur en hali van zout vanwege de zurige smaak die ook wat zoutig is. Acetosella betekent zuur 
smakend. De Nederlandse naam geeft deze eigenschap ook weer met een klaverachtig blad en witte 
bloemen. Als je deze plant eenmaal hebt gezien en geproefd vergeet je de naam niet meer. 

 
Het is een lage overblijvende plant die vooral in het voorjaar bloeit. Witte klaverzuring heeft een 
roodachtige sterk vertakkende wortelstok die hele plakkaten maakt. De wortelstok is bezet met roze 
schubjes. Dit zijn overblijfsels van oude bladstelen met reservevoedsel. Hierdoor is de plant in staat in het 
voorjaar snel te bloeien. Aan de basis van de bloeiende scheuten zitten meerdere schubjes bij elkaar.  
 

                         Wortelstok                                                          Badsteel 
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De roodachtige bloemstelen hebben ongeveer in het midden twee schutblaadjes met één witte bloem.  
Ze kunnen ook weleens wat roze zijn. De 5 witte 
kroonbladen hebben een fraai, fijn geaderd 
lijnpatroon als honingmerk die het insect naar de 
nectar wijst. De kroonbladen zijn aan de basis 
gegroeid en bezitten een gele vlek. De vijf 
slipachtige kelkblaadjes zitten tussen de 
kroonbladen. De bloem heeft tien meeldraden die 
in twee kransen staan. Eén staat voor de 
kroonbladen en de tweede voor de kelkbladen.  
Uit de wortelstok ontspringen ook licht behaarde 
bladstelen met een klaverachtige blad verdeeld in 
drie blaadjes. In het voorjaar zijn deze blaadjes 
licht groen. In de loop van de tijd worden ze 
donkergroen. De onderkant van de blaadjes 
worden later purperrood, verspreid behaard en 
aan de rand gewimperd.  
 

Bloem 

 

Blad 

Witte klaverzuring is een plant die op externe prikkels reageert. De plant heeft een aantal scharniertjes. 
Een bij de bloemen waarmee ze de slaapstand aan kunnen nemen.  Het blad heeft twee scharniertjes. Eén 
bij de blaadjes waardoor ze kunnen spreiden of hangen. De tweede in de middennerf van de blaadjes. 
Hiermede worden bladhelften tegen elkaar gedrukt. Bij sterke zonnestralen gaan de bladen hangen en 
vouwen de blaadjes tegen elkaar. Dit voorkomt extra verdamping. De huidmondjes zitten aan de bovenkant 
van het blad. Volgens een beschrijving zouden de blaadjes, als ze heen en weer worden geschut binnen 5 
minuten een boogvormige beweging maken. Ik heb het geprobeerd maar kon het niet waarnemen. 
Witte klaverzuring is een plant van het Beuken-Eikenbos, op lemige, kalkloze zandgronden. Je vindt hem 
vaak aan de bosranden en open plekken. In Nederland komt Witte klaverzuring vooral voor in Drenthe, 
Salland en Twente, op de Veluwe en de Achterhoek. 
Vanwege de zurige smaakt wordt de plant ook gebruik als dressing in de sla. 
 
Tekst en foto’s Wytze Boersma 
mei 2022, 
 
Gebruikte informatie: 

• Weeda, E, e.a.: Nederlandse oecologische FLORA, deel 3, 1988 

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

• Heukels, H, De FLORA van Nederland, deel 2, 1909 

• Kleijn, H, Planten en hun naam, botanische lexicon voor de Lage Landen, 1979 

• www.verspreidingsatlas.nl 
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BOMENVERHAAL 

Maackia amurensis (Japanse zilverboom) 

Eind juli 2021 werden we attent gemaakt op rijkbloeiende bomen aan het eind van de Reviusstraat/hoek 
Wermerstraat. We waren hier al eens eerder geweest op een tijdstip dat ze niet bloeiden. Het zijn drie 
bomen waarvan de oudste in 1971 is aangeplant. Nadere determinatie leverde twee soorten op namelijk 
Maackia amurensis en Maackia amurensis subsp. buergeri. 
Het verschil zit vooral in de beharing van de blaadjes en het bloeitijdstip (juli-augustus). Ook zagen we een 
duidelijk verschil in de grootte van de vruchten, wat echter niet in flora’s vermeld staat. 
 
Van de verschillende bladeren en vruchten hebben we foto’s gemaakt, die we kunnen toesturen aan 
geïnteresseerden. Hieronder een foto van een blad en een rechtopstaande bloementros (foto 1 en 2). 

Foto 1: Blad      Foto 2: Bloemen 

 
Deze foto’s geven duidelijk aan dat Maackia tot de vlinderbloemenfamilie (Fabaceae) behoort. 
 

Herkomst 

Maackia amurensis komt voor in verschillende landen zoals het Aziatische deel van Rusland, China, Japan 
en Korea. Maackia amurensis subsp. buergeri komt allen voor in Japan. 
 

Naamgeving. 

De soort is genoemd naar Russische plantenverzamelaar Richard Karlowitsch Maack. 
De wetenschappelijke namen zijn conform World Flora Online. De Nederlandse naam zilverboom komt van 
de zilveren kleur van het uitlopende blad (foto 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1: Jong blad 
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Gebruik 

Uit flora’s blijkt dat deze boom volkomen winterhard is en geen specifieke eisen aan de grond stelt. Toch 
wordt de boom heel weinig aangeplant. 
De bomen worden hier maximaal 5 tot 6 meter hoog. 
In Azie wordt het hout gebruikt voor gereedschappen en wordt uit de bast een gele vloeistof gewonnen 
(Duitse naam is daarom Asiatisches Gelbholz). Een grote waarde heeft de boom in het stedelijk gebied 
voor bijen, hommels en vlinders, die veel op deze bomen vliegen. Mede door het late bloeitijdstip zijn ze 
extra belangrijk voor deze bezoekers. 
 

Voorkomen in Hengelo. 

Naast de hiervoor genoemde bomen staan er ook nog drie in de Theo van Loonstraat, die in 1974 
aangeplant zijn. Het zijn drie exemplaren van Maackia amurensis subsp. buergeri. 
Ook in het Stadsarboretum Klein Driene staan aan de Bachstraat twee exemplaren van Maackia 
amurensis. 
De locaties aan Reviusstraat en Theo van Loonstraat zijn opgenomen in de recente lijst Bijzondere Bomen 
van de gemeente Hengelo. Ze vallen onder de categorie Dendrologisch Waardevolle Bomen. 
 

Vermeerdering 

De vermeerdering geschiedt door zaaien. Van beide soorten hebben we wat zaad verzameld en dit 
voorjaar gezaaid. Hieruit zijn een aantal planten opgekomen. Hierbij is mooi te zien dat de eerste bladeren 
totaal niet lijken op de uiteindelijke bladeren. De eerste blaadjes zijn in verhouding tot het kleine plantje 
groot om zo zoveel mogelijk bladgroen te hebben voor de fotosynthese (foto 4).  

Foto 4: Eerste blad 
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Tekst en foto’s: Gerrit Haverkamp en Jan Zwienenberg 
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Uit de oude doos 

Als voorbereiding op de excursie naar het Samerrott heb ik de in maart 1965 verschenen 
Wetenschappelijke Mededeling nummer 56 van de KNNV  nog een keer uit de boekenkast gehaald. De 
mededeling heeft als titel ‘Enige Twentse landschappen en hun flora’ en maakt als deel V deel uit van de 
reeks Twente-Natuurhistorisch.  In de mededeling staat ook een door J.W.D. Loode en R.A.B. Luiken 
geschreven artikel met de titel ‘De Twentse flora in vergelijking met die van het Duitse grensgebied’.  
In het nog steeds zeer lezenswaardige artikel wordt het Samerrott ook beschreven.  
Hierna volgen enkele voor ons interessante passages.   
 
Wanneer we de bosgebieden in het Duitse grensgebied bezoeken, valt ons dadelijk een type op dat we in 
Twente uiterst zelden en dan nog maar fragmentair ontmoeten namelijk beukenbossen met een gesloten 
kruidlaag. In het Duitse grensgebied springt dit fascinerend bostype dat een echte “woud” indruk maakt 
(Hallenwald) pas duidelijk als een bijzondere vorm naar voren. Een mooi voorbeeld vormen gedeelten van 
het Samerrott. Naast de beuk, nemen eik en haagbeuk in de hoge en lage boomlaag een vrij belangrijke 
plaats in waar in de meer vochtige gedeelten een enkele es nog bij kan komen. Een verspreide hazelaar, 
tweestijlige meidoorn en veldesdoorn vormen een bijna te verwaarlozen struiklaag zodat de prachtige 
gesloten kruidlaag zich als een geschoren tapijt voor ons uitstrekt. Hierin domineren machtige velden 
klaverzuring, en/of gele dovenetel en/of lievevrouwebedstro waartussen bosanemoon, heelkruid, 
longenkruid, gevlekte aronskelk, heggenwikke en op iets vochtige plaatsen heksenkruid, springzaad en 
bergereprijs een vrij belangrijke plaats kunnen innemen.  In het Samerrott nemen daslook en overjarig 
bingelkruid ook een belangrijke plaats in. De op de voorgrond tredende grassen zijn bossmele, gierstgras 
en soms éénbloemig parelgras terwijl boskortsteel, boszegge, bosviooltje, slanke sleutelbloem, 
wijdaarzegge, muskuskruid, grootbloemmuur, veelbloemige salomonszegel, robertskruid, klimop, 
bosandoorn, speenkruid, ruig klokje en vogelnestje dit machtige geheel completeren. 
 
De in het artikel beschreven beleving van het bos is gelukkig nog steeds dezelfde en de meeste van de in 
het artikel genoemde soorten kunnen we nog steeds aantreffen.  
Aardig om te weten is dat in de zestiger jaren van de vorige eeuw onze afdeling samen met de toen nog 
zelfstandige afdeling Oldenzaal onder leiding van Rudolf Luiken, één van de schrijvers van het artikel, 
meerdere keren het Samerrott voor een excursie bezocht hebben. Verslagen van deze excursies heb ik 
helaas nog niet gevonden. 
 
 

 
 

Vogelnestje  

 
Tekst: Bert Oude Egbrink 


