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Excursie Lonnekermeer

Op de kop af 10 uur was het groepje compleet, met zowaar 3 nieuwe deelnemers,
onder wie een collega van de KNNV Almelo. Rob en Hans waren de nieuwe-
lingen, van wie ik zeker weet dat Rob(al lang actief in onze groepsapp) lid is
geworden en hopelijk gaat dit ook gelden voor Hans. Als in een(vroeger) kring-
gesprek, maar dan op onderlinge afstand, heette voorzitter Wim L. iedereen van
harte welkom, in het bijzonder uiteraard de nieuwe mensen. Als vereniging zijn
we zeer ingenomen met aanwas van leden, daar(zoals in vrijwel elke natuur-
vereniging) de “zittende” leden veelal boven de 70 zijn en de jongere leden in
aantal veruit in de minderheid. Een belangrijk beleidsdoel is dan ook dat we
ons erg inzetten om via onze activiteiten en lezingen aantrekkelijk te zijn, in het
bijzonder voor jongere leden. Zegt het voort... zou ik haast zeggen!

Gelukkig was Wim L. weer van de partij na een onverwachte time-out en
andere Wim moest verstek laten. Het weer was niet echt jofel. De temperatuur
was vrij laag, zo rond de 8 graden en de zon zat overwegend achter de wolken.
Kevin, onze secretaris, vindt het zaak om even na tienen in beweging te komen en
zegt op een manier waar Jeroen Pauw m.i. een patent op heeft, het inspirerende
zinnetje “we gaan beginnen”. Nog nauwelijks een paar meter gelopen, of het viel
een paar mensen op, dat er een niet alledaagse plant langs de kant stond. Als
vanzelf ontstaat er dan de vraag, welke naam dit plantje heeft. Na enig heen en
weer komen we er achter: ‘japans hoefblad’ (Petasides japonicus). Eerst leken
er maar een paar van deze exemplaren te staan, maar ineens zien we ze rondom
veel meer staan. Vast een woekerende soort; dit klopt bij nader inzien ook.
In de verte lijkt het wel wat op ons eigen hoefblad, maar dit is wat kleiner en
lager bij de grond. Er blijken in ons land zelfs 4 hoefbladen voor te komen. De
japanse hoef schijnt vooral op landgoederen uitgezet en geplant te zijn.

Even verderop roept Wim ineens met enige verrassing in zijn stem “een
aardhommel” (Bombus terrestris), die uit een klein gaatje in de grond kwam
aanvliegen (zie foto). Zijn verrassing is goed te snappen, want bij het koude
weer van de laatste dagen zie je maar mondjesmaat insecten. Wim vertelt,
dat aardhommels hun nesten diep onder de grond maken, soms wel een meter.
Hierbij maken ze graag gebruik van een verlaten gang van een bosmuis of een
mol. Achteraf bleek de hommel de enige waarneming van een insect. Natuurlijk
was er verder van alles en nog wat te zien en/of te kijken. Voor elk, wat wils.
ieder kijkt met zijn eigen ogen en heeft een persoonlijk getinte focus. Soms word
je (ik althans) verrast, doordat iemand anders ineens een plant opmerkt en ik
zelf met mijn blik hoog in de bomen vertoef. Vogels lieten zich deze morgen wel
degelijk gelden. Al hadden we gehoopt hier een zwarte specht aan te kunnen
treffen. Helaas. Misschien te weinig naaldbomen??

Maar wat wel? Een sperwer, die ineens door de lucht schiet, of was het toch
geen sperwer? Hier komen we niet goed uit. Met zekerheid zagen we buizerds,
wellicht zelfs een paartje. Verschillende eendensoorten, waaronder die met de
kuif, meerkoeten, nijlganzen (wat kwamen ze fraai aanvliegen met hoge snelheid
& wat een perfecte landing maken ze). Ook direct agressie tonend na de landing,
ook onderling, het waren er een stuk of vijf. Een grauwe gans, broedend, moest
het ook nog ontgelden. Er was een ei zichtbaar. Ondanks hun wat slechte
naam (stigma van agressieve beesten), zijn de nijlganzen heel mooi getekend
en veelkleurig. Een blauwe reiger had zich hoog in de bomen langs het water
gepositioneerd.
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Klap op de vuurpijl was toch wel, dat er een bruine kiekendief door iemand
werd gezien, die een behoorlijk stuk voorop liep. Toen de rest wat dichterbij
kwam en er specifiekere navraag kwam (vogel vloog ook nog wat in de verte),
moest deze waarneming jammer genoeg in twijfel getrokken worden. Zeker was
het een roofvogel! Grappig was op het eind van de wandeling de waarneming(op
de grond deze keer) van wat de ‘rankende helmbloem’ (Ceratocapnos clavicu-
lata) bleek te zijn (ook op foto). Volgens mijn (oude) veldgids een vrij zeldzame
plant, die verwant lijkt te zijn met de klaprozen, maar toch zoveel bijzondere
kenmerken vertoont, dat ie samen met de duivenkervels tot een aparte familie
wordt gerekend. De collega uit almelo kende de plant wel, maar had niet direct
de juiste benaming en begon met ‘knopig helmkruid’. Met behulp van ‘Obsi-
dentify’ kwamen we eruit. Dit gold ook nog voor daslook. Ook zagen we op
het eind veel dagkoekoeksbloemen, die er lekker fris bijstonden, maar nog niet
in bloei. Vlak voor de finish lag een stevige wal, met een opvallend uitgebreid
tapijt aan kleine maagdenpalm (Vinca minor). Al wel met de heldere blauwe
bloempjes. Mooi.

Zo kwam er een eind aan deze excursie op dit zeer gevarieerde landgoed
o.a. bekend door de gedichten van dichter Willem Wilmink (op borden langs de
paden). Maar het best kunnen we deze ochtend in gedachten houden, door ons
de ‘vermeende kiekendief’ voor de geest te halen, die geen kiekendief bleek te
wezen.

Hoe dan ook, het was volgens iedereen een geslaagde excursie.

Tekst: Jan
Foto’s: Jan, Rebecca

Gele lis

3



Rankende helmbloem

Larix
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Tapijt van maagdenpalm

Dagkoekoeksbloem. Foto: Rebecca
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Hommelnest

Roodborst
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Zanglijster. Foto: Rebecca

Nijlgans. Foto: Rebecca
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Glanskop. Foto: Rebecca

Ree. Foto: Rebecca
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Willem Wilmink

Lonnekermeer
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Boerderij

Drassig land
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Broekbos

Ruigte
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Kijkhut. Foto: Rebecca
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