
Excursie Holthuis 2021

Jan Deterd Oude Weme
KNNV Enschede

17-12-2021

1



Excursie het Holthuis, 17-12-2021

Deze zaterdag hadden we van 10 tot 12 uur onze eerste excursie op het landgoed
“het Holthuis” te Deurningen, aan de rand van vliegveld Twente. Voor de
meesten van ons is dit natuurterrein van zo’n 100 hectare nauwelijks bekend.
Zelfs voorzitter Wim had er nog nooit een bezoek aan gewijd en dat wil eigenlijk
toch wel wat zeggen.

Zes leden waren van de partij op een wat druilerige, maar niet echt koude
ochtend, waar het net niet regende en de lucht zich vooral liet zien via grijstinten.
Dit mocht echter de stemming in de groep niet drukken en vol goede moed
gingen we op pad, niet na elkaar gewezen te hebben op het belang van het in
acht nemen van de alsmaar voortdurende corona maatregelen. Bij aankomst
is de groep druk in gesprek, of een lockdown vanwege de omikron dreiging ons
treurige lot zal zijn.

Hierna gingen we over tot de orde van de excursie en deelden we enkele
historische gegevens over deze plek die al sinds de 15e eeuw beschreven staat
als “Holthus”. Uit de archieven valt ook op te maken, dat de bewoners in
1675 belastingplichtig werden bevonden, hetgeen een behoorlijke welstand doet
vermoeden. De “oude Postweg”, waaraan het het landgoed ligt, was tot voor
anderhalve eeuw de drukste verkeersader van de regio. Geschreven staat “wie
vanuit Deventer naar Bentheim of Berlijn wilde, ontkwam niet aan een tocht over
de rulle zandweg”. Het verkeer vond in hoofdzaak plaats middels de postkoets.

We waren nog maar net aan de wandel, of het eerste sijsje lieten zich horen;
zien was lastiger. Direct hierna meende een van onze geoefende oren het geluid
van een glanskopmees op te vangen. Boven in de kale kruinen van de oude
bomen was het een danig getjilp van overwegend mezen. Ondanks het gemak van
verrekijkers, bleef het onzeker, of dit vermoeden ook in werkelijkheid omgezet
kon worden. Nee dus. Wel is mooi om in zo’n situatie te ervaren, dat er in de
groep meteen een zekere opwinding ontstaat, “Waar, waar zit ie Wim”??? De
pimpelmezen en koolmezen zijn natuurlijk ook altijd leuk, maar net iets minder
bijzonder.

De gehele tocht door dit fraaie en zeer afwisselend terrein waren er geregeld
vogels waar te nemen of te horen, zoals de reeds genoemde mezen, sijs, ko-
perwiek, groepjes vinken, meerdere boomklevers, een heggenmus, merels, grote
bonte specht en. . . uiteindelijk toch een glanskopmees. De laatste ook echt
gezien.

Als je een landgoed niet goed kent of er zelfs nog nooit geweest bent, valt
er in zekere zin meer te beleven dan in een terrein waar je kind aan huis bent.
Wij waren allengs positief verwonderd over de (bio-) diversiteit die hier nog
voorhanden is en vooral bewaard gebleven. Oude bomen, die men hier ook
gerust het loodje laat leggen en een natuurlijk dood gunt. Zonder ingrijpen met
de motorzaag. Soms had ik ietwat het gevoel, hier nog een glimp te kunnen
zien van hoe een oerbos gestalte krijgt. De hier ontspringende Deurningerbeek
spreekt tot de verbeelding, zoals deze kronkelt door dit landschap dat wel heel
twents genoemd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de fraaie eiken wallen die
een paar keer ineens opdoemen, echte boomreuzen en nog intact. Ook de essen
liegen er niet om, met het typerende hoge esdek.

Loofbossen wisselen zich af door naaldbos, soms ook gemengde bos en in
natte bodem schijnt er ook een elzenbroekbos te zijn, maar dat hebben we,
geloof ik, gemist. Of het moet daar bij de pas aangelegde stuw zijn, waar ook
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de klaverzuring zich al liet gelden. Poelen zijn er ook, veelal omgeven door
bramen. Dit wierp de vraag op, of hier de boomkikker al een stekje gevonden
zou hebben. Hellingen zijn er en laagtes, die soms aandoen als een diepe kuil,
nu bijna droog staand, maar in de zomer, volgens Rebecca, met veel meer water
gevuld en dus de bijbehorende insecten. Dood hout is overal te vinden, en op
een behoorlijke ril van takken troffen we verschillende mossoorten aan.

Het eigentijdse begrip natuurbeleving kunnen we gerust van stal halen, want
bij deze excursie kwam een algemeen gevoel over ons, dat we met dit begrip wel
kunnen vangen.

Een opsomming van alle waarnemingen komt er deze keer niet. De tijd van
donkere dagen voor de kerst brengt met zich mee dat veel fauna vertegenwoordi-
gers zich gedeisd houden. Planten zijn nu ook heel bescheiden aanwezig, waarbij
de adelaarsvaren een goede uitzondering vormt, al is het in de vorm van zoge-
noemd bruinig varenstro. De hier veel voorkomende hulst is wel in staat kleur
te houden.

Al met al was dit de laatste excursie van het jaar. Voorzitter Wim vond het
in zijn nawoord. een heel geslaagde excursie en wenste ieder goede feestdagen
en een voorspoedig nieuwjaar.

Hier sluit ik me graag bij aan. Tot ziens in het nieuwe jaar!
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Beekje. Foto Rebecca

Beekje. Foto Jan
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Excursie. Foto Rebecca

Bruggetje. Foto Rebecca
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Kamperfoelie. Foto Rebecca

Merel. Foto Rebecca
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Mos. Foto Rebecca

Witte klaverzuring. Foto Jan
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Bos. Foto Jan

Bos. Foto Jan
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Excursie. Foto Jan
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