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Kick-off inventarisatie De Viermarken
Zaterdag 13 maart om 10 uur gingen we ons voor deze aftrap verzamelen bij
het Lammerinkswönner, gelegen in het landgoed het Wageler, een erg fraai
natuurterrein, waar het zo bekende Twentse coulisselandschap nog bewaard is
gebleven. Hoe dicht het ook gelegen is aan de rand van Enschede, toch herbergt
dit gebied nog echt iets van wat vroeger nog zo gewoon was. De Universiteit
Twente is een naastgelegen buurman.
Het had weinig gescheeld of deze aftrap was niet doorgegaan omdat het weer
de dagen tevoren niet te pruimen was en de voorspelling vrij bedroevend was, zo
van windstoten, regen en lage temperatuur. Webmaster Wim had vrijdagavond
buienradar er maar eens op nageslagen en dit medium voorzag dat zaterdag
klokslag 10 uur de regen het voor gezien hield. Dit vergemakkelijkte ons besluit
om de excursie lekker door te laten gaan.
Beheerder van dit gebied Wim Waanders was om 10 uur paraat om ons
uitleg te geven over en wegwijs te maken in dit royale gebied en aan te geven,
welke gebieden zij bij voorkeur geı̈nventariseerd zouden willen zien. Dat Wim
als beheerder affiniteit heeft met natuur en daarmee biodiversiteit hoog in het
vaandel heeft staan, was gelukkig heel goed te proeven. In de simpele betekenis
van het woord is het hier overal diversiteit wat de klok staat. Als voorbeeld
kan dienen, hoe de ( meer dan tien) weitjes in het gebied beheerd worden.
Hoe meer deze gelegen zijn bij de sportclubs Achilles en Emos is er overwegend
sprake van een rechttoe rechtaan agrarische aanpak, bij de overige weidepercelen
schuift de nadruk meer of iets minder op naar een ecologische benadering. Maar
per perceel kan hier ook weer verschil in zitten.
Secretaris Kevin beschrijft in de enthousiaste aankondiging dat we bij deze
kick off van start gaan met een zoektocht naar voorjaarsbloeiers en misschien
de eerste trekvogels, als ze tenminste alweer gearriveerd zijn. Zonder uiteraard
de vroeg aanwezige insecten te vergeten.
Wat schetst echter ieders verbazing (in elk geval die van mij) deze excursie
krijgt zijn een heel eigen en alternatief beloop. We hebben zeker aan inventarisereng gedaan, maar dan meer op macro-niveau, d.w.z. we hebben een rondje
gelopen langs de plekken waarover het landgoed graag meer informatie wil verzamelen, over hoe het daar staat met het hele segment van flora en fauna. Zo
liepen we ondermeer langs de kievitsbloemwei (“hoe is het hier inmiddels gesteld met deze en overige planten?”), tevens bevindt zich hier een poel (“welke
amfibieën treffen we hier aan?”). Bij de Bleekweide zijn er m.n. beheersvragen
(“wat te doen met de elzenopslag rond de 4 vijvers en hoe geschikt/passend
is de successievelijke begrazing met behulp van schapen eigenlijk?”). De beheerder wijst dan naar de overzijde, daar ligt een akker die de afgelopen jaren
is ingezaaid, ook hier weer terechte vragen (bijv. “welk zaaigoed zullen we
gebruiken”). Dan richten we onze blikken op een sloot, waaraan o.a. door natuurwerkgroep ‘EnHoe’ en vele anderen hard gewerkt is om de huidige brede
vorm te realiseren. Ook deze plek wil men graag bij de inventarisaties betrokken
zien. Dan vervolgen we onze weg naar de natte weide, waar het afgelopen jaar
(attractieve) waterbuffels gelopen hebben (“hoe ontwikkelt deze wei zich?”) Of
deze (exotische) dieren ook dit seizoen weer in het weiland zullen grazen, is nog
onderwerp van gesprek.
Na zo’n anderhalf uur hadden we ons rondje gemaakt en hebben we een
helder beeld gekregen waar we ons bij de komende (micro-)inventarisaties op
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kunnen richten. Hoewel we ons niet hebben laten leiden door het eigenlijke plan
voor deze excursie, is deze (bilaterale) invulling uiterst nuttig en waardevol
gebleken; straks kunnen we immers veel gerichter aan de slag.
Zo zie je maar, hoe verstandig het soms kan zijn van koers te veranderen
en een spontaan proces zijn eigen beloop te laten hebben. Heel opvallend was
verder in mijn ogen ook, dat we in samenspraak met de beheerder veel aandacht
besteed hebben aan allerlei beheers-vragen, waar we over het algemeen niet zo
grondig aan toekomen. Op welke wijze het beheer vorm gegeven wordt, bepaalt
uiteindelijk wel of er een al dan niet gunstige invloed wordt uitgeoefend op de
biodiversiteit.
Laten we hopen dat we met onze gerichte inventarisaties op het Wageler een
bijdrage kunnen leveren aan het verder verbeteren van de biodiversiteit in dit
fraaie gebied.
Tekst: Jan
Foto’s: Jan

Start bij de Lammerinkswönner.
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Blik op de kaart.

In het veld.
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Lammerinkswönner achter de es.

Van Heeksbleeklaan.
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