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Excursie Beekrombout in de Buurserbeek
In onze goed gevulde agenda staat vandaag een bezoek aan de Buurserbeek
gepland. De bedoeling is op zoek te gaan naar de beekrombout, die dan wel een
zeldzame status heeft, maar dat geldt niet zozeer voor Buurse, waar deze libel
met een beetje geluk nog wel te vinden is.
Verzamelen gaan we ons op de parkeerplek aan de Stendermolenweg. Voor
mij geen bekende locatie. Ik besluit –lekker gemakkelijk– gebruik te maken van
de navigatie aan boord.
Het begin van de route vormt geen enkel probleem, het venijn zit weer eens
in de staart, want vlak bij Buurse zie ik geen andere optie dan hulp te vragen,
want we lopen echt vast. Ook nu weer blijkt niets te gaan boven menselijke
aanwijzingen, vriendelijk gegeven door aangeklampte wandelaars, en kan ik het
juiste weggetje inslaan en staat Kevin al langs de weg om laatkomers op te
wachten.
Tot mijn grote verbazing ben ik niet eens de laatste, want zelfs Wim B., toch
een kenner van de natuurterreinen rond Haaksbergen, arriveert vlak na mij. Hij
stond op de verkeerde plek.
Met 6 personen gaan we op pad. Geen groot aantal, gezien ons toch gestaag
groeiend ledenbestand, maar ongetwijfeld zal meespelen, dat het Pinksterzaterdag is. Hoewel er in het weekend veel regen voorspeld is, hebben we een zonnig
weertype met een vrij aangename temperatuur.
Al bij de eerste meters langs de beek is het raak. In het lange gras zit,
beter gezegd hangt direct al een breedscheenjuffer l, vlot herkend door onze
twee specialisten op dit genre, Wim en Rob.
‘Oh, daar zit er nog een’ en even verderop alweer een. De mannetjes zijn fel
blauw gekleurd, een aanwezig vrouwtje toont zich in wat blekere kleuren. Dat er
veel breed is aan dit type juffers, zal niet verbazen. Vooral achterpoten en kop
laten het breed hangen, als we de veldgidsen mogen geloven. Meestal zijn ze te
vinden in buurt van stromend water. Even verderop ziet Wim B. een haftachtige
op een grasspriet, later nauwkeuriger omschreven als een driehoekeendagsvlieg.
Dat wij net op die ene dag deze vlieg mogen aantreffen, is eigenlijk toch wel
bijzonder. Ook een paar kleurige pyamawantsen doen o.a. aan de parade in de
lange grassen mee.
De juffers, die de gehele excursie zich het meest laten gelden, zijn de altijd
imponerende weidebeekjuffers, die prachtig kleuren in het schijnsel van de zon.
De mannetjes lijken vaak in grotere getale acte de présence te geven dan hun
vrouwelijke soortgenoten, die mogelijk tussen de grassen minder goed zichtbaar
zijn, gelet op hun meer groene outfit.
Vooralsnog echter geen spoor van de beekrombout, al weet Rob te vertellen
dat ze zich graag ophouden bij de verderop gelegen vistrappen, waar hij ze
gisteren nog gespot heeft. Bovendien zal het iets later in de ochtend wel wat
warmer worden en zal de kans op vertoning van onze gezochte rombout vast
toenemen. “Ze wachten op de zon”!! Zodra we bij de trappen aankomen,
opgetrokken in stenen formaties wordt al direct een beekrombout gespot, maar
wel hoog in de lucht, tegen de fors uitgegroeide laurier aan de zijkant.
Het beestje van de dag neemt daar plaats en daar zal het ongetwijfeld lekker
warm zijn. Inmiddels zitten we al wel op de helft van de excursie en willen we
de uitverkoren rombout toch wel wat beter in het vizier krijgen.
Rob staat er bij ons inmiddels om bekend (UT vorig jaar) dat hij er niet
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voor terugdeinst om met waadpak en telelens te water te gaan om de kans op
succes te vergroten. En ja hoor, hij is nog maar net in de beek, of hij kan als
een verslaggever enthousiast melden een rombout te zien in het oevergras.
Veel zitvlees heeft een beekrombout blijkbaar niet, want in een mum van
tijd verplaatst ie zich en neemt plaats op een kei vlakbij een vistrap.
Alle fotografen ‘op het droge’ erop af natuurlijk, maar zo eenvoudig is dat
nog niet, want de oever is hier vrij hoog en stijl, zodat je ofwel een krachtige
telelens nodig hebt of moet afdalen om dichtbij de bout te komen. Wim B.
moet wel voor het laatste kiezen, omdat hij met zijn (goede) pocketcamera zijn
onderwerpen van dicht benadert. Enig gevaar om zelf in de beek vallen, neemt
hij voor lief.
Ondertussen passeren ons meerder wandelaars, al dan niet met honden, die
soms veronderstellen hier mensen aan het werk te zien van een fotowerkgroep.
Had gekund natuurlijk, maar het zit even iets anders.
Over de beekrombout is het wellicht goed te vermelden dat deze libel de
laatste jaren gelukkig weer aan een opmars bezig is, wellicht ook vanwege (info
de Vlinderstichting) landelijke inspanningen de waterkwaliteit in o.a. beken te
verbeteren. Beekrombouten hebben zuurstofrijk water nodig en daarnaast een
onbegroeide zandige bodem, waar de larve zich kan ingraven. Ook dient de
stroomsnelheid van het water hoog genoeg te zijn om te voorkomen, dat er slib
op de bodem ophoopt. Zoals steeds, luistert het allemaal nauw om een juiste
biotoop te realiseren en in stand te houden. De vistrappen bleken aldus een
gunstige locatie om de missie van deze excursie te doen slagen.
Niet alleen voor de insecten, maar ook wel voor ons was het een plezierige
plek ons hier even op te houden of zelfs even in de zon te gaan zitten. Zelf kan
ik hier ook over meepraten. Ondertussen bleef er voldoende waar te nemen,
zo lieten de vogels zich goed horen. Een zanglijster was onmiskenbaar in de
buurt, zelf meende ik ook nog een bonte vliegenvanger te aanschouwen. Planten
kunnen gelukkig op groeiende aandacht rekenen.
Op de terugweg ziet Astrid ineens een zeer fraaie kleine vos, prachtig gekleurd
en nog helemaal gaaf. Je zoekt dan niet echt en toch vind je dan wat. Heel
verrassend en wonderlijk blijft dat. Vorig jaar waren deze kleine vossen in onze
omgeving ineens uiterst karig aanwezig.
Als verdere toegift komt er ook nog een bruin blauwtje uit de hoge hoed,
waardoor we met een voldaan gevoel naar de parkeerplek terug liepen.
Van deze excursie zal mij blijven heugen dat deze parkeerplaats uiteindelijk
lastiger te vinden was dan de beekrombout. Hier hadden we geen navigatie voor
nodig.
Kort overzicht van de waarnemingen (met dank aan Wim B.):
• Libellen: beekrombout, azuurwaterjuffer, lantaarntje, vuurjuffer, koraaljuffer, smaragdlibel, blauwe breedscheenjuffer, glassnijder, grote keizerlibel, viervlek, platbuik, weidebeekjuffer.
• Dagvlinders: kleine vos, dagpauwoog, atalanta, bruinblauwtje.
• Planten: o.a. heggenwikke, kleine watereppe, veldhondstong(?) en een
groot aantal grassen, waaronder kropaar.
• Verder: koraalbladroller, grote bonte graswants, driehoekseendagsvlieg,
groene eikenbladroller, mijterwants, rozenkever, bruine sprinkhaan (vol-
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wassen man), een grote groene sabelsprinkhaan (nimf) en tot slot een
fraaie schijnbok.
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Overblijvende ossentong. Foto Jan
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Blauwe bleekscheenjuffer. Foto Jan

Bruin blauwtje. Foto Jan
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Fraaie schijnbok. Foto Jan

Heggenwikke. Foto Jan
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Kleine vos. Foto Jan

Pyjamawants. Foto Jan
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Beekrombout. Foto Astrid
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Bruine sprinkhaan, mannetje. Foto Astrid
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Driehoekeendagsvlieg. Foto Astrid
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Groene eikenbladroller. Foto Astrid

Gestreepte eikenblindwants. Foto Astrid
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Grote groene sabelsprinkhaan. Foto Astrid
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Mijterwants. Foto Astrid
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Viervlek. Foto Astrid
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Weidebeekjuffer. Foto Astrid
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