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Wanneer we speciaal met betrekking tot 
Twente de geschiedenis van de blauwgras-
landen en orchideeënrijke heiden nagaan. 
zien we dat hun glorietijd samenvalt met 
de bloeiperiode van het oude hoevenland-
schap, waar ze functioneel een integrerend 
deel van uitmaakten. Hoe ,,natuurlijk" deze 
levensgemeenschappen door hun majestu
euze weidsheid en ongereptheid er in hun 
grootse verlatenheid ook uitzagen, toch 
hadden ze hun bestaan en hun behoud 
rechtstreeks te danken aan de mens, die ze 
geschapen en aan zich dienstbaar gemaakt 
had als ,,wild" hooiland, voor het steken 
van plaggen, die samen met de mest uit de 
potstal op de essen gebracht werd, en voor 
de schapenteelt. 
Onmiddellijk na de uitvinding van de 

kunstmest volgt een betrekkelijk korte 
periode, waarin deze gebieden uit de be
langensfeer van de mens geraken, die nu 
allereerst aandacht besteedt aan de ver
betering van de bij de oude hoeven ge
legen ,.betere" gronden, zodat de maten. 
meden en het veld aan de ,.natuur" worden 
overgelaten, wat geenszins een toestand 
van starre stabiliteit betekent, maar veeleer 
een periode van dynamische successie, 
waarin het vegetatiebeeld steeds en soms 
volkomen verandert. Daar de mens in die 
betrekkelijk korte periode het directe 
contact met deze terreinen verloor, be
schouwde hij ze als ..onland", dat vanwege 
zijn uitgestrektheid en eenzaamheid als 
„gevaarlijk en vijandig" werd gemeden, 
Maar men liet ze niet lang aan hun lot 
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over om hun eigen geschiedenis te maken. 
Weldra werd ook op hen het nieuwe tover
middel „kunstmest" toegepast, terwijl de 
beslissende aanval tijdens de laatste grote 
crisisperiode werd ingezet, toen ze als 
werkverschaffingsobject werden omgezet 
in het jonge hoevenlandschap en in de be
ruchte cultuursteppe. 
Thans, in het tijdperk der ruilverkave
lingen en grondverbeteringen, behoren de 
enkele „vergeten" blauwgraslanden en 
orchideeënrijke heiden ongetwijfeld tot de 
meest bedreigde levensgemeenschappen, 
De grote strijd om deze nu ook weer voor 
de landbouw belangrijke terreinen is reeds 
lang in het voordeel van de ontginners be
slecht, zodat door de natuurliefhebbers 
alleen nog verbeten gestreden wordt voor 
het behoud van enkele restanten, die naar 
omvang en helaas dikwijls ook naar kwali
teit maar een schaduw zijn van de vroegere 
glorie. Het zal heus niet lang meer duren 
en eigenlijk is het reeds zover, dat we 
alleen maar zeker zijn van de strikt be
schermde terreinen (4). 
Wanneer we voor Twente, dat eens zo rijk 
aan deze beide levensgemeenschappen was. 
de balans opmaken, komen we tot de 
droevige conclusie, dat er maar heel weinig 
behouden zal en kan blijven, voornamelijk 
omdat bijna alles reeds verdwenen is. of om 
technische redenen — lagere grondwater
stand. toevoer van meststoffen — ten dode 
is opgeschreven, zodat, hoe vreemd dit ook 
mag klinken, reeds in een zeer nabije toe
komst de situatie en mogelijkheden voor 
deze levensgemeenschappen in het westen 
van ons land gunstiger komen te liggen dan 
in Twente, daar in het westen in de eerste 
plaats reeds meer terreinen verworven zijn 
en bovendien de waterhuishouding er dik
wijls gunstiger is, 
Naar een illustratief voorbeeld behoeven 
we helaas niet lang te zoeken, getuige een 

enkele passage uit een beschrijving van het 
Kloppersblok en de Lemseler Maten bij 
W^eerselo nog tijdens de laatste oorlogs
jaren en kort daarna (1): — „In een enkel 
verloren hoekje heeft men de orchideeën
rijke blauwgraslanden (Circieto-Molinie-
turn orchidetosum). waaruit deze maten 
oorspronkelijk bestonden, nog niet bemest: 
zo bleven deze twee juwelen behouden. 
Hier bloeien de geurige rozerode trossen 
van de muggenorchis nog bij honderden 
tussen duizenden even sierlijke moeraswes-
penorchissen. begeleid door albasten par-
nassia's, roomkleurige pirola's, hemels
blauwe klokjesgentianen en heldergele tor-
mentil; vroeger in het jaar bloeien er de 
vleeskleurige orchissen en het violette vet-
blad: hoog daarboven wuiven de witte plui
zen van het breedbladig wollegras (Erio-
phorum latifolium), dat uitsluitend in dit 
gezelschap groeit en dus in ons land zo 
goed als uitgeroeid is; een keur van min 
of meer zeldzame zeggesoorten vormt het 
edel stramien (Carex hostiana. C. pulicaris. 
C. serotina. C. Pauliana, C. demissa., C, pa-
nicea, C, pallescens, C. flacca). Op moe
rassiger plaatsen verbergt zich het groen-
gele orchideetje Sturmia in de wuivende 
ijle zode van de Ronde zegge (Caricetum 
lasiocarpae eutrophicum, facies van Care:c 
diandra). Deze vegetatie mag niet aan haar 
lot worden overgelaten, zoals thans ge
beurt; zij groeit van jaar op jaar verder 
dicht met berk. wilg en vuilboom. Wil men 
dit vrijwel unieke exemplaar van een met 
uitroeiing bedreigde plantengemeenschap 
behouden, dan zal men er zorg voor moeten 
dragen, dat er gekapt en daarna jaarlijks 
gemaaid wordt." — Dit is helaas niet ge
beurd. zodat bij onze eerste kennismaking 
met deze gebieden in het begin der vijftiger 
jaren beide terreinen voor een belangrijk 
deel bleken dichtgegroeid en we een paar 
jaar daarna zelfs met moeite een enkel 
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Fig. 1. Welriekende nachtorchis. Foto T. Hogendijk. 
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open plekje voor een opname konden vin

den. To t overmaat van ramp liggen de 

Lemseler maten in een grotendeels reeds 

uitgevoerde ruilverkaveling, waarbij maar 

een klein gedeelte is gespaard, waar boven

dien nog aan geknabbeld wordt . Toch kon

den we er nog de volgende opname maken 

(opname W . Loode) : 

7-6-'54. Proefvlakte: 1 m- uit een open grazige 
plek tassen dichtgroeiend Betuleto-Salicetum, 
± 300 m ten Z W van de „brug" over de 
Wcerseler beek, 
Carex hostiana 2.2 f. 
Succisa pratensis 2.2 v. 
Equisctum palustre 2.2 v. 
Carex panicea 2.2 f. 
Molinia caerulea 1.3 v. 
Pinguicula vulgaris 1.2 f. 
Erica tetralix 1.2 v. 
Festuca ovina 1.2 f. 
Parnassia palustris 1.1 v. 
Potentilla erecta 1.1 f. 
Orchis majalis + . 1 f. 
Briza media + . 1 f. 
Angelica sylvestris + . l v . 
Holcus lanatus + . 1 f. 
Luzula campestris + . 1 fr. 

ssp. congesta 
Cirsium palustre + . 1 v. 
Alnus glutinosa - K i k . 
Myrica gale r k. 
Carex nigra r fr. 
Carex echinata r fr. 

De directe omgeving van de proefvlakte 

bestaat uit een zonatie van Gagel (Myrica 

gale) met doordringing van Alnetum-op-

slag. Binnen enkele jaren zal het prachtige 

terrein geheel dichtgegroeid zijn. 

In het seizoen van 1955 troffen we er nog 

maar enkele exemplaren van de M u g g e n -

orchis (Gi/mnadcnia conopsea) en een 

paar exemplaren van de Moeraswespenor-

chis (Epipactis palustris) aan, welke laat

ste in 1956 geheel verstek liet gaan Sic 

transit gloria mundi! 

V a n een dergelijk nog open stukje uit het 

Kloppersblok bezit Chr . G, van Leeuwen 

een opname met o,a,: Moeraswespenorchis , 

Parnassia (Parnassia palustris). Breed 

wollegras (Eriophorum latifolium). Ge

vlekte orchis (Orchis maculata), Blonde 

zegge (Carex hostiana), V lozegge (Carex 

pulicaris) en Kale jonker (Cirsium 

palustre). 

Zeer twijfelachtig, uiterst bedreigd en 

reeds aangetas t is de situatie van de Oele-

mars ten oosten van Losser ' ) waa r ook al 

weer de nog niet door het houtgewas ver

overde oorspronkelijke vegetat ies het meest 

interessant zijn. Dit terrein is (was?) bij

zonder rijk aan Valkruid (Arnica mon-

tana) en Vetblad (Pinguicula vulgaris). 

Laats tgenoemd plantje troffen we vooral 

samen met Boskartelblad (Pedicularis syl-

uatica) en Vleugeltjesbloem (Pohjgala 

vulgaris) op en tegen de rand van de t red

paadjes aan, In de vochtige vorm van de 

orchideeënrijke heide springt de W e l -

Fig, 2, Parnassia in knop tussen Kruipwilg. 

i) Dit terrein is inmiddels ontgonnen! 
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riekende nachtorchis (Platanthera bifolia) 
naar voren en in het blauwgrasland de Kale 
jonker, 
Vrij gaaf en tamelijk ongeschonden is tot 
nu het Boddenbroek ten zuidwesten van 
Beckum, Dit heideterreintje met vennen is 
verscheidene merkwaardige en deels zeld
zame, goed ontwikkelde vegetatietypen 
rijk. Zo vinden we er de Korstmosrijke 
Dopheidegemeenschap (Ericetum cla-
donietosum), met Dophei (Erica tetralix), 
Vecnbies (Scirpus cespitosus) en Pijpe-
strootje (Molinia caerulea). en de Veen-
mosrijke Dopheidegemeenschap (Ericetum 
sphagnetosum). Op afgeplagde stukken 
treffen we de Snavelbiesgemeenschap aan 
(Rhynchosporetum albae) met o.a.: Witte 
snavelbies (Rhynchospora alba). Bruine 
snavelbies (Rhynchospora fusca). Ronde 
zonnedauw (Drosera rotundifolia) en 
Moeraswolfsklauw (Lycopodium inun-
datum), een gezelschap van miniatuur
plantjes, dat ons esthetisch gevoel bij
zonder bevredigt, 

Langs de oevers van het grote ven vinden 
we de Beenbreekgemeenschap (Narthe-
cietum ossifragi), waarin Beenbreek (Nar-
thecium ossifragum) en Dopheide domi
neren en verder Boskartelblad, Ronde 
zonnedauw, Tormentil (Potentilla erecta), 
Veenpluis (Eriophorum angustifolium) en 
Stekelbrem (Genista anglica) voorkomen. 
In overgangen naar de Pijpestrootjesge-
meenschap (Circieto-Molinietum) treffen 
we er Parnassia, Vetblad. Blonde zegge, 
Vlozegge, Welriekende nachtorchis en Ge
vlekte orchis aan. Voorts vinden we er 
Waterpunge (Samolus valerandi). Moe-
rashertshooi (Hypericum helodes), Pil-
varen (Pilularia globulifcra). Vleugeltjes-
bloem, Breed wollegras. Rietorchis (Dac-
tylorchis praetermissa). Vleeskleurige or
chis (D. incarnata), Schildvrucht-ereprijs 
(Veronica scutellata). Rode ogentroost 

Fig. 3, Vleeskleurige orchis. 
Foto T. Hogendijk. 

(Euphrasia odontites), Koningsvaren (Os-
munda regalis) en de moeilijk te ontdekken 
groene orchideetjes Sturmia (Liparis 
loeselii) en Malaxis (Hammarbya palu-
dosa). Vooral die kleine orchideetjes oefe
nen een enorme aantrekkingskracht op de 
natuurliefhebbers uit. 
In de voorzomer van 1953 troffen we er 
een paar exemplaren Sturmia aan. maar in 
de zeer droge zomer van 1955 hebben we 
er geen Sturmia kunnen vinden en wat 
verder in de tijd, toen zelfs het vrij diepe 
pilvarenpoeltje droog lag. werd er met 
moeite slechts één exemplaar Malaxis ge
vonden, waar die in een vorig seizoen vrij 
talrijk was aangetroffen. 
Typerend voor de blauwgraslanden in 
Twente is de Kale jonker. De Spaanse 
ruiter (Cirsium dissectum) is er hoogst 

149 



zeldzaam. Hij wordt opgegeven voor een 
stuk heide in het Stepelose veld. zuid
westelijk van Beckum, terwijl ik hem in de 
zomer van 1956 zelf bloeiend aantrof in een 
gedeelte blauwgrasland in het Volterbroek 
bij Rossum in de omgeving van Scholte 
Linde. 
W e hebben zo af en toe al even kennis ge
maakt met de orchideeënrijke heide, waar
aan we nu speciaal aandacht willen schen
ken; ook hier eerst een beeld uit het nog 
nabije verleden (1 ): „Deze lage heiden be
horen ten dele tot de blauwgrasrijke struik-
heidegemeenschap. ten dele tot de dop
heidegemeenschap. ook wel tot orchi
deeënrijke subassociaties van beide (met 
welriekende nachtorchis en gevlekte orchis: 
dan keileem in de ondergrond!), op af
geplagde plekken tot de snavelbiesgemeen-

Fig. 4. Vetblad. Foto T. Hogendijk. 

schap. De prachtige beenbreek, door ont
ginningen steeds zeldzamer wordend, ver
levendigt hier en daar het terrein met haar 
heldergele bloei-aren — fraai contrasterend 
met de rose dopheideklokjes — en later 
met haar diep oranje vruchttrossen. Van 
belang is hier het regelmatige voorkomen 
van het sierlijke overigens in ons land zeer 
zeldzame IJslands mos (Cetraria islan-
dica), van het eveneens zeldzame maan-
varentje en van de „arctisch alpine" wol-
verlei (Arnica montana) met haar grote 
oranje bloemhoofdjes". 
Laat ik U nu meenemen naar een recent, 
maar helaas ernstig bedreigd specimen in 
het Strengeveld. gelegen tussen het Dene
kamper veld en het Beuninger achterveld, 
zuidoostelijk van Denekamp, Nadat we bij 
het Oortven, door Bernink „Andromeda-
ven" genoemd, in zuidoostelijke richting 
zijn afgeslagen en een dennenbos zijn ge
passeerd en links via een karrespoor dwars 
door een klein perceeltje dorre dennetjes 
gegaan zijn. dat even terzijde van de weg 
ligt. zien we links voor ons nog een strook 
„veld", waar de ontginner, tot op heden 
tenminste, juist is blijven steken voor 
een prachtig stukje orchideeënrijke heide 
met o.a, Vleugeltjesbloem, Parnassia, 
Vleeskleurige orchis. Welriekende nacht
orchis. Boskartelblad en Vetblad. Deze 
laatste plant ook hier weer veelvuldig op 
de tredpaadjes. Op afgeplagde delen staan 
Oeverkruid (Littorella uniflora). Moeras-
hertshooi en Veelstengelige waterbies 
(Elcocharis multicaulis). Op een voor 
enkele jaren afgeplagd stukje, in het over
gangsgebied met de zojuist beschreven 
orchideeënrijke heide, trof J. Th. de Smidt 
in juli 1 953 Malaxis aan. Het is ons en met 
ons vele anderen tot nu, ondanks naarstig 
speuren, helaas nooit gelukt dit nederig 
verborgen orchideetje te vinden. Zuidelijk 
van deze strook liggen enige percelen jong 
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weiland, maar daar weer ten zuiden van 
ligt nog een •— voor moderne begrippen .— 
vrij uitgestrekt drassig gebied met een zeer 
merkwaardige vegetatie, die tot het Ver
bond der Kleine zeggen (Caricion fuscae) 
behoort met o,a. Parnassia. zeer veel 
Vleeskleurige orchis en Rietorchis en en
kele exemplaren van de Gevlekte rietorchis 
(Dactylorchis praetermissa var. junialis). 
De veldjes met Vleeskleurige orchissen, 
die ons vanwege hun krachtige ge
drongen vorm en door hun kleur altijd sterk 
aan rose hyacinten doen denken, liggen 
aan de noord- en zuidkant; de enkele hier 
donker getinte exemplaren van de Ge
vlekte rietorchis aan de zuidkant, terwijl de 
roodpaarse Rietorchis in zeer groten getale, 
evenals de Vleeskleurige orchis soms zelfs 
in dichte groepjes, over het gehele terrein 
verspreid staat. De term „knotsen" van 
orchideeën uit het N.J,N.-jargon wordt U 
hier meteen duidelijk. In deze vegetatie 
komen o.a, ook voor: Parnassia. Klokjes-
gentiaan (Gentiana pneumonanthe). 
Schildvruchtereprijs, Waternavel (Hy-
drocotyle vulgaris). Wateraardbei (Co-
marum palustre), de zeer zeldzame Priem-
vetmuur (Sagina subulata). Kale jonker, 
Pijpestrootje, Tormentil, Egelboterbloem 
(Ranunculus flammula) en Moerasrol
klaver (Lotus uliginosus). Het is onbe
grijpelijk. hoe men dit rijke, schoonste en 
meest uitgestrekte orchideeën-terrein van 
Twente aan de ontginning prijs kan geven. 
al blijft dan een vrij aardig terrein rond het 
Oortven gelegen misschien behouden. Met 
enig geluk ziet U ook nog een spiedende 
Klapekster op de top van een vliegden 
balanceren, enkele Reeën door het veld 
trekken en in ieder geval zult U het mek
kerende weerlam (de Watersnip) horen, 
die onafscheidelijk deel uitmaakt van deze 
boeiende maar helaas verdwijnende levens
gemeenschap, waar zich een vijftien tot 

Fig. 5. Maanvaren. Foto T. Hogendijk. 

twintig jaar geleden de Korhoenders ook 
nog uitstekend thuis voelden. 
Op afgeplagde stukken van dit gedeelte 
komt Waterpostelein (Peplis portula) 
voor, Aan de oost- en westzijde wordt dit 
gebied (voorzover nog niet ontgonnen of in 
ontginning!) omzoomd door vochtige 
struikheide. In de overgangsvegetatie kan 
men de Draadrusgemeenschap (Juncetum 
filiformis) vinden met Afgeknotte zegge 
(Carex curta). In augustus-september is in 
sommige delen van dit terrein de bloei 
van de forse pollen Parnassia en het diepe 
blauw van de Klokjesgentianen aspect-
bepalend. •— Maar hoelang nog? De overal 
in het veld verspreid liggende witte kalk-
hopen voorspellen niet veel goeds. Ze zijn 
een teken aan de wand, maar de wijzers 
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van de klok kunnen helaas niet worden 
teruggezet. Het tragikomische is dat men 
hier het ene natuurmonument met het 
andere vermoordt. Tegen de kalk van de 
aan de E,N.C.I., voor totale afgraving 
prijsgegeven Sint Pietersberg bij Maas
tricht is geen enkele orchidee of vetblad-
plant uit het Strengeveld bestand, 
Tot slot brengen we een bezoek aan de 
Fayersheide, een smalle strook ten zuiden 
van Vriezenveen-Oost, temidden van hooi-
landen gelegen. Dit machtige terreintje, 
dat voorlopig vermoedelijk behouden zal 
blijven, is beroemd om zijn rijkdom aan 
Vetblad en bovendien herbergt het de nu 
in Twente uiterst zeldzame Maanvaren 
(Botrychium lunaria) en Harlekijn (Orchis 
morio). Het is rijk aan Welriekende nacht
orchis, Rozekransje (Antennaria dioica), 
Arnica en Boskartelblad, terwijl zo hier en 
daar de Klokjesgentiaan voorkomt en Moe
raswespenorchis en Parnassia plaatselijk 
heel talrijk zijn, 
Het middengedeelte wordt in beslag ge
nomen door vochtige tot drassige heide met 
orchideeën (Calluneto-Genistetum orchide
tosum), met vooral Struikhei en Dophei, 
maar ook Vleeskleurige orchis. Rietorchis, 
Moeraswolfsklauw en Trekrus (Juncus 
sqarrosus). Daaraan grenst een moerassig 
gedeelte, waarvan de vegetatie tot het Ver
bond der Kleine zeggen behoort, met 
Snavelzegge f Care* rostrata). Wederik 
(Lysimachia vulgaris). Egelboterbloem en 
Veenpluis. Het noordelijke deel behoort tot 
de Vochtige struikheidegemeenschap (Cal
luneto-Genistetum molinietosum) met o.a. 
Klokjesgentiaan en plaatselijk faciesvor
ming van Pijpestrootje. 
Zoals kostbare kleinodiën in beschermend 
edel metaal gevat liggen, waren ook deze 
„juweeltjes" eens omgeven door een na
tuurlijke bufferzone van natuurterreinen. 
die hen afscheidde van het omringende cul-

tuurland en hen tegen beïnvloeding door 
„vreemde" elementen beveiligde. Dit dien
de nog zo te zijn en heeft bv. heel lang ge
golden voor de beide exquise plekjes uit het 
Strengeveld. dat centraal tussen het Dene
kamper veld en het Beuninger achterveld 
was gelegen, aansluitend bij het nog on
gerepte Puntbeekgebied, maar die nu even 
als de Fayersheide geheel ontmanteld zijn, 
wat op zichzelf al een dodelijke bedreiging 
kan betekenen. W a t dit aangaat, lijkt me 
de situatie van het Boddenbroek, dat als 
het ware zelf voor een beschuttende om-
walling gezorgd heeft, gunstiger, ook al 
heeft men kans gezien er op een onbewaakt 
ogenblik een greppeltje in te prutsen, 
Waarom na dit alles de strijd in Twente 
niet opgegeven en alle aandacht geconcen
treerd op het verwerven van dergelijke ter
reinen in het westen van het land, waar 
het beheer door een gunstiger waterbe
heersing ook eenvoudiger is? 
W e hebben niets tegen het verwerven van 
dergelijke terreinen in het westen, maar 
staan op het behoud en een goed beheer 
van wat ons nog in Twente rest. in de 
eerste plaats omdat elk terreintje als „in
dividu" onvervangbaar is. daar er zoals uit 
een bijna afgesloten onderzoek (7) blijkt, 
plantensociologisch en plantengeografisch 
verschillende typen blauwgrasland en 
orchideeënrijke heide bestaan, waarvan, 
voor zover nog aanwezig, markante voor
beelden in de onderscheiden vormen ook 
voor het nageslacht gespaard moeten 
blijven. Bovendien heeft Twente met in
dustriesteden als Enschede, Hengelo en 
Almelo behoefte aan en recht op de nodige 
ruimte voor ontspanning in de vrije natuur 
zowel op lager niveau, zoals die bv. in het 
Lutterzand massaal gezocht en gevonden 
wordt, als op hoger niveau, zoals die bv. 
door dikwijls gespecialiseerde natuurlief
hebbers wordt genoten, terwijl ook vooral 



voor de T w e n t s e jeugd de gelegenheid 

open moet blijven om de edelste en meest 

veelzijdige aller sporten — de natuurspor t 

— in de ruimste zin van het woord te kun

nen blijven beoefenen. E n heeft T w e n t e — 

het land van de arbeid, het land der 

na tuur — ook in algemeen Neder l ands 

verband geen naam op te houden en 

roeping te vervullen als „oase" van rust. 

stilte en eenzaamheid in een wel zeer dicht 

Zoa l s in vele onzer u i terwaarden wordt er 

ook in de Rijnuiterwaarden tussen Renkum 

en Heelsum klei gewonnen voor de steen-

fabricage. Daardoor zijn in de loop der 

jaren een aanta l plassen onts taan, die thans 

ten dele begroeid zijn geraakt en onder 

langs de Noordberg een fraai moerasland

schap met open water, velden van Riet. 

Lisdodde en Mat tenbies en hoog opgaande 

bevolkt land van asfalt, beton en lawaai. 

N .B, : Voor deze bijdrage is behalve van de 

hier beneden aangehaa lde l i t teratuur ge

bruik gemaakt van excursie-rapporten in 

het bezit van de afd. Natuurbescherming 

en Landschap van het Staatsbosbeheer , on

langs voor een deel overgegaan in het 

R . I . V . O . N . (Rijksinstituut voor Ve ld -

biologisch Onderzoek ten behoeve van het 

N a t u u r b e h o u d ) . 

wilgen vormen, dat in het westen wordt 

begrensd door de uitmonding van de Heel-

sumse beek in de Rijn. 

Een dergelijk gebied vormt, vooral in de 

winter en het vroege voorjaar een uit

gezochte pleisterplaats voor de eenden. Be

halve de gewone soorten, zoals W i l d e 

eend. Kuifeend. Tafe l - en Slobeend. 

Zomer - en Win te r t a l ing . Smient. Pijlstaart. 
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