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Met z’n elven ging het om 8 uur richting Hellendoorn. Sommigen vroegen zich nog wel af 

waarom dit eigenlijk zo vroeg moest! Maar wie vroeg begint heeft veel tijd! Een zeer 

bijzonder gemêleerd gezelschap: 2x uit Almelo, 3x uit Wierden, 2x uit 

Bruinehaar/Langeveen, 1x uit Westerhaar 1x uit Aadorp, 1x Van Hoge Hexel en 1x uit 

Vriezenveen. De start van de wandeling was bij de P-plaats aan de Nieuwe Twentseweg op de 

Eelerberg. 

 

Vanwege de langdurige droogte bezochten we de nattere delen van het gebied. Het was echt 

zoeken naar vruchtlichamen, maar met een groep en een flink aantal ogen blijft er weinig 

ongezien. Uiteindelijk noteerden we nog 5 soorten boleten: Roodstelige fluweelboleet, 

Kostgangersboleet, parasiet  op de Gele aardappelbovist, Kastanjeboleet en 

Eekhoorntjesbrood  Verder zowel de Echte tonderzwam, de Platte tonderzwam, de 

Doolhofzwam, Berkenzwam  en de Roodgerande houtzwam. Natuurlijk vormde een 

geelgerand jong exemplaar en bruine oudere exemplaren van de Dennenvoetzwam een 

fotogeniek moment. 

 

Langs het pad rijpe rode Bosaardbeien, maar de smaak blijft toch onder de maat. Het landhuis 

“De Eelerberg” oogt mooi tussen de loofbomen. In het gebied werd ooit begonnen met een 

boerderij waarbij de mest via de Boksloot en het Overijssels kanaal aangevoerd werd vanuit 

Zwolle. Dat bleek toch geen succes, waarna de gebieden vol geplant werden met vooral 

naaldbos. 

 

Het pad langs de Boksloot is prachtig, aldaar vonden we ook toevallig een vrouwtje 

Kamsalamander, op zoek naar een geschikte overwinteringsplaats. Een unieke ontmoeting 

met deze vrij zeldzaam voorkomende salamandersoort. Het exemplaar van 12 centimeter had 

een prachtige gevlekte gele buik en staartonderkant. 
 

 
Vrouwtje Kamsalamander  



 
bloeiende Brede wespenorchis Grote sponszwam 

 

Ook de Grote sponszwam leverde het nodige fotowerk op. Enkele Koningsmantels, 

Melksteelmycena’s, Helmmycena en Parelamaniet en Gele knolamaniet werden bestudeerd. 

Aan russula’s vonden we de Geelwitte, de Berijpte en de Groen berken soorten. Het Kleverig 

koraal blijft telkens weer een foto waard. 

 

Op enkele plekken stond Dubbelloof, een varensoort met twee soorten blad. In de wegberm 

een 6-tal Brede wespenorchis waarvan 1 plant nog verse geopende bloemen bevatte. 

Natuurlijk zaten in de route enkele plekken waar Tamme kastanjes gezocht konden worden. 

Het was zonnig weer en iedereen genoot van de wandeling door dit zeer gevarieerde gebied 

met loof- en naaldbossen. Rond 12 uur arriveerden we voldaan in Vriezenveen, ’t Was zeker 

de moeite waard!  
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