
EXCURSIE "DE BORKELD" ZATERDAG 14 AUGUSTUS 

 

 

Het belooft een mooie zaterdagmorgen te worden! Ik vertrek samen met Gerard Spit om klokslag 8 uur 

richting Rijssen. Ons doel is De Borkeld, gelegen tussen Rijssen en Markelo aan de A1 (duidelijk hoorbaar 

blijkt later) en melden ons op dagcamping  'n Witten van Staatsbosbeheer. In eerste instantie hadden zich 

meer personen opgegeven maar bleven na afzeggingen maar 4 over, toch wel een beetje mager voor zo’n 

mooie excursie. Misschien spelen de vakantie periode en de Corona perikelen ook mee. Maar gelukkig 

blijken na een oproep via de mail toch meer mensen interesse te hebben en kunnen we met een groep van 8 

personen van start gaan. Achteraf blijkt dat nog iemand had willen aansluiten, maar door late communicatie 

loopt dis aldaar mis! 

 

 
 

Helaas heeft onze excursieleidster Jetty zich wegens ziekte afgemeld, maar de hr. Baan, vrijwilliger van de 

IVN afd. Rijssen-Enter heeft deze taak overgenomen en gaf nader uitleg over het gebied middels vertoning 

van een film over de wetenswaardigheid van de Borkeld.  

 

Ondertussen genieten wij van een lekker kopje koffie. Gelukkig is onze vereniging in het bezit van een 

bekwaam oud medewerker van Staatsbosbeheer met de nodige kennis van dit mooie stukje natuur en kan 

Geert hierover tijdens de excursie voldoende uitleg geven. 

 

 
 



Natuurgebied De Borkeld is ca. 600 hectare groot en bestaat uit jong bos, heidevelden, leemkuilen, akkers, 

graslanden en zelfs een stukje hoogveen. Het bos is tussen 1930 en 1950 aangeplant. Hier ligt ook het 

grootste jeneverbesstruweel van Nederland, bij het ontwerpen van de A1 is deze weg verplaatst omwille van 

deze coniferen. Het terrein is glooiend, de hoogste top van de Friezenberg ligt op 40 meter, het laagste punt 

op 13 meter onder de zeespiegel. De Borkeld is ook een archeologisch reservaat. 13.000 jaar geleden waren 

hier al jagers/verzamelaars actief. De bewijzen zijn door hen achter gelaten in de vorm van stenen bijlen, 

huidenschrapers en andere stenen werktuigen. De gevonden prehistorische grafheuvels en nederzettingen 

zijn tussen de 6.000 en 4.000 jaar oud.  

 

Het is midden augustus, voor de vogelaars onder ons is het een rustige tijd want de meeste vogels hebben de 

verzorging van hun nageslacht achter zich gelaten. Ze zijn in de rui, kunnen dus minder goed vliegen of zijn al 

weer vertokken naar het zuiden en laten zich vrijwel niet zien, op een enkele na zoals Gaai, Koolmees, Zwarte kraai, 

Houtduif, Geelgors, Merel, Boerenzwaluw, Vink, en gehoord: Groene specht, Grote bonte specht. Ander vliegend of 

kruipend spul zijn: Vlinders zoals het Bont- en Bruinzandoogje, Distelvlinder en het Hooibeestje. Tevens 

zweefvliegen, zandbijtjes,een blauwtje en zandloopkevers. Ook de Dop- en Struikheide laat zich van de mooie kant 

zien en begint  op sommige plaatsen al mooi lichtpaars te kleuren. Op een enkele plek komen wij het Zandblauwtje en 

Grasklokje tegen, de laatste met zijn prachtige koningsblauwe kleur die mooi afsteekt tegen de rest. Ook groeit hier 

Brunel, dit is een plant van de lipbloemenfamilie. 

 

Onderweg komen we bij een labyrint, een rustpunt in ons hectische bestaan. Beleving van universele 

waarden staat er centraal, er gaat altijd iets bijzonders van uit. Het labyrint bied je de mogelijkheid om tot 

jezelf te komen. Labyrinten zijn al meer dan 5000 jaar in gebruik en in de middeleeuwen verder tot bloei 

gekomen. In deze tijd staan ze weer volop in de belangstelling. Een spirituele reis op een mooie plek in een 

prachtig natuurgebied. 

 

 
 

Halverwege de wandeling komen wij een zittende schaapherder tegen. Zo kan hij zijn kudde overzien samen 

met z’n 3 bordercollies. Hij vertelt ons dat hij op De Borkeld de vaste herder is, zo nu en dan is hij met zijn 

kudde ook in de omliggende gebieden actief. Ook geeft hij een prachtige demonstratie met zijn honden hoe 

die de schapen bij elkaar houden en naar een andere plek drijven. De kudde  bestaat uit ongeveer 300 dieren, 

een gemiddelde grootte van een kudde. Het is een  prachtig samenspel van mens en dier. 

 

Verder melden zich onderweg ook de eerste paddenstoelen en kan onze expert Herman op dit gebied de 

benaming en eigenschappen van de verschillende soorten geven zoals: Aardappelbovist, Kussenvormige 

houtzwam, Roodbruine slanke amaniet, Parelamaniet en Geelbruine plaatjeshoutzwam.  

Het loopt inmiddels tegen de klok van half twaalf, tevens het einde van deze excursie. 



 
 

Wij hebben genoten van deze prachtige wandeling, mooi weer, vele dingen gezien en mooie verhalen 

gehoord. 

Dit is hopelijk weer een goed begin na de grote stilte die de corona periode ons heeft opgelegd. Een woord 

van dank gaat uit naar onze excursieleider van deze dag, Geert, die het weer op zijn unieke manier aan 

elkaar heeft gebreid. En Jetty wensen we snel beterschap! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Hans de Groot 

 

 


