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De startplaats werd verschoven naar de parkeerplaats Meiersbos aan de 

Eerderveldweg-Junnerdijk vanwege de op dezelfde dag plaatsvindende 

klassementsproef van de Hellendoorn Rally aan de Janmansweg. 

Met 8 personen vertrokken we voor een flinke wandeling. Geert had een route verkend 

en Herman kon op paddenstoelengebied nog wel wat toevoegen. 

 

 
Met 8 personen op pad 

 

Via de Junnerdijk ging het daarna door een deel van het Eerder Achterbroek, 

Afwisselend bos, houtwallen en extensief in gebruik zijnde weilanden. Salomonszegel 

met zwarte bessen in de bosrand, noemt men ook wel `motte met biggen`. En de eerste 

paddenstoelen waren er al. De naam dennenmoorder voor een gevonden paddenstoel  

op lijsterbes doet vreemd aan, maar het is mogelijk volgens de boeken. We bekeken 

enkele droge-natte heideterreintjes, waar ook stukjes hersteld waren door de 

humuslaag en opslag te verwijderen. 

 

Daar vonden we naast dop- en struikheide ook zwartwordende wasplaat en bijv. 

bloeiende tormentil. Een grote bonte specht vloog voorbij. Langs de Dennenweg 

monumentale dennen die door Natuurmonumenten met zorg zo lang mogelijk 

behouden blijven. Een boerderijtje aldaar werd opgeknapt en is nu als vakantiehuisje 

erg in trek! Het Eerder Achterbroek wordt zoveel mogelijk in een toestand gehouden 

als in ongeveer 1900. In een weiland 3 reeën. Daar ook een 3-tal poelen die het gehele 

jaar water houden. Met fonteinkruid, blaaszegge, lisdodde en wateraardbei. En kikkers 

natuurlijk!  



 
Parelamaniet                                                  Reeën 

 

Daarna ging het de bossen in op zoek naar het Eerderveld. Via een paardenroute en 

smalle bospaden en wat gokwerk lukte dat. Onderweg nog wel blauwe bosbes, zowel 

de inlandse als de Amerikaanse. En de Amerikaanse vogelkers met, dat vind ik in elk 

geval, zoete bessen. 

Er was nog wat discussie of de bessen giftig waren, maar Geert kreeg gelijk: het 

vruchtvlees is goed eetbaar en je kunt er zelfs heerlijke likeur van maken, maar de 

pitjes en ook het blad zijn giftig! Kleine delen van het Eerderveld zijn door 

Staatsbosbeheer ook ontdaan van de struikenopslag en humuslaag. En er waren 

greppels gedicht. In het gebied komt de klokjesgentiaan nog voor en ook de adder. 

Beiden werden helaas niet gezien.  

 

 
Vossenbesbladgast                                      dop- en struikhei 

 

Aan de bosrand nog vossenbes, met een bijzondere roodachtige stengel en misvormd 

blad. Thuis nagezocht, het bleek hier toch ook om de vossenbesbladgast te gaan, een 

schimmel die meestal een blad van de vossenbes omkrult en verkleurt. Hoog in de 

naaldbomen waren kruisbekken hoorbaar, helaas zag ik ze niet! 

Met een kort bezoekje aan de plek waar de grafkelder van Eerde ligt, ging het weer 

richting startplaats.  

Nog enkele andere waarnemingen die onderweg de aandacht kregen: violette 

gordijnzwam, rodekoolzwam, atalanta, parapluutjesmos, kleine vuurvlinder, 

veelvraatrups, kleverig koraalzwammetje, hulst, blaaszegge, veenbies en trekrus. 

 

Een mooie wandeling waarbij het weer uitstekend meewerkte! 

  Herman Stevens  


