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Quercus cerris 
 

Vier mensen melden zich bij de parkeerplaats van de Fayersheide aan de Walstraat. We worden verwelkomd 
door Gerrit Schepers, onze expeditieleider van vandaag .Gerrit begint met een verontschuldiging: ik weet 
niet zoveel van plantjes en andere dingen die hier groeien en bloeien op de Fayersheide en onze specialisten 
Herman/Geert en Johan zijn verhinderd. Dus jullie moeten het maar met mij doen. Wij zien het probleem 
niet zo, het zal vast wel goedkomen. Vier deelnemers, maar gezien de vakantietijd is dit logisch. Naar 
achteraf bleek was 1 van de 4 deelnemers hier nog nooit geweest, dus voor hem was alles nieuw. 
 

Dit laatste gegeven blijft mij iedere keer weer verwonderen. Het valt mij telkens op dat vele mensen, ook 
autochtonen, de Fayersheide helemaal niet kennen terwijl dit unieke gebied vrijwel om de hoek ligt. Gezien 
de tropische omstandigheden kiest Gerrit ervoor om in de Bufferzone te beginnen. Het is nu nog relatief koel 
en nog geen brandende zon. We krijgen uitleg over dit gebied en waarom dit hier is aangelegd. Ook zien we 
dat het  recent deels gemaaid is door de loonwerker. Het valt verder op dat er hele stukken ontdaan zijn van 
opkomende wilgen en elzen. Al het materiaal is keurig verzameld en als grote vracht afgevoerd. Dit komt het 
gebied ten goede omdat zo de gewenste verschraling tot stand komt. In tegenstelling tot eerder heeft de 
huidige beheerder meer aandacht en een andere visie voor de wijze van beheer van de 
Bufferzone. Voortschrijdend inzicht in het beleid en dat werpt zijn vruchten af. Langzaam lopen we in de 
richting van het uitzichtpunt. Onderweg valt het op dat de heide zich hier ook mooi ontwikkelt. De oude 
zaadbanken in de ondergrond bevatten gelukkig nog  genoeg zaad om dit te bewerkstelligen.  
 

Aangekomen bij de heuvel vertelt Gerrit dat deze veel te lijden heeft gehad van 
de koeien die er destijds op liepen. Inderdaad ziet het er allemaal wat gehavend 

uit. Maar gelukkig zijn de runderen hier verleden tijd (ook gewijzigd inzicht), 

hetgeen het hele gebied ten goede komt.  

 

Op naar boven en daar krijgen we de vraag voorgelegd: wie weet wat dit is? 

Gerrit pakt een paar verdroogde stukjes op van de rupsband van het daar als 

kunstwerk opgestelde dragline onderstel. 

We weten het niet. 

 

 

We staan bij een Moseik, vertelt Gerrit. En 
die heeft hele andere napjes op de eikel dan het bekende petje. De Latijnse naam van 

deze eik staat boven dit artikel. We lopen verder naar de heide aan de noordkant van 

de Fayersheide. Gelukkig is het hier niet zo kurkdroog. Dit komt ten goede aan de 

klokjesgentiaan. Deze staat er overvloedig en prachtig bij. We gaan er voor door de 

knieën om een paar foto’s te maken. 

 



Ook de dopheide profiteert van de vochtige ondergrond. Langzaam lopen we in de richting van het gebiedje vlak bij het 

vennetje waar de mensen van de KNNV vele uren energie in onderhoud van de brede randzones steken. Prachtig, de 

struikheide bloeit volop. Maar net voor we daar aankomen worden we gewezen op een mooi stukje met de blauwe knoop 

in volle bloei. Natuurlijk gaan we onder leiding van Gerrit op zoek naar de uitgebloeide resten van de zonnedauw, het 

vetblad en orchideeën. Gelukkig vinden we de resten van deze unieke en zeldzame planten. 

 

 

Terwijl we teruglopen kijk ik nog een keer om me heen. Het geeft een fijn gevoel hoe we als FHB (FayersHeide Brigade) 

een bijdrage hebben kunnen leveren aan het vrijwillige beheer van dit gebied Met boswachter Marc Kuijer van 

Staatsbosbeheer liep ik deze week door het gebied om de klussen van komend seizoen te bekijken. Nog een klein stukje 

Hans en jullie zijn na vele jaren “rond”. Dan beginnen we weer vooraan, want deze parel midden in een agrarisch gebeid 
verdiend het om in stand en beschermd te blijven zei ik. En het mooie is dat we dat met zijn ALLEN doen en daarmee 

wil ik ook zeker SBB, KNNV en de gemeente Twenterand (Bufferzone) noemen. Ieder heeft zijn eigen aandeel en 

specialiteit en met ons vieren vormen we een prachtige symbiose. 
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