
Zaterdag 12 november 2022 KNNV excursie Eerde 
 

Op het programma voor deze dag stond een 

excursie naar de ”Velderberg” bij Hancate. 

Echter door herinrichting van het gebied 

plus een aantal extra hectares nieuwe 

natuurontwikkeling langs de Regge, alles in 

het kader van het project (gestart in 2005) 

om de Regge weer in zijn oude meanders te 

laten stromen en de boorden 

natuurvriendelijk te maken, was deze locatie 

nu niet toegankelijk. Als alternatief is 

daarom een algemene excursieroute uitgezet 

met als startpunt de parkeerplaats bij kasteel 

Eerde. 

 

Totaal 13 deelnemers maakten onder uitstekende weerscondities een wandeling door een zeer 

gevarieerd landschap. We konden, ondanks dat het al half november was, genieten van mooie 

herfsttinten met nog opmerkelijk veel groen. 

 

Omdat het nu een excursie was zonder een bepaald thema zijn veel verschillende disciplines aan 

bod gekomen. En met behulp van specialistische kennis van de deelnemers en een zoek-app zijn 

er veel mooie dingen gezien en op naam gebracht. Dat die zoek-app er soms ook maar een slag 

naar slaat, bewees een soort paddenstoel, waar wel 7 verschillende antwoorden mogelijk waren. 

Met als meest kansrijk de Citroenstrookzwam. Echter, die komt voor op naaldhout en deze zat op 

een dode loofhoutboom. 

 

 

Dan komt toch, na terugkoppeling met enkele 

"experts", een gedrocht van de Zwavelzwam als meest 

waarschijnlijk in beeld! Vooral zwammen waren nog in 

redelijke aantallen en soorten aanwezig.We vonden o.a. 

1x Vliegenzwam, Kastanjeboleet en 

eenekhoorntjesbrood met een hoeddiameter van 30cm. 

En nog een met de loep prachtig te bekijken mini 

Rododendronknopvreter 

 



Verder aan vogels gezien en gehoord o.a. 

Carolina-eend, Aalscholver, Blauwe reiger, 

Grote bonte specht, Vink, Kool- en 

Pimpelmees, Boomklever, Roodborst, 

Kruisbekken, Raaf, Merel en Zwarte specht. 

Tot de vroege voorjaarsbloeiers behoort de 

Gaspeldoorn en die hebben we nu al bloeiend 

gezien. Reden daarvoor is het aanhoudende 

zachte weer. In zachte winters zie je ze ook 

vaak al in januari bloeien. Verder nog 8 Reeën 

gezien. 

 

Een prachtig fenomeen veroorzaakt door 

ijskristallen in een waaiervormige 

wolkenpartij. 

 

Dit fenomeen is een 

Circumzenitale boog. Soms 

schijnt de zon door dunne, hoge 

bewolking die enkel uit 

ijskristallen bestaat. Het zonlicht 

breekt en weerkaatst in die 

ijskristallen en dat kan 

spectaculaire lichtverschijnselen 

produceren. Eén van die 

fenomenen is een circumzenitale 

boog en die ziet eruit als een 

omgekeerde regenboog. 
Dinie maakte er deze foto van. 

 

Deze circumzenitale boog staat met zijn bolle kant altijd naar de zon gekeerd, aan de binnenzijde 

zie je altijd de violetkleur en aan de buitenzijde de rode kleur. Dit fenomeen mochten wij dus 

deze ochtend bij toeval meemaken. 

 

Onze aandacht ging eigenlijk uit naar hoge sparren met sparrenkegels, waarin we op zoek waren 

naar Kruisbekken. Een vogel uit noordelijke streken die hier als wintergast soms in grote 

aantallen overwintert. Dit najaar is ook zo’n invasie jaar. Want even hiervoor hoorden wij enkele 

Kruisbekken en dan is de verrekijker meteen gericht op deze naaldbomen. 

Ze eten namelijk de zaden die verborgen zitten tussen de schubben. Doordat ze hun onder- en 

bovensnavel op het uiteinde gekruist hebben kunnen ze perfect deze sparrenkegels leegpluizen. 

Als je het geluk een keer hebt, je bent stil en je ziet Kruisbekken hoog in de sparren, dan is het 

net als het regent. Je hoort dan constant het vallen van die schubben op de grond. Echt geweldig 

om mee te maken. En qua kleur zijn het ook nog prachtige vogels, zoek ze maar eens op in je 

vogelboek. 
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