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Steeds meer bloeiers en de eerste hommels
Het voorjaar lijkt niet meer te stoppen. De temperaturen stijgen en
het buitje regen van afgelopen donderdag heeft veel planten vleugels
gegeven. Vooral de ondergroei van bossen en houtwallen kleurt
groen en vooral planten met uitgesproken kleuren staan massaal in
bloei. Binnenkort volgen de vroege boomsoorten, zoals fruitbomen,
maar ook linden, elzen, wilgen en berken waarvan de knoppen op
‘springen staan’. Niet verwonderlijk dat ook vroege inssecten volop
worden gezien. Naast enkele soorten vlinders, waarover ik vorige
week al schreef, beginnen nu ook de hommels massaal te vliegen.
waarnemingen: stadenland@tctubantia.nl of waarneming.nl

Merel met eerste jongen, late kramsvogels
We schreven al eerder dat de merel op
het balkon van Chris
Jellema uit Oldenzaal
al vroeg in het voorjaar met de renovatie
van het nest bezig
was. Ook werden er
al vroeg in het seizoen eieren gelegd.
Afgelopen week was
het al zover: dinsdag
kroop het eerste mereljong uit het ei. En daarna gevolgd door nog
een broertje of zusje. Als tegenstelling: familielid kramsvogel zwerft
nog in groepen in Twente en de Achterhoek rond. Ze blijkbaar nog
geen haast om te verkassen naar Noord-Europa waar deze lijsterachfoto Chris Jellema
tigen broeden.

Ruitpikkers
Vooral in het voorjaar als veel soorten flink moeten knokken om
een goede broedplek of een partner, melden veel mensen vogels die
agressief tegen ruiten pikken. Zo kwam een melding uit Hengelo
van een vink die al dagenlang voor het raam gaat zitten en vervolgens z’n agressie op de ruit botviert. En ook Janny van Pijkeren uit
Nijverdal meldt een staartmezenpaar dat bij haar en de buren voortdurend op de ruiten zit te pikken. Volgens onderzoekers zien deze
vogels in de spiegeling van de ruit een concurrent die moet worden
verjaagd. Een andere verklaring heb ik niet kunnen vinden.

Blauwborst en roodborst
Jeanne Kliemesch fotografeerde afgelopen zondag in het Haaksbergerveen een blauwborst.
Deze vogel gold lange
tijd in Twente en de
Achterhoek als uitgestorven, maar neemt
langzaam maar zeker
weer in aantal toe. Favoriete leefgebieden zijn
struikvegetaties in de
rand van veengebieden of vennen. Inmiddels leven vele tientallen
blauwborsten in de regio. De blauwborst heeft duidelijk geprofiteerd van de aanleg of herstel van natuur in de regio. Geen directe familie van de blauwborst, maar net zo mooi en opvallend gekleurd is
de roodborst. Deze soort behoort tot de algemeenste broedvogels in
foto Jeanne Kliemesch
de regio met vele tienduizenden.

Vlas is als landbouwgewas vrijwel geheel verdwenen uit
het landschap van Twente en de Achterhoek. Ooit kleurden vele akkers blauw door het vlas en geel door de rogge
en gerst. In Enschede worden dit jaar vele activiteiten georganiseerd om de herinnering aan de vlasteelt levend te
houden. Zo stond vlas aan de wieg van de textielindustrie.

Het blauwe
landschap
van Twente
door Jan Bengevoord
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elen van het Twentse
en Achterhoekse landschap kleurden ooit
blauw. Kortstondig overigens, want de bloem van een
vlasplant bloeit maar zeer kort.
Samen met rogge en gerst was vlas
het meest verbouwde gewas op akkers in Oost-Nederland. Aan de
vlasteelt kwam een einde toen het
goedkopere katoen z’n intrede
deed. Tot die tijd was vlas een belangrijk gewas voor de productie
van linnen stoffen. Linnen werd
op menige Twentse en Achterhoekse boerderij geproduceerd. Daarbij
werd het vlas geheel in eigen hand
tot linnen verwerkt.
Veel oude namen herinneren nog
aan de eertijds wijdverbreide vlasteelt. Er zijn nog boerderijnamen
als Vlaskamp, hier en daar is nog
een Vlaskampweg of een Vlasbleekweg. Daarbij waren vlasteelt
en linnenproductie vooral een
dankbare en noodzakelijke bijverdienste van kleinere boerenbedrijven. De vlas werd dan ook doorgaans op kleine akkertjes verbouwd, maar leverde door de verwerking tot linnen in herfst en
winter velen werk en inkomsten.
Om de herinnering aan de vlasteelt levend te houden heeft de Enschedese Trix Niesthoven dit jaar

Het bleken van linnen op de bleekfoto Reinier van Willigen
weide.
een vlasmanifestatie op touw gezet, waarin de verschillende facetten van de vlasteelt worden belicht. De voorbereidingen voor de
activiteiten zijn nog in volle gang.
,,We raakten door vlas dat we zagen in het buitenland geïnteresseerd in vlas en kwamen er achter
dat het eigenlijk ook in Twente
een eeuwenlang verbouwd gewas
is geweest. Om deze geschiedenis
onder de aandacht te brengen organiseren we een groot aantal activiteiten’’, aldus Niesthoven.
Zo zal in Enschede weer vlas door
leerlingen van basisscholen worden ingezaaid, komt er een speciale vlaswandelroute tussen bezoekerscentrum Lammerinkswönner

in het Abraham Ledeboerpark
naar museum TwentseWelle, waarbij delen met vlas worden ingezaaid en komen er demonstraties
om te laten zien hoe van vlas uiteindelijk stoffen worden geweven.
Maar er zal ook aandacht voor hedendaagse toepassingen van vlas
zijn, zoals het duurzaam isoleren
van gebouwen.
Daarbij heeft vlas ook in de geschiedenis van Twente en de Achterhoek een belangrijke rol gespeeld. Door de verwerking van
vlas tot geweven stoffen, werd met
het gebruik van uit het buitenland
ingevoerd katoen de kennis en
vaardigheid gebruikt om geheel
over te schakelen op katoenen stof-

Kikkers en padden ontwaken

N

Groene kikkers koesteren zich in het zonnetje op een steen bij de vijver.
foto Jan Marissen

a nachten met vorst is de trek
van padden en kikkers sinds
donderdag weer flink op gang
gekomen. Niet alleen de temperatuur,
maar ook de regen droeg een steentje
bij aan het ontwaken van padden en
kikkers. Overigens zijn de vroege vogels onder de kikkers en padden allang
in de poelen en sloten en drijft hier en
daar al flink wat kikkerdril.
Ook de werkgroepen die in Twente actief zijn bij het veilig over de weg helpen van kikkers en salamanders melden flinke aantallen dieren die voorbij
komen. Het zijn nog altijd vooral de gewone padden en de bruine kikker die
op trektocht zijn. Hier en daar wordt
een boomkikker gezien of een kleine
watersalamander. De verschillende
soorten groene kikkers worden later in
het voorjaar actief en blijven door-

gaans ook ’s winters in of in de directe
omgeving van vijvers, poelen en andere waterpartijen.
Meerdere lezers stuurden de afgelopen
dagen foto’s van kikkers, padden, salamanders en kikkerdril. Ronald Kamphuis stuurde foto van een heikikkermannetje, dat in de paringstijd bijna
blauw kleurt. De soort komt in de regio voor in venen en vennen en is beslist niet algemeen.
Gerard Diepenveen betrapte al eens
boomkikkers nabij het Aamsveen in
Enschede en fotografeerde hier op een
aangrenzend bouwland ook meerdere
padden op weg naar de waterpartijen.
Groene kikkers hebben het geweldig
naar het zin op de vijverrand van Jan
Marissen. Deze soorten laten zich vooral zien als de temperaturen echt
omhooggaan.

