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11 uur zaterdagmorgen is de laatste excursie van augustus gepland, dit keer
in onze thuisbasis Enschede.

Het Ledeboerpark is deels gelegen in de stad en voor een groot deel echt
aan de stadsrand of zelfs daar iets buiten, zou je haast zeggen, als je wandelt
ter plekke van de bleekweide. Hier lijkt het meer op platteland dan dat je het
gevoel krijgt in de stad te vertoeven.

De toegangspoort is nog in de stad gesitueerd, met als belangrijk markeer-
punt de beide adelaars. Vlak daarachter bevindt zich het bezoekerscentrum,
Lammerinkswönner geheten, en daar verzamelden we ons. We zijn met zijn
achten.

Om iets over elf verplaatsten we ons naar de tuin, niet nadat er door excur-
sieleider Wim Bakker gewezen was op de corona-regels, die echt in acht genomen
moeten worden, hoe lastig dat in de praktijk ook moge zijn. Daar weten zelfs
politici over mee te praten! Wim sprak nog de hoop uit om hier een of enkele
van de vele soorten heidelibellen aan te treffen.

We begonnen in de ouderwetse tuin van dit “los hoes” en zagen, op enkele
vliegen en zweefvliegen na, nog niet zoveel insecten. Het weer was ook niet om
over naar huis te schrijven. De temperatuur lag wel 10 graden onder het niveau
van een week geleden. Bovendien liet de zon het in het begin wat afweten.

We togen verder en onderweg werd erop gewezen, dat insecten en zeker ook
libellen van warmte houden en graag rusten op warme plekjes, waar de zon
schijnt. Dit kan bijv. een hek zijn, een muur, zelfs een afrasteringsdraad etc.
De suggestie was duidelijk: wil je insecten ontdekken, dan is het zaak goed te
letten op waar de warme plekken zich bevinden en daar je blik op te richten.

Het kan geen toeval zijn, of binnen enkele minuten zagen we de eerste libel
op een oud hek lekker in de zon zitten. Het blijkt, ja hoor, een bruinrode
heidelibel te zijn. Enkele voorbeelden van heidelibellen: bloedrode, steenrode
en zwarte . De meer zeldzame soorten zullen we hier maar niet noemen. Het
vergt, als ik voor mezelf spreek, heel wat oefening en doorzettingsvermogen, om
de geringe verschillen tussen de verschillende soorten goed in de gaten te krijgen,
zodat je langzaam maar zeker weet, wat de juiste determinering is. Eigenlijk is
het natuurlijk al plezierig om naar fraaie beestjes te kijken en hun veelal fraaie
exterieur te aanschouwen.

We haasten ons niet en geven iedereen de kans om zijn of haar ding te doen; in
ons geval is dat meestal fotos schieten van de ontdekte beestjes, c.q planten. Erg

1



eenvoudig is dat niet, want het vergt geduld en nog eens geduld, een langzame
benadering (soms kan een onverwachtse of te vlotte stap al voldoende zijn om
het beestje te verjagen!!) , nog los van de fototechnische aspecten. Gelukkig
kan er gelachen worden als hierbij weer eens iets fout gaat.

Van de tuin , naar de grote vijver, naar de heemtuin en tot slot naar de bleek-
weide in het park. Vooral de heemtuin is interessant, daar hier allerlei inheemse
planten bijeengebracht zijn in voor hun passende biotopen. Er zijn schaduwrijke
plekken, zonnige stukken, een smal stroompje etc. Na de bleekweide komt het
einde al weer in zicht.

Wat troffen we zoal aan, zonder volledigheid na te streven: bandzweefvlieg,
lantaarntje, stalvlieg, waterleliemot, bruinrode en bloedrode heidelibel, zeep-
kruid, zuringwants, wespennest met erg grote ingang, klein geaderd witje en
grote wederik.

Met een tevreden gevoel konden we weer huiswaarts keren en toeleven naar
de avond van 5 september, wanneer we een speciale meeting in Deurningen
organiseren om aandacht te schenken aan de nachtvlinders.

2



Figure 1: bandzweefvlieg

Figure 2: bloedrode heidelibel

Figure 3: bruinrode heidelibel

Figure 4: excursie

Figure 5: excursie

Figure 6: grote wederik
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Figure 7: haagwinde met wespennest

Figure 8: koeien

Figure 9: laantje

Figure 10: Lammerinkswönner

Figure 11: de mamoetboom, het hart
van het park

Figure 12: stalvlieg
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Figure 13: waterleliemot

Figure 14: zeepkruid

Figure 15: laat hoefbladgitje

Figure 16: tengere pantserjuffer

Figure 17: dagpauwoog

Figure 18: bruinrode heidelibel
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Figure 19: cichorei
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Figure 20: kleine vuurvlinder
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