Wandeling Heidenhoekse Vloed 13 juni 2021
Natuurgebied Heidenhoeksevloed ligt op de kruising van de droge EHS -Ecologische Hoofd
Structuur- ren een natte EVZ -Ecologische Verbindings Zone- langs de watergang de
Heidenhoeksevloed.
Het is ca. 31 ha. groot waarvan 13 ha. afgegraven. Aangelegd in 1996 tijdens de
Landinrichting Hengelo Zelhem. (ruilverkaveling) Is in eigendom van SBB.
Vooraf: Van vetgedrukte namen staat een foto op het foto-overzicht bij deze route.
Dit zijn dus momentopnames.
Tijdens de wandeling zul je vast de Pyamawants en de Meikever spotten.
En Koekoeksspuug, het schuimnest van veel soorten Cicaden, vaak op wilgensoorten te zien.

1.
We starten op de P. plaats aan de Jolinkdijk
Voor we gaan wandelen eerst even genieten van de bloemenpracht, waaronder veel
Orchideeën, achter de P. plaats.
Terug en de brug over, links maaipad op. Let onderweg eens op de mannelijke en
vrouwelijke bloeiwijze van de Grote Brandnetel, deze is tweehuizig dat wil zeggen dat er
♂ en ♀ planten zijn.
2.
Nijmansedijk oversteken, links langs de watergang verder. Aan de linkerkant staat een
Peterselie Vlier en een Gewone Vlier.
3.
Links af en gelijk na de vleermuiskelder (is een winterverblijf ) rechts. Wandelroute
vervolgen
4.
Op de hoek een struik met bladeren opgerold door een sigarenmaker om er eitjes in te
leggen.
5.
Op de hoek de Dagkoekoeksbloem (rose) en de Avondkoekoeksbloem (wit)
Koekoeksbloemen zijn tweehuizig: de ♂ met een slanke hals en de ♀ met een zaaddoos.
onderweg zijn ook veel Echte Koekoeksbloemen, met ingesneden bloemblaadjes, te zien.
6.
Boelekeerlsbrug over - waterplas met kalkrijk kwelwater vanuit het
Winterwijksplateau – Ook hier weer veel Orchideeën, pad vervolgen langs de
‘vlinderlobben’ met o.a. Grote Ratelaar.
7.
Einde bos links, hier veel Vingerhoedskruid, bloemen van wit tot purper-roze.
Linksaf, de Boldijk, we lopen aan de linkerkant maar net over de Heidenhoeksevloed staan
rechts in de berm Grasklokjes. (Let Op!) Boldijk, met z’n bloemrijke berm, vervolgen.
8.

Linksaf Jolinkdijk.

9.
Voorbij de stuw linksaf bruggetje over, Boelekeerlslpad weer op, pad volgen tot aan
de NIjmansedijk, aan het eind uitbundig bloeiende Acacia’s. (Robinia – pseudoacacia)
via dezelfde route terug naar de P. plaats Jolinkdijk

