Eerste, door IVN en KNNV gezamenlijk georganiseerde excursie door EHS (Ecologische Hoofd Structuur) gebied rond Sellingen onder leiding van de
heer Peter van den Berg van Saparoea op
zaterdag 14 september.
Ondanks de slechte weersvoorspellingen
wordt deelgenomen door veertien
personen.
Aan de hand van kaartmateriaal geeft de
excursieleider in de Noordmee een korte
inleiding over de totstandkoming van de
definitieve invulling van de EHS in
Westerwolde. Vele jaren heeft hij als
waterspecialist hieraan meegewerkt.
Vanaf de Zuidveldsluis wordt daarna gestart
naar het helofytenveld langs het Ruiten Akanaal. Man/vrouw - moedig stort zich dan
een wonderlijke stoet in de gestaag
neervallende regen: gehuld in diverse
regenkledij schuifelt de groep onder een woud van paraplu’s als een veelkleurige rups door het terrein. Onze
gids meldt dat het beoogde waterzuiveringeffect van dit water en rietland wat betreft het fosfaatgehalte nooit
is bereikt. Wel is een mooi stuk diversiteit in dit landschap ontstaan met interessante water- en rietflora en
avifauna.
Specialisten in de groep weten ook nú de
regen te doen vergeten door ook in het
alom druipend groen nog weer wat te
ontdekken. Annie Vos vindt gele stipjes
Agrimonie en meer; en speurneus naar
kleine zaken Henk Pras verrast ons met
“Viervlekwielwebspinnen” en hun
ingekapselde prooien zoals
lieveheerstbeestexoten.

Langs mooie vlonderpaden - een
uitkomst in deze sompigheid - wijst
onze gids op de invloed van
verschillende waterpeilen op de
omgeving. Hij vertelt ook hoe
moeilijk het vaak geweest is om de
neuzen van alle partijen dezelfde
kant op te krijgen, van landbouwers
tot natuurbeheerders en niet te
vergeten de directe bewoners, allen
met hun specifieke wensen.

Óm camping Slangenborg heen, de
Borgerschapenweg kruisend, wordt
tenslotte de Zuidereschweg bereikt
waar we afbuigend een vlonderpad
volgen op de grens tussen de Holle
Beetse en de Vennekampen. Het
landschap, in de zeventiger jaren van
de vorige eeuw nog geteisterd door
abnormalisering van beken en
slechten van houtsingels, heeft
inmiddels door hermeandering en
nieuwe inrichting vorm gegeven aan
de EHS. Heel belangrijk daarbij is
herstel van het waterbergend
vermogen van dit stroomdal en
verbetering van de waterkwaliteit.
Na oversteek van de Ter Apelerstraat
wordt een erg nat terrein doorkruist
waarna de rechteroever van de Ruiten
A wordt bereikt, al dicht in de buurt van
de Barkhoorn. Inmiddels is daar ook,
na enige omzwervingen, de koffie
aangekomen die er dan goed ingaat.
Nog steeds in een lichte regen dankt
Jaap Tonkes de excursieleider voor de
interessante rondgang. Ieder toch zeer
tevreden ondanks de bijna
voordurende bui.

Bert Veeman

