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Het Varviksveld is één van de natuurterreinen
waar vrijwilligers van Natuurwerkgroep EnHOe
meehelpen bij het beheer.
Hiermee is in 2007 begonnen in goede samen-
werking met de eigenaren, de familie Verveld.

Het Varviksveld is een restant van de uitgestrekte
natte heide die honderd jaar geleden nog voorkwam
ten oosten van Enschede. Doordat de eigenaren
nooit in de verleiding kwamen om het volledig te
ontginnen bleef het bestaan. Het diende immers
ook als refugium voor het begeerde jachtwild.

Tegenwoordig is het Varviksveld een waardevol
natuurgebied en het wordt als zodanig beheerd.
Veel bijzondere planten en diersoorten zijn er
nog steeds te vinden maar veel is ook verloren
gegaan. Kleine geïsoleerde terreintjes zoals het
Varviksveld staan bloot aan allerlei negatieve
invloeden van buitenaf. Verdroging en de neer-
slag van stikstof hebben er bijvoorbeeld voor 
gezorgd dat de  heide overwoekerd raakt met 
grassen. 

Het zou mooi zijn als heideterreintjes zoals het 
Varviksveld in stand blijven. Veel andere kleine
heideveldjes zijn al verdwenen rondom Enschede.
Instandhouding en liever nog verbetering van de
natuurkwaliteit vergt zorgvuldig beheer dat stug
volgehouden moet worden.
Vrijwilligers met hart voor de natuur kunnen hier 
bij helpen.

Erik Rolevink
Stichting EnHOe
Oktober 2022
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Het Varviksveld is een klein natuurgebied gelegen ten 
oosten van Enschede, tussen de heide aan de Kersdijk en 
het Aamsveen. 
Het gebied wordt als zeer waardevol beschouwd. 
Het Varviksveld is een belangrijke schakel in de keten van 
natuurgebieden ten oosten van Enschede. 
In 2010 is tussen de Kersdijk en het Glanerveld een 
ecologische verbindingszone aangelegd, dwars door de 
nieuwe woonwijk Eschmarke. 
Een verbinding met het zuidelijker gelegen Aamsveen is 
wenselijk, de snelweg N35 vormt hier echter een barriere 
evenals een recent aangelegd zonnepark.

Het Varviksveld

Glanerveld

Kersdijk

Varviksveld
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De omgeving van het Varviksveld

Varviksveld

Kersdijk

N35

hoogte maaiveld in 
meters boven NAP
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Hiernaast staan enkele topografische kaarten van het 
kilometerhok waarin het Varviksveld ligt. 
Ze geven een beeld van het veranderende landschap 
door de jaren heen.

Op topografische kaarten wordt heide altijd met een 
paarse of bruine kleur weergegeven, bos is donkergroen, 
akkers wit en grasland lichtgroen.

Voor de Tweede Wereldoorlog (1930) was hier alles 
nog heide met hier en daar een kleine agrarische 
nederzetting. 

Tien jaar later (1940) was het grootste deel van deze 
woeste gronden al omgezet in landbouwgebied. 
Alleen de heide aan de Kersdijk (reservaat van 
Landschap Overijssel), het Varviksveld en het 
Grevengoor bleven gespaard.

Na 1960 werd ook het noordelijke stuk van het 
Varviksveld ontgonnen. Daarvan is in 2005 weer een 
stuk „terugegeven aan de natuur“.

Op het kaartje van 1980 is overigens ook te zien dat er 
een drinkpoel voor het vee was gegraven in het 
ontgonnen stuk. Die poel bestaat nu nog en ligt nu net 
binnen het nieuwe stuk natuur.

Wanneer je de kaartjes van 1940, 1960, 1980 en 2000 
op een rij legt dan zie je hoe de nog bestaande stukken 
heide langzaam verdwijnen door bosvorming. 
Het Grevengoor was in 2000 zelfs helemaal verbost.

Veranderend landschap



6

1 
In 2005 is het eigenlijke Varviksveld 
uitgebreid met 1 hectare natuurontwikkeling. 
Een deel van een agrarisch perceel is toen 
ontdaan van de voedselrijke teeltlaag. 
Hiernaaast is dat nog goed te zien aan de 
plekken met kale grond.
2
Een deel van het ontwikkelingsgebied is 
benut om het bestaande bos uit te breiden. 
3 
Ook is in 2005 een deel van de oude heide 
geplagd.
4
In latere jaren heeft Natuurwerkgroep EnHOe 
meegeholpen met het terugzetten van de 
bosranden, zoals aan de noordkant. 
Op die plek is later een stuk geplagd waar 
zich opnieuw heide heeft ontwikkeld .

Hiernaast de situatie in 2020.
Vergeleken met 2005 is goed te zien dat 
grote delen van de oude heide vergrasd zijn 
met Pijpenstrootje. 
5 
Daar waar geplagd is ziet de heide er donker 
uit op de foto, maar op veel plaatsen is het 
geel van het gras overheersend.
6
Inmiddels is ook het aangrenzende 
„Zeggelinksveld“ voor een deel ontgrond en 
in beheer bij Landschap Overijssel.

Natuurontwikkeling
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Het eigenlijke Varviksveld (A) is ruim 5 hectare groot en bestaat nu nog uit 2.3 hectare heide ①
deels sterk vergrast en omzoomd door bos. Het is in eigendom bij de familie Verveld.
Perceel B is eveneens van Verveld en was tot 2005 grotendeels in gebruik als weiland en akker, 
van het zuidelijke deel ② is toen de teeltlaag verwijderd ten behoeve van natuurontwikkeling, 
hier kan 1 hectare nieuwe heide ontstaan. Hier bevindt zich ook een voormalige weidepoel ③. 
Op een ander gedeelte van het perceel ④ is naderhand jong bos ontstaan. 
Ten noorden van perceel B ligt een perceel (C) dat Verveld in eigendom heeft gegeven aan de 
Stichting Agrarisch Landschapbeheer Eschmarke (StalEsch). Hierin is een basisbiotoop ⑤ voor 

amfibieën aangelegd met de naam ’n Rowwenhöst.
Perceel D is van mevrouw Zeggelink en in beheer bij Landschap Overijssel. Het zuidelijke deel 
ervan ⑥ is van de toplaag ontdaan, van de vrijgekomen grond is een wal ⑦ opgeworpen . 

①

A

B
C

D

Perceelnummers
kadastrale gemeente
Lonneker sectie AA : 

A = perceel 3755

groot 53336 m2

B = perceel 118

groot 41255 m2

C = perceel 136

groot 13048 m2

D = perceel 119

groot 24716 m2

②

③

④

⑤

⑥
43.8

42.1

44.3

45.2

42.1

41.3

44.0

43.0 41.8

42.3

hoogte maaiveld in 
meters boven NAP

toegangshek

⑦
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Het ijs bracht allerlei materiaal mee uit het hoge noorden. 
Voor een deel is dit verweerd tot keileem, maar de hardere 
delen vinden we terug in de vorm van zwerfstenen.
Omdat keileem het water moeilijk doorlaat, staan de lage delen 
van het Varviksveld na regenperiodes langdurig onder water. 
Water speelt een belangrijke rol voor de natuurwaarden. 
De ligging van het terrein op de helling van de stuwwal en de 
keileemlaag in de ondergrond zorgen op een paar plekken voor 
opstuwing van grondwater. 
Dit grondwater is basenrijk en voedselarm en dit zijn condities 
waarvan zeldzame planten zoals de Vlozegge afhankelijk zijn.

In het Varviksveld ligt keileem direct aan de oppervlakte. 
Keileem is een grondsoort die we vaak aantreffen op stuwwallen. 
We zitten hier op de uitloper van de Oost Twentse stuwwal. 
Deze heuvelrug is in de voorlaatste IJstijd gevormd. 
Toen was Twente bedekt met een dikke laag ijs. 
Door de geweldige krachten van de gletsjers zijn de heuvels 
opgestuwd. 
De Lonnekerberg en de heuvels bij Oldenzaal liggen ook op de 
Oost Twentse stuwwal. 

In het Varviksveld liggen hier en daar grote 
zwerfstenen, ook de vele kleine vuursteentjes zijn 
typisch voor keileem.   Foto: Erik Rolevink 2007 

Keileem onder het Varviksveld
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Typisch beeld van het gebied in de winter, de blikrichting is naar het oosten. Drone-opname van 3 maart 2021.
Grote delen van het gebied staan plasdras, vooral de lagere oostelijke gedeelten.
Links het ontgronde perceel van Zeggelink en rechts het Varviksveld waarvan eerder een deel is geplagd. 
Daarachter: de Grevengoorweg.
Doordat het gebied naar het oosten afhelt hoopt neerslagwater zich aan deze kant op, dit stimuleert o.a. de 
groei van veenmossen in dit deel van het Varviksveld. Het aspect wordt echter vooral bepaald door de sterke 
vergrassing met Pijpenstrootje welke licht afsteekt ten opzichte van de donker gekleurde plekken met Dophei.
In dit deel komt ook een groeiplek voor van Wilde Gagel (Myrica gale) (bij het pijltje). 
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Varviksveld vanuit de lucht, de blikrichting is nu naar het westen. Drone-opname van 3 maart 2021.

Enkele bijzondere plekken:
① Centrale slenk met kwel, groeiplek van zeldzame plantensoorten, hier wordt voorzichtig gemaaid.
② Hoger gelegen kopje waar elk jaar Pijpenstrootje gemaaid wordt, hier ontwikkelt zich nu heide.
③ Dit stuk is in 2005 machinaal geplagd, hier groeit voornamelijk oude Struikhei, hieruit wordt elk jaar 

opslag van berken verwijderd.
④ Voormalige houtwal waaruit alle bomen en struiken zijn verwijderd, wordt elk jaar gemaaid.
⑤ Hier is een deel van het jonge elzenbos gerooid om een betere verbinding te maken met ⑥.

⑥ Natuurontwikkeling op voormalige akker/weiland, hiervan is de toplaag verwijderd in 2005. 

① ② ③ ④

⑤ ⑥

https://www.youtube.com/watch?v=xYtaildWYdc
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Varviksveld vanuit de lucht, 
blikrichting naar het zuiden.
Drone-opname 3 maart 2021. 
Verklaring van de cijfers, 
zie vorige bladzijde.

①

②

③

④

⑥

⑤

toegang

Gagel

machinaal geplagd

oude plagstroken

terrein van Zeggelink
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Het Varviksveld bestond oorspronkelijk uit natte heide
met hier en daar kenmerken van blauwgrasland.
De typische plantensoorten die daarin thuis horen
konden zich handhaven doordat basenrijk grondwater
het maaiveld regelmatig kon bereiken.
Op een aantal plekken met kwel komen deze soorten nog
steeds voor zoals Vlozegge (Carex pulicaris) en Blonde
zegge (Carex hostiana).
Door hun geringe afmetingen springen deze plantjes niet
direct in het oog maar ze zijn in Nederland zeldzaam en
heel bijzonder.
Door zorgvuldig maaibeheer onder leiding van deskundig
florist Jo Schunselaar hopen we deze kostbaarheden te
behouden in het Varviksveld.

De flora van het Varviksveld

Vlozegge Blonde zegge

Behalve Dophei komen op het Varvikveld nog andere
kenmerkende soorten voor van het vegetatietype natte
heide. Een opvallende bloeiende plant is Klokjesgentiaan
(Gentiana pneumonathe) die langs de paden te vinden is
en op overgangen tussen hoge en lage heide.
Tot voor een jaar of vijftien geleden kwam hier nog het
vlindertje Gentiaanblauwtje (Phengaris alcon) voor welke
sterk van deze gentiaan afhankelijk is, deze vlinder is nu
in heel Twente vrijwel uitgestorven.
Op open plekken met leem groeien Moeraswolfsklauwen
(Lycopodiella inundata) en twee soorten Zonnedauw
(Drosera), vleesetende plantjes die insecten vangen om
aan voedsel te komen. Verdere kenmerkende planten
zijn twee soorten Snavelbies (Rhynchospora), Veenbies
(Trichophorum cespitosum) en de struikvormige Wilde
gagel (Myrica gale).

Klokjesgentiaan Moeraswolfsklauw
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De heide van het Varviksveld is omzoomd door bos
waarin vooral jonge berken en elzen voorkomen.
Ook staan er grotere beuken en eiken, de laatste
ook in de houtwallen rondom het Varviksveld.
De Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), een
invasieve exotische boomsoort, wordt overal zoveel
mogelijk verwijderd.
Bij en in de bosranden komen plekken voor met
Rode bosbes, Hengel en Maagdenpalm.
Een bijzondere plant in het bos is ook het Heelkruid
(Sanicula europaea). Deze komt voor in het oudere
gedeelte van het bos.

De flora rondom het Varviksveld

Op het in 2005 aangelegde natuurontwikkelings-
terrein moet langzamerhand heide gaan ontstaan.
Deze moet aansluiten op de al bestaande heide.
Daarvoor is de tussenliggende houtwal voor het
grootste gedeelte verwijderd.
Op het nieuwe stuk slaat nog steeds veel els en wilg
op zodat er jaarlijks gemaaid moet worden.
Kennelijk levert de leemhoudende bodem van de
voormalige akker nog te veel voedsel op waardoor
de gewenste verschraling maar langzaam verloopt.
Inmiddels komen op dit terrein al wel soorten voor
die horen bij natte heide. Dopheide heeft zich overal
al gevestigd en Stekelbrem (Genista anglica) is op
meerdere plekken te vinden.
Af en toe duiken ook tijdelijke bezoekers op zoals
Koningsvarens die echter geen stand houden.
Door tegenwoordig niet overal meer op dezelfde
manier te maaien proberen we meer variatie in de
vegetatie te krijgen en een betere ontwikkeling van
de heide.

Stekelbrem

Opslag van elzen op het nieuwe stuk
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De fauna van het Varviksveld

Enkele diersoorten die kenmerkend zijn voor natte heideterreinen zijn ook op het Varviksveld te vinden.
Van de insecten zijn dit bijvoorbeeld de Heidesabelsprinkhaan en het Heideblauwtje. Typische vogels zijn
Roodborsttapuit en Geelgors. In de winter worden hier ook vaak Watersnippen en soms ook Bokjes gezien.
Wat reptielen betreft: op het Varviksveld houdt nog steeds een populatie Levendbarende hagedis stand.
Waarschijnlijk heeft deze verbinding met de populatie op de heide van de Kersdijk.
Bruine kikkers worden vaak gezien en in de poelen ook Groene kikkers en Kleine watersalamanders.
Heel af en toe wordt er nog melding gemaakt van Boomkikkers ten noorden van de N35. In het speciaal
daarvoor aangelegde basisbiotoop ‘n Rowwenhöst komen al langere tijd geen Boomkikkers meer voor.
Het Varviksveld en omgeving worden verder frequent bezocht door Reeën en Hazen.
In de zomer van 2020 hebben leden van de KNNV Enschede een fauna-inventarisatie uitgevoerd met name
van insecten op het Varviksveld, het rapport hiervan is te vinden op de website van EnHOe.

Heideblauwtje Roodborsttapuit

Reeën

Levendbarende hagedis

https://www.enhoe.nl/images/gebieden/Varviksveld_Onder_De_Loep.pdf
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EnHOe op het Varviksveld

Het beheer van het particuliere natuurgebied Varviksveld was in het
verleden vooral te danken aan initiatieven van Mark Zekhuis, ecoloog
in dienst van Landschap Overijssel.
De bedoeling is om de oprukkende bosrand in toom te houden, opslag
van bomen in de heide tegen te gaan en kleinschalig te plaggen en te
maaien. Hiermee wordt geprobeerd om de bijzondere natuurwaarden
op z’n minst in stand te houden en hopelijk te doen vergroten.
De huidige subsidies voor specialistisch beheer door particulieren zijn
echter zeer beperkt. Daarom is de inzet van vrijwilligers welkom.
Natuurwerkgroep EnHOe heeft dit terrein min of meer geadopteerd en
vanaf 2007 werken de vrijwilligers er twee zaterdagochtenden per jaar.

Hiernaast het oorspronkelijke plan uit 
2007, opgesteld door Mark Zekhuis.

Op de volgende bladzijden wordt een 
indruk gegeven van het werk van 
EnHOe op het Varviksveld.
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In het najaar worden delen van het eigenlijke Varviksveld gemaaid met bosmaaiers. Enkele hoger
gelegen kopjes waar voorheen veel Pijpenstrootje groeide worden zelfs elk jaar gemaaid. Het maaisel
wordt afgevoerd in gedeponeerd in de bosranden. Op de kopjes zien we nu meer heideplanten ontstaan.

De eigenaren van het Varviksveld maaien het natuurontwikkelingterrein elk jaar met tractor en maaibalk.
Dit is nodig omdat nog steeds veel elzen en wilgen opslaan. Vrijwilligers van EnHOe zorgen dan voor het
afruimen van het maaisel. Dit wordt in de randen van het terrein verwerkt in de vorm van een golvende
zoom tegen de bosrand. De bedoeling hiervan is het stimuleren van een kruidenrijke overgangsstrook
tussen het te verschralen terrein en het bos. Om de heide in stand te houden moet regelmatig opslag
van bomen, voornamelijk berkjes, verwijderd worden. Op enkele plekken in het terrein wordt er ook
kleinschalig geplagd en is er een plaggenwalletje gemaakt.
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