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HYPERICUM 23, maart 2023 
FWT-FLORON 

Enige bijzondere flora aspecten van De Leiding en het Ligtenberger-
veld te Rijssen 

 

René de Wilde 
Inleiding 
Op zoek naar een nieuwe uitddaging voor floristisch veldonderzoek kwam ik in het voorjaar van 2022 
op het idee het gebied tussen Rijssen en de Ligtenberg, aan de voet van de Sallandse heuvelrug, wat 
nader te gaan bekijken. Interesse hiervoor was gewekt door gesprekken met een goede kennis van 
me, een oer-Rijssenaar, oud-stroper en kenner van het gebied rond Rijssen. Onder andere zijn mon-
delinge mededeling over de loop van een oude welader, die ontspringt ten zuiden van de Holterberg 
en kronkelend uitmondt in de Bleek in hartje Rijssen, intrigeerde me. En verhalen over plekken in het 
te bezoeken gebied. 

Foto 1: Overzichtsfoto van het Ligten-
bergerveld, waar een nieuw industrie-
gebied naast het bestaande is gepland 
(foto: Daan Sonneveld). 

Ook leek het me wel interessant 
om in dit gebied te kijken naar Ta-
raxacum-secties, waarover ik in het 
voorjaar van 2022 enige literatuur 
en achtergrondinformatie had ver-
worven. Aldus besloot ik begin 
maart het gebied “De Leiding”, ten 
noorden van de Holterstraatweg, te 
gaan verkennen.  
 
 

Figuur 1: Overzichtskaart van gebied "De Leiding" 
(Bron: waarneming.nl). 

Terreinverkenning 
Tijdens verkennende wandelingen in het ge-
bied “De Leiding” op 13 maart ontdekte ik dat 
vanuit de waterschapssloot aan de westkant 
van gravelweg “Leiding”, onder boerderij “De 
Toij” in km hok 228-480 (zie figuur 1) de 
slootjes langs deze weg continue gevoed 
worden met kwelwater. Het is ijzerrijk kwel-
water (waarneembaar aan de oranjebruine 
slootbodem) , behoorlijk snel stromend en 
opvallend helder (foto 2).  
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Foto 2: Kwelsloot langs de met gravel 
geplaveide weg Leiding, 300 m zuidelijk 
van de schietbaan, met ijzerrijk, kraak-
helder water dat behoorlijk snel stroomt, 
3 april 2022. 

 

Het km hok 228-480 ligt aan de voet 
van de Holterberg, onderdeel uitma-
kend van de Sallandse Heuvelrug. 
Deze is geomorfologisch gezien aan de 
oostzijde geflankeerd door zandrug-
gen die er op de spoelvlaktes door de 
wind zijn afgezet. Aan de oostzijde van 
de Holterberg is langs de Ligtenber-
gerweg een dergelijke kleine rug (gor-

deldekzandrug) te vinden. In deze zone stroomt grondwater van de helling van de stuwwal naar het 
lager gelegen venige gebied (Ligtenbergerveld. De Leiding, Overtoom, etc.) en zorgt hier voor kwel. 
Bodemtypen die voorkomen in het gebied Leiding varieren van moerig in het noorden van het gebied 
en in het zuiden tegen de Holterstraatweg grof kalkloos zand (Bron: LOP deel 1, gemeente Rijssen-
Holten). 
 

2 Foto 3: Bodemprofiel van een diepe 
sleuf langs zandweg "Kedingen", alwaar 
in het voorjaar van 2022 zware electrici-
teitskabels werden gelegd. Paradoxaal is 
het grintrijke spoelpakket dat boven een 
pakket stuifzand ligt, 3 april 2022. 

 
Sloten met natuuroevers 
Vanaf het punt waar het stromende 
kwelwater onder de onverharde weg 
“Leiding” uitkomt, tot aan de monding 
van het afvoerwater in de Elsenerbeek 
ten westen van Rijssen, heeft men de 
oever van de kwelsoot een natuurbe-
stemming gegeven. Volgens topotijd-
reis.nl zou dit ongeveer in 2004 moe-

ten zijn gerealiseerd. Steeds is de sloot aan de noord-, resp. westzijde voorzien van een naar het 
slootpeil toelopende geleidelijk afgegraven glooiing die 10 a 15 meter breed is. Het als natuur be-
heerde talud wordt door de lokale overheid jaarlijks in het najaar gemaaid en het maaisel afgevoerd. 
Langs de sloot treedt pleksgewijs zeer sterke kwel op, mogelijk door plaatselijke bodemomstandig-
heden. 
 
Floristische aspecten 

Tijdens een veldbezoek op 3 april 2022 vond ik op enkele plekken in het gebied “De Leiding” aspec-

ten van kwelflora waaronder Klimopwaterranonkel (Ranunculus hederaceus), Klein bronkruid (Mon-

tia arvensis) en Bronkruid sp.(Montia sp.). Omdat klimopwaterranonkel in het vroege voorjaar in de 

nog niet dichtgegroeide kwelsloot na enige oefening goed waarneembaar is (foto 5), besloot ik de 

sloot na te lopen om de plaatselijke verspreiding van de soort goed in beeld te krijgen (zie figuur 2). 
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Foto 4: Natuuroever tussen de zandwegen "Kedingen"en "De Meente" met massaal Moeraskartelblad (Pedi-
cularis palustris), een enkele Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata), Rietorchis (Dactylorhiza praetermissa) 
en Grote ratelaar  (Rhinanthus angustifolius), 18  

 
Foto 5:  Habitus van Ranunculus hederaceus in 
het voorjaar, als de sloot nog niet is dichtge-
groeid, Kedingen, 3 april 2022. 
 

Op enkele plekken (zie figuur 2) vond ik, veel-

al samen met Klimopwaterranonkel, een 

Montia die sterk afwijkt van de vele planten 

Klein bronkruid (Montia arvensis) die ik in 

maart aantrof in de buurt van een kwelplek 

met veel Geelgroene zegge (Carex demissa). 

Op 24 april vertoonden deze planten een 

frisgroen uiterlijk en bereikten aan de oever 

van de sloot een behoorlijke bedekking. Ik 

heb wel wat zaadjes verzameld maar tot een gedegen determinatie is het helaas niet gekomen. 
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Figuur 2: Verspreiding van Ranunculus he-
deraceus in het gebied De Leiding (rode stippen) 
en Montia sp. (blauwe stippen). Dotterbloem 
(Caltha palustris) komt in de sloot met een enkele 
plant voor, voorjaar 2022. 

 

Foto 6: Habitus van de kwelsloot met Sterrenkroos (Callitriche sp.), Bronkruid (Montia) en Klimopwaterra-
nonkel (Ranunculus hederaceus). Omdat deteminatie van de Montia niet via het bekijken van de zaadjes is 
gebeurd, ontbreekt een goede determinatie. Uiterlijk doet sterk vermoeden dat het Groot bronkruid (Montia 
fontana) betreft. Leiding, 24 april 2022  

 

 

Foto 7: Detailopname van de gevonden Montia, groeiend in de kwelsoot, 18 juni 2022. 
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Samen met Jo Schunselaar heb ik op 18 juni 2022 middels een veldexcursie de natuuroevers van de 

kwelsoot in De Leiding nauwkeuriger bekeken, als onderdeel van een dagtoer waarop we groeiplek-

ken van 6 soorten orchideeën in West Twente hebben bekeken. Ter hoogte van de schietbaan 

(228.97-480.96) toont de natuursloot een fraaie plantengemeenschap. We vonden hier volop Kleine 

zonnedauw (Droseria intermedia) met bloeistengels aan de voet gebogen, enkele planten Moeras-

wederik (Lysimachia thyrsiflora) en Moeraskartelblad (Pedicularis palustris). Op deze plek, die be-

hoorlijk kwelrijk is, komt in de redelijk ontwikkelde moslaag bovendien een nader te onderzoeken 

Sphagnum-soort voor, waarschijnlijk Haakveenmos (Sphagnum squarrosum). Verder vonden we op 

deze kwelplek Zompzegge (Carex canescens). Verderop stroomafwaarts op plek (229.10-481.17) een 

grote groep Geelgroene zegge (Carex demissa). Even hiervoor hadden we de eerste planten uit de 

orchideeënfamilie gespot en een veelvoud van eerder geziene soorten (zie foto 4).  

Iets verderop waar de natuuroever loopt langs de zandweg De Meente, stonden twee planten Ge-

vlekte rietorchis (Dactylorhiza praetermissa subsp. junialis). Het was op 18 juni een bijzonder hete 

dag en na de in de schaduw van Zwarte elzen genuttigde lunch togen we naar terreinen van SBB 

langs de Elsenerbeek, steeds de sloot met de natuuroevers volgend. 

In het eerste stuk van het Elsenerbeek terrein dat we betraden vanaf het hek aan de Maisweg, ter 

hoogte van de plek waar de Leiding kwelsloot uitmondt in de Elsenerbeek, was een bijzondere vege-

tatie te bewonderen. Op een schraal plekje vond Jo tot ons beider vreugde Draadgentiaan (Cicendia 

filiformis), vergezeld door fraaie begeleiders die de volgende Plantengemeenschap vormen.  

 

230.48-482.04 2x2 meter (zie foto 8) 

Draadgentiaan (Cicendia filiformis) 
Borstelbies (Isolepis setacea) 
Knolrus (Juncus bulbosus) 
Kleine klaver (Trifolium dubium) 
Veldrus (Juncus acutiflorus) 
Geelgroene zegge (Carex demissa) 
Blauwe zegge (Carex panicea) 
Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum subsp. vulgare) 
Pijpenstrootje (Molinia caerulea) 
Stijve ogentroost (Euphrasia stricta) 
Gewoon biggenkruid (Hypochaeris radicata) 
Zwarte els (Alnus glutinosa) 
Lidrus (Equisetum palustre) 
Biezenknoppen (Juncus conglomeratus) 

 
Tabel 1: Vegetatie met Draadgentiaan langs de Elsenerbeek, door Jo en mij gedetermineerd. In de groeiplek 
van 2x2 meter is hier ter plekke een heel subtiele gradiënt te ontwaren van nat naar een iets droger milieu. 
Bedekking niet beoordeeld. 

Iets verder het terrein in stonden groepen Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata). Verscheidene 

planten vertoonden ten opzichte van elkaar afwijkende bloeiwijzen in de bloemvorm en de dichtheid 

van de bloemtros. Het is volgens de door mij geraadpleegde literatuur over de Handekenskruiden 

een bekend verschijnsel dat de Gevlekte orchis variabel is en bovendien gemakkelijk kruist met ande-

re soorten uit het geslacht Dactylorhiza. Tussen deze planten telden we ongeveer 15 planten Welrie-

kende nachtorchis (Platanthera bifolia). In de buurt hiervan ontdekten we op natte stukken van het 

van de bouwvoor ontdane natuurherstel-terrein een pioniervegetatie met Moeraswolfsklauw (Lyco-

podiella inundata) en Kleine zonnedauw (Droseria intermedia). 



6 
 

 

Foto 8:  Vegetatie met Draadgentiaan (Cicendia filiformis). Elsenerbeek, 18 juni 2022  

Discussie 

Tijdens het verzamelen van gegevens over het bezochte terrein op internet bleek dat de gemeente 

Rijssen-Holten bezig is met het zoeken van een plek voor een uitbreiding van het industrieterrein (zie 

foto 1). Of het bestaan van beschreven flora elementen van het gebied Ligtenbergerveld Elsenerbeek  

in beeld is bij de instanties in onbekend, maar hierbij zijn ze in ieder geval beschreven. 

Dit verslag is een globaal overzicht van de aspecten op floragebied die we hier vonden in de loop van 

het jaar 2022, waargenomen in de vrije tijd. Ten aanzien van de onduidelijke determinatie van de in 

de kwelsloot groeiende Montia is vervolgonderzoek en het hiertoe benodigde verzamelen van wat 

materiaal zeker de moeite waard. Over de vegetaie in de kwelsloot kan worden gemeld dat deze een 

heel bijzonder aspect vormt in het vegetatie verloop van  de Sallandse heuvelrug, van hoog naar laag. 

De Taraxacum-soorten (Paardenbloemen) van de Leiding zijn globaal bekeken omdat de tijd voor een 

grondige analyse hiervan ontoereikend was. Langs de kwelsloot zijn op diverse plekken groepen van 

de sectie Hamatum aangetroffen. Bij de toenmalig, inmiddels geëgaliseerde crossbaan langs de paral-

lelweg van de Holterstraatweg, ter hoogte van de ingang van het pad achter het trafostation langs 

vond ik een viertal planten van een bijzondere soort Paardenbloem (Taraxacum subxanthostigma, 

waarneming ingevoerd in NDFF).  
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