
 

- Pluim voor Hoeve Springendal - 
 

De Landschapsdeal Noordoost Twente reikt diverse pluimen uit aan ondernemers en particulieren voor het 

behouden en versterken van houtwallen en andere landschapselementen. Bovendien dragen zij op deze wijze 

bij aan de natuur-, klimaat en/of waterdoelen in onze regio. Dat vinden we een compliment waard!  

 

Ondernemer Walter Brunninkhuis van Hoeve Springendal nam op 2 juli 2021 de eerste pluim van de 

Landschapsdeal Noordoost Twente in ontvangst.  

 

Huis bij de bronnen 

Letterlijk betekent Brunninkhuis ´Huis bij de bronnen´. Zijn familie en voorouders zijn dan ook al sinds 1400 

gevestigd op deze locatie. Zijn ouders hadden een intensieve veehouderij. Een gemengd bedrijf met koeien, 

varkens en akkerbouw dat goed liep. Maar in 1990 gooiden ze het roer om. Ze hebben hun landbouwgrond 

omgezet in een natuurterrein en zijn een recreatief bedrijf gestart. Als eerste ondernemer in Nederland die 

deze stap heeft genomen.  

 

Hoeve Springendal  

Het terrein van Brunninkhuis bestaat in totaal uit 25 hectare grond. Hiervan is 17 hectare natuur. De gasten 

verblijven hierdoor in een uniek Twents landschap. Dat kan op de camping, in één van de vakantiewoningen, 

een chalet, een appartement of een bed & breakfast. De mogelijkheden zijn heel gevarieerd, maar alles is 

kleinschalig van karakter. En altijd dichtbij de natuur.  

 

De 58 campingplaatsen liggen verscholen achter prachtige houtwallen. “Hierdoor zijn de caravans voor 

wandelaars en fietsers niet te zien”, licht Walter Brunninkhuis toe. “En die waren er veel in coronatijd. Natuur 

is belangrijk voor het welzijn en de gezondheid van de mens. Juist in tijden dat al het andere niet meer kan, zie 

je dat de mensen terugvallen op het recreëren in een prachtige omgeving. We moeten dus zuinig zijn op onze 

natuurgebieden.” 

 

 

  



 

 

Meer vogels, vergroten biodiversiteit én grote meerwaarde voor recreant 

Voor ondernemer Walter Brunninkhuis is de pluim een welverdiend compliment. Samen met buurman 

Staatsbosbeheer heeft hij de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in natuurontwikkeling. Daar hoort het 

duurzaam beheren van houtwallen natuurlijk bij. “Mooie natuur is ook voor onze gasten belangrijk. Zij 

genieten enorm van dit unieke landschap.” Een recreatief bedrijf en het beheer van een eigen natuurterrein is 

een goede combinatie volgens Brunninkhuis en hij ziet echt effect van de investeringen van de afgelopen 

jaren. “Het aantal vogels is bijvoorbeeld toegenomen. Dat geldt ook voor de zeldzame soorten en soorten die 

zo goed als verdwenen waren. Zo voelt de grauwe klauwier zich thuis bij ons in het struikgewas van de 

houtwallen. Een soort die echt zeldzaam is. Verder zien we steeds vaker de geelgors en de zwartkop. 

Daarnaast hebben onze gasten zelfs patrijzen gezien, die de torretjes en kevers eten. En doordat de varkens 

bij ons buiten wroeten, zijn ook de zwaluwen terug. Onze gasten, maar ook de wandelaars en fietsers genieten 

van deze gevarieerde omgeving met korenbloemen, orchideeën, poelen, beekjes en natuurlijk de houtwallen 

die het landschap uniek maken.” 

 

Zagen hoort er bij 

Goed onderhouden houtwallen en houtsingels bestaan uit een boom-, kruid- en struiklaag. Als tussentijds 

geen onderhoud plaatsvindt, verdwijnt de kruid- en struiklaag en blijft een bomenrij over. Veel mensen 

schrikken nog van houtwallen die flink teruggesnoeid worden, maar volgens Brunninkhuis draagt het beheer 

van de landschapselementen bij aan het behoud van het landschap en het vergroten van de biodiversiteit. “Wij 

zorgen jaarlijks dat we de houtwallen uitdunnen. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar met advies en hulp 

van onder meer Chris van Benthem en studenten van het praktijkonderwijs een flinke slag kunnen maken. 

Doordat je weet wat je doet en hoe je moet zagen, kunnen houtwallen opnieuw uitlopen. Bovendien is de 

afwisseling in houtwallen van belang. Een oude houtwal met oude overstaanders trekt andere soorten aan dan 

bijvoorbeeld de lage pas onderhouden houtwallen. Die trekken weer andere vogels en veel amfibieën aan 

doordat de bomen in directe verbinding staan met de bodem. Verder hebben we veel krentachtigen en 

meidoorns geplant die zorgen voor een veilige leefomgeving en voldoende voedsel voor vogels, boommarters, 

hermelijntjes, zandhagedisjes, kikkers, salamanders en insecten.” 

 

 
 

Onderhoud van houtwallen niet altijd makkelijk 

Brunninkhuis heeft diverse houtwallen opnieuw geprobeerd aan te planten. Dat is niet altijd makkelijk en 

vraagt ook om nodige bescherming. “op sommige plekken zorgen varens dat ze de aanplant overwoekeren. 

Op andere locaties is de jonge aanplant aangevreten door de reeen. Hierdoor loopt de houtwal niet goed uit. 

Maar door afrastering, komen grote delen van de jonge houtwallen heel goed tot zijn recht. Een deel van de 

houtwallen houd ik ook bewust laag. Maar de oude houtwallen met de hoge staanders blijven ook behouden!” 

  



 

 

 
  

 


