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Van de redactie

door Adrie-Janne

Het herfstnummer is een feit. Daar twijfelt niemand aan, 
gezien de enorme temperatuurverschillen. Zomaar ineens 
pats boem gaan we op zoek naar onze geitenwollen sok-
ken en verschansen ons achter het scherm om vandaar 
het natuurgeweld gade te slaan. De wind giert door de 
bomen en de regen tikt tegen het raam. Even later piept 
de zon weer tevoorschijn vanachter de wolken. We boffen 
maar met die seizoenen. Straks weer lekker genieten met 
een kop koffie en “Koppel”, want er staat weer genoeg in, wat de moeite waard is om 
te weten.

Onze voorzitters spreken hun tevredenheid uit over een voortschrijdende samenwer-
king en de waardering, die naar ons toekomt nemen we graag in dank aan. We zijn 
op onze beurt heel blij met de hulp van Thijs Krösschell en Sicco Hoekstra.
Beide verenigingen hebben hun aandacht gevestigd op de excursies, die geweest 
zijn of nog komen. Eigen leden hebben de artikelen geïllustreerd met prachtige fotoʼs 
uit de betreffende gebieden. We zijn betrokken bij jong en oud als we lezen over de 
Jeugd Natuur Club en over de Natuurkoffer. We richten ons op de toekomst, als we 
het over een nieuw op te zetten gidsencursus hebben en we gaan terug in de tijd met 
de geologiewerkgroep.
 Als u alles hebt gelezen en de bui is overgedreven, kom dan in actie. Ga naar die 
lezing, doe mee aan een excursie en kijk waar je interesses liggen. Geef je op voor 

die verwendag van het IVN of stap in de wan-
deling van Theo van de Graaf. U ziet, alles is 
mogelijk! 
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                                                 Van de voorzitters

Zoals u wellicht weet .. 
vergaderen de besturen van 
de KNNV de Noordwesthoek 
en IVN Noordwest-Overijssel 
twee keer per jaar gezamenlijk 
met als doel van elkaars acti-
viteiten te horen en geleidelijk  
voor zover mogelijk en wense-
lijk steeds meer samen te 
werken. In september hadden 

wij weer zoʼn vruchtbare bijeenkomst en zijn wij weer een paar stapjes verder geko-
men in dat proces. Wat hebben wij bereikt? Het is nu al zo dat bijna alle activiteiten 
open staan voor de leden van beide clubs en dat is nog eens bevestigd. Daar zijn we 
al zeer tevreden over.
We hebben nadere afspraken gemaakt over Koppel, bijvoorbeeld over de inhoud, de 
lay-out en de financiering. Ook belangrijk is, dat we onze waardering hebben uitge-
sproken over het werk dat Adrie Janne, Gijs en Thijs verrichten en over het resultaat 
dat Koppel heet, een gezamenlijk uitgave voor ons en door ons, een niet geringe 
prestatie.
Verder is het idee geopperd samen iets te doen aan de viering van het 60 jarig jubi-
leum van de Noordwesthoek en het 20 jarig jubileum van IVN-NWO. We denken aan 
een soort minisymposium, omdat we het voor onze eigen leden doen en ook naar 
buiten willen treden. Wij willen een groepje mensen formeren dat dit idee verder uit-
werkt. Daarom hier een oproep aan alle leden om mee te denken en mee te doen.
De beide verenigingen gaan ook samen de lezingen faciliteren. Theo is de organisa-
tor, maar hij heeft wel hulp nodig van mensen die de zaal in orde maken, zowel voor 
als na de lezingen. Noteer in elk geval alvast 18 november: lezing over Wolven.
Landelijk gaat het samenwerkingsproces ook  door en dat blijkt uit het feit dat de 
kampeerkampen van de KNNV nu ook open staan voor IVN-leden. Er zijn weer kam-
peerterreinen besproken in binnen- en buitenland voor een korte en wat langere 
duur. Beide voorzitters kunnen u uit ervaring melden dat die zeer de moeite waard 
zijn. Meer informatie en het progamma voor 2014 kunt u vanaf 28 september vinden 
op de site van de KNNV onder “reizen/kampeerkampen”.
Tot ziens op wat voor activiteit dan ook, er is voor elk wat wils.

Ton Bode,
voorzitter KNNV afdeling
Wilfred Ouwerkerk,
voorzitter IVN afdeling
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De natuur in je tuin

Ton Bode

Zoals al in eerdere nummers van de Koppel is geschreven, richt de KNNV haar aan-
dacht de komende jaren op de natuur dicht bij huis, te beginnen in de tuin, op het 
balkon, het nabije plantsoen of zelfs onder je dak. Onder het motto ʻhaal meer natuur 
in je tuinʼ wordt er aandacht besteed aan de biologische wonderen die zo gewoon 
lijken als je ze regelmatig zo dicht bij huis ziet. Ik las op de webpagina van de KNNV 
dat je met gemak 100 soorten planten en dieren in je directe omgeving zou moeten 
kunnen zien. Die telling heb ik nog niet ge-
daan en misschien begin ik daar ook niet aan, 
omdat ik niet in alle soortgroepen even goed 
thuis ben. Maar dat neemt niet weg dat je met 
enige oplettendheid leuke dingen kunt waar-
nemen.
In het vorige nummer van de Koppel had ik 
het al over een aantal zangvogels en slakken 
in mijn tuin. Maar nu de zomer bijna geëin-
digd is, ben ik ook een aantal zomerwaarne-
mingen rijker. Het was vooral de tuinvlinder-
telling van het eerste weekend in augustus, 
die je extra goed laat letten op de vlinders die 
er rondvliegen. Deze telling, die door de Vlin-
derstichting wordt georganiseerd, heeft onder 
andere tot doel om inzicht te krijgen in de verspreiding en de aantallen vlinders die er 
in het stedelijk gebied zijn. Door deze telling jaarlijks uit te voeren, kan er inzicht in 
voor- of achteruitgang van soorten ontstaan.
Meedoen is dus niet alleen leuk, maar ook zinvol. Als je de vlinders herkent en je 
kunt tellen, dan kan je op een eenvoudige manier een kleine bijdrage aan de weten-

schap leveren.
In mijn voortuin staat een buddleia met lila 
bloemen, de vlinderstruik. Zoals de naam 
al zegt, de struik geeft bloemen waar vlin-
ders goed op af komen. Ik telde een kwar-
tier in de ochtend tijdens mooi weer. In dat 
kwartier vlogen er 2 kleine koolwitjes, 
1 landkaartje, 1 koevinkje, 27 dagpauw-
ogen, 6 citroenvlinders, 2 kleine vossen, 
3 distelvlinders, 1 bont zandoogje en 1 
bruin zandoogje rond. Maar ook nog zeven 
exemplaren van de overdag vliegende 
nachtvlinder gamma-uil. Later op de dag, 
maar niet tijdens de telling, vlogen er 2 a-
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talantaʼs, die op door huismussen aangepikte appels foerageerden. In mijn achtertuin 
zag ik nog 1 boomblauwtje en in de  voortuin 1 Icarusblauwtje. 
Dertien soorten vlinders op één dag vind ik een rijke oogst.
Op enig moment vond ik in mijn tuin een mannetje en vrouwtje van een zwartgeel 
gestreept insect, dat ik niet thuis kon brengen. Het waren geen ʻgewoneʼ wespen, 
maar wat dan wel. Gemaakte fotoʼs die aan een deskundige werden voorgelegd 
brachten de oplossing. Het waren helmkruidbladwespen, waarvan de larven de bla-
deren van helmkruid aanvreten. En die plant stond dit jaar volop in de tuin. De erg 
kleine bloemen van deze plant trekken wel veel wilde bijen aan. Ik denk dat de bloe-
men het niet van de kleur, maar vooral van de geur moeten hebben om door insecten 
bestoven te kunnen worden. In mijn voortuin bloeien ook kleine anjers tussen het 
gras. Om die een goede kans te geven, laten wij het gras in de tuin redelijk lang wor-
den. En, met de mooie zomermaanden, ontstaat er bij de woning een lekker warm 
microklimaat, wat dit jaar zorgde voor twee soorten sprinkhaan. De bruine sprink-
haan sprong er met enkele tientallen rond en van de grote groene sabelsprinkhaan 
zagen we er een. In de achtertuin vonden we nog een struiksprinkhaan.

Al met al voor een stadstuin weer 
leuke waarnemingen aan insecten. 
Het motto ʻBeleef de natuurʼ gaat 
dus ook in de directe (bebouwde) 
omgeving op.
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20 Jaar IVN NW Overijssel uitnodiging feestelijke ledendag

Graag willen wij u van harte uitnodigen deel te nemen aan de ledendag op 5 oktober 
a.s.
Deze wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met IVN Veenendaal /Rhenen.
In het kader van ons jubileum wordt  deze dag geheel gratis aan onze leden aange-
boden! 
. 
Vertrek  om 8.00 uur per touringcar vanaf paviljoen “Aan ʼt Wiede “ Veneweg 247  
7946 LV Wanneperveen. Bij het restaurant is voldoende parkeerruimte voor de au-
toʼs.
We gaan op bezoek bij IVN Rhenen/Veenendaal adres: ” De Groenhof “ Karel Fabri-
tiustraat 3 te Veenendaal

Programma

• 10.00 uur Ontvangst en welkom met een kopje koffie en wat lekkers. 
Aansluitend een korte introductie door de voorzitters van IVN NWO en IVN 
Veenendaal/ Rhenen

• 10.30 uur: Enkele korte presentaties. Om de beurt laten we iets zien over 
onze activiteiten. 

• 11.30 uur  Inleiding over enkele natuurgebieden in deze regio, o.a. Kwinte-
looijen, Palmerswaard en Plantage Willem III

• 12.00 uur Vertrek met een  lunch in de bus. We volgen een mooie natuur 
route naar 
Het natuurpark “De Blauwe Kamer “

• 13.00 uur Introductie film “De Blauwe kamer”
• Daarna keuze uit verschillende excursies, waaronder een GPS route, onder 

begeleiding van IVN gidsen Na terugkeer van de excursies informele uitwis-
seling van de beleving van deze dag.
16.00 uur Vertrek naar Wanneperveen

Tot besluit van deze dag een gezamenlijk diner in paviljoen Aan “t Wiede “ te Wanne-
perveen

Aanmelden bij het secretariaat: via email: 
gerryteu@planet.nl. 
of telefonisch: 0521-513495

Bij de opgave eventuele dieet wensen 
aangeven. 

Namens het bestuur 
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Oproep deelname:

Gerry Teurlinckx

 Graag willen we nog enkele enthousiaste personen die mee willen werken met het 
presenteren van  de Natuurkoffers bij groepen ouderen.
Ieder seizoen proberen we een nieuw programma aan te bieden , bereiden we dit 
met een paar mensen voor en 
zoeken we materialen die we 
kunnen meenemen, b.v. herfst
 paddenstoelen, diverse ge-
kleurde bladeren, voorjaar nest-
jes van vogels met eitjes,voor-
jaarsbloemen enz.

We gaan altijd met twee perso-
nen op pad, ter ondersteuning 
is er een boek per seizoen waar 
we ideeën uithalen .

Ter illustratie onderstaand een 
impressie van een natuurkoffer 
presentatie in het verzorgingshuis: 

Een glimlach op de gezichten van de ouderen wanneer je samen met hen herinne-
ringen ophaalt ,hoe het vroeger was , korenbloemen in het veld, margrieten en blau-
we klokjes in de bermen.
De meegebrachte fotoʼs, bloemen en planten, de cd rom van verschillende vogels 
roepen herinneringen op aan hun eigen tuin of erf.
Er wordt gelachen bij de bakerpraatjes. Er waren spreekwoorden over de natuur en 
het lied van de twee motten werd spontaan gezongen bij het zien van de foto van 
een mot.
Een mevrouw vertelde mij dat ik echt alle kleren goed moest wassen, dan zou ik 
geen last van motten hebben. 
Ogen begonnen te stralen, ik zag dankbare en vrolijke gezichten.
Het is fijn om op deze manier een steentje bij te dragen om de natuur dichter bij de 
bewoners van verzorgingstehuizen te brengen. 

We hebben een enthousiast team , maar door privé omstandigheden moesten er 
helaas twee personen afhaken. Wie komt ons helpen ???.
Je mag ook altijd een keer meegaan om de sfeer te proeven                                

Informatie of opgave bij : Gerryteu @planet .nl of telefoon : 0521-513495
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Natuurwerkdag voor vrijwilligers op de Woldberg in Steenwijk. 

Dick Bussink

Ook dit jaar wordt vrijwilligers gevraagd zich aan te melden!

De gemeente Steenwijkerland organiseert samen met Staatsbosbeheer, KNNV-afde-
ling “De Noordwesthoek”, IVN afdeling Noordwest-Overijssel en Landschap Overijs-
sel, voor de 9e keer de deelname aan de landelijke Natuurwerkdag voor Vrijwilligers 
op zaterdag 2 november 2013. Landelijk gezien wordt de natuurwerkdag voor de 13e 
keer georganiseerd op meer dan 450 plekken. Meer dan twaalfduizend mensen gaan 
dan in heel Nederland een dag de handen uit de mouwen steken in verschillende 
natuurgebieden.

Wij zullen op de Woldberg verder gaan met de werkzaamheden achter de uitkijkto-
ren, waarmee tijdens de natuurwerkdag in 2012 een goede start is gemaakt:

1. hakhout afzetten, waarbij het jonge hout weer op rillen in de wal wordt ge-
legd;

2. een poel verder opschonen. Vorig jaar is ook een poel door de vrijwilligers 
opgeschoond en ontdaan van de begroeiing, ook is daar de beplanting er 
omheen verwijderd: een groot succes.

 De aanvang is om 10.00 uur en de werkdag is om ongeveer 15.00 uur afgelopen. 
Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd. Theeschenkerij “Tukʼs Theehuis” verleent 
ons weer alle medewerking. Daar vindt ook  de opening (met koffie) plaats van de 
natuurwerkdag. Voor gereedschap wordt door Landschap Overijssel gezorgd.
We verzamelen op de parkeerplaats van SBB voorbij het tunneltje aan de Bergweg.
Geef je op om mee te helpen. Er zijn al verschillende mensen die hun medewerking 
voor 2 november hebben toegezegd. Vorig jaar was het enthousiasme groot en daar 
rekenen we nu ook weer op. 

Opgave, graag voor vrijdag 25 oktober 2013 rechtstreeks op www.natuurwerkdag.nl. 
Ook mensen die slechts één dagdeel kunnen deelnemen zijn welkom. 
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Dick Bussink van de gemeente Steenwijker-
land, telefoon 0521 538261, of e-mail: dick.bussink@steenwijkerland.nl .
Wij zoeken ook een aantal begeleiders (ook leden van KNNV en IVN), omdat er elk 
jaar veel jeugd komt om te helpen bij de werkzaamheden. Hopelijk meldt zich hier-
voor een aantal mensen. Het zou jammer zijn als er bij gebrek aan begeleiding een 
aantal aangemelde werkers afgezegd moet worden.
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NATUURGIDS WORDEN ?    HET KAN NU!
Laat publiek kennismaken met groene wereld

Jan Feenstra

Altijd al iets willen doen in of met de natuur en vorige maand niet begonnen met de 
gidsencursus in Norg? Grijp dan nu uw kans, want bij voldoende belangstelling orga-
niseert IVN afd. Zwolle vanaf januari aanstaande ook een natuurgidsencursus. De 
afdeling Noordwest-Overijssel wil hier graag in participeren en wil daarom iedereen, 
die affiniteit heeft met de natuur en dat graag met anderen wil delen, in de gelegen-
heid stellen deze cursus te volgen.  

Cursus natuurgids
De cursus leidt op voor het officiële diploma ʻNatuurgids IVNʼ. De cursus wordt gege-
ven in Zwolle en start in de maand januari aanstaande. De opleiding omvat circa 45 
bijeenkomsten, die afwisselend plaatsvinden op maandagavond en zaterdagochtend. 
Voor deelname is enige basiskennis op het gebied van natuur en milieu vereist. De 

cursus eindigt in oktober 2015.
Zij die de cursus met goed gevolg volbrengen, hebben 
educatieve vaardigheden aangeleerd, beschikken over 
kennis en inzicht in de natuur, het landschap en het milieu, 
hebben een positieve houding gericht op ervaring en bele-
ving, bezitten sociale en communicatieve vaardigheden en 
zijn bekend met het IVN. 
Alle informatie over de cursusinhoud, de kosten en alle 
andere relevante zaken, is te vinden op 
http://ivn.nl/afdeling/zwolle/activiteiten/natuurgidsencursus. 
U kunt hier een uitgebreide informatiefolder downloaden.

Informatieavond
Belangstellenden worden uitgenodigd vrijblijvend deel te nemen aan een informatie-
avond op maandag 14 oktober aanstaande. Tijdens deze avond wordt uitgelegd wat 
de cursus precies inhoudt en wat er van de deelnemers wordt verwacht. Ook is er 
volop gelegenheid tot het stellen van vragen. De informatieavond vindt plaats van 
20.00 tot 22.00 uur in de Kruidwisch op de Nooterhof, Goertjesweg 5 in Zwolle. 
Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld. Dit kan via www.ivnzwolle.nl of door te bel-
len met Alfred van der Burgh op 06-51414548.

Buitenkansje
Cursisten uit de kop van Overijssel, Zuidoost-Friesland en Zuidwest-Drenthe die lid 
zijn of worden van IVN afdeling Noordwest-Overijssel, ontvangen een flinke korting 
op de cursuskosten. Zij moeten dan wel slagen voor de cursus en schriftelijk verkla-
ren dat zij na het behalen van het diploma tenminste twee jaar lang als gids voor 
genoemde afdeling zullen fungeren.
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Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Lucille Keur, cursuscoördinator IVN 
afdeling Noordwest-Overijssel, e-mail lkeur@hetnet.nl, Telefoon 06-24792192 of 
0561-477574. Zij zorgt er voor dat uw aanmelding bij de IVN-afdeling in Zwolle te-
rechtkomt. U moet zich dus niet zelf in Zwolle aanmelden, omdat u dan het financiële 
buitenkansje van de afdeling Noordwest-Overijssel misloopt.

Inventariseren in De Wieden 

Wim Temmink

Op verzoek van Natuurmonumenten inventariseert de plantenwerkgroep van KNNV 
De Noordwesthoek ieder jaar een natuurterrein in De Wieden. Dat gebeurt dan in 
een aantal bezoeken zodat zoveel mogelijk planten ook in bloei kunnen worden 
waargenomen. De laatste inventarisatieronde vond plaats op 30 juni jl.

Bijzonder terrein, bijzondere 
planten 
Voor 2013 had Rosalie Mar-
tens van Natuurmonumenten 
een terrein geselecteerd bij 
Wanneperveen dat alleen per 
boot bereikbaar was. Op die 
30ste juni vertrokken zeven 
leden van de plantenwerk-
groep, versterkt met Brechje 
Rijkens van Waterschap Reest 
en Wieden en Joop Smitten-
berg, met twee boten vanuit de Ronduite naar het te inventariseren natuurgebied. 
Vooraf was  terrein door leden van de plantenwerkgroep al in 70 vakken van 10 x 10 
meter gemarkeerd zodat de waarnemingen exact konden worden vastgelegd. In 
groepjes van drie werd strooksgewijs het terrein geïnventariseerd. Bijzondere waar-
nemingen werden gedaan zoals die van de orchideeën Welriekende nachtorchis, 
Groenknolorchis en Rietorchis. En verder werden interessante soorten gevonden als 
Moeraskartelblad, Ronde zonnedauw, Kamvaren, Ronde – en Draadzegge, Veen-
reukgras, Waterdrieblad, Wilde gagel, Kleine valeriaan en Kranswieren. 

Speciale gast
Joop Smittenberg maakte deel uit van de groep inventariseerders als praktisch ver-
volg op de cursus plantensociologie die hij in de wintermaanden gedurende drie 
avonden had gegeven aan de plantenwerkgroep. En in De Wieden is de bijzondere 
plantengemeenschap ʻveenmosrietlandʼ markant aanwezig zo constateerden de in-
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ventariseerders. Aan de hand van de waarnemingen 
werd onder leiding van Joop Smittenberg deze plan-
tengemeenschap op naam gebracht. Heel leerzaam.

Foto-bijschriften:

Boot 1: Hugo 
Hemelrijk 
(stuurman), An-
dra Behrens, 
Saskia Holle-
boom en Wie-
cher Akse

Boot 2: Janneke Spin (stuurvrouw), Alice de Boer, Brechje Rijkens, Joop Smittenberg 
en Wim Temmink (fotograaf, niet zichtbaar)

Inventariseerders op locatie in De Wieden 

Hoe heet dat dier?

Ton Bode

Soms is het leuk om te weten hoe een diersoort heet, omdat je dan in boeken en 
tijdschriften na kan gaan hoe het gevonden beestje leeft. Vaak is het noodzakelijk om 
de juiste naam te kennen, bijvoorbeeld als je als vrijwilliger meewerkt aan inventari-
saties of andere onderzoeken. Voor een goede verslaglegging is een juiste determi-
natie van belang. Nu is het zo dat de Nederlandse namen van geleedpotigen (zoals 
insecten en spinachtigen) niet ʻbeschermdʼ zijn. De wetenschappelijke namen daar-
entegen zijn dat wel.
In de literatuur kun je daarom voor hetzelfde beestje verschillende namen tegenko-
men. Dat is lastig en kan soms ook tot aanleiding zijn tot misverstanden.
Een aardig voorbeeld is de grote oeverspin. In De Noordwesthoek (jaargang 39, 
nummer 4, p.10 en 11) van oktober 2012 schreef ik een klein stukje over enkele 
waarnemingen van deze soort. Daarna viel het me op, dat er door anderen wordt 
gesproken over het voorkomen van de gerande oeverspin en eenmaal zag ik in een 
aankondiging voor een excursie de naam geelgerande oeverspin staan. Dus: hoe 
heet dat dier nu eigenlijk?
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Het misverstand kan in dit geval heel 
gemakkelijk ontstaan. Er bestaan twee 
soorten gerande oeverspin, die in oude-
re geschriften de grote gerande oever-
spin en de kleine gerande oeverspin 
worden genoemd. In spreektaal heeft 
men het dan al gauw over de gerande 
oeverspin, maar daarmee kunnen dus 
twee soorten worden aangeduid. Daar-
om vinden we onder andere in de Spin-
nengids van Roberts (Tirion, in 1998 
vertaald en bewerkt door Aart Noordam) 
de naam gerande oeverspin, die voor-
komt in hoogveengebieden en de naam 
grote oeverspin voor de soort die voor-
komt in laagveengebied. Deze namen 
worden ook gebruikt door het Neder-
landse soortenregister en door de invoerportalen telmee en waarneming.nl. Hierop 
kunnen waarnemers digitaal hun waarnemingen posten. Wij moeten het dus in onze 
omgeving hebben over de grote oeverspin. 
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Een nieuw seizoen voor de JeugdNatuurClub.
.Kinderen  van 7 t/m 12 jaar, die in of rondom het natuur-
gebied De Weerribben wonen, kunnen deelnemen aan 
activiteiten van de JeugdNatuurClub.
Voor hen wordt er één maal per maand op de woens-
dagmiddag een natuur/ educatieve activiteit georgani-
seerd in of nabij De Weerribben. De locaties van de acti-
viteiten variëren iedere maand! De JeugdNatuurClub is 
een werkgroep van de IVN afdeling Noordwest-Overijssel 
in samenwerking met Staatsbosbeheer en Nationaal  

Park Weerribben-Wieden.

Het doel van de JeugdNatuurClub:

De jeugd de natuur te laten beleven en te enthousiasmeren.
Verder wordt de jeugd er op gewezen respectvol om te gaan 
met alles wat “beweegt en leeft”.

 De activiteiten zijn van sep-
tember t/m mei en iedere 
maand staat in het teken 
van een thema.

De activiteiten zijn onder 
leiding van gekwalificeerde 
natuurgidsen van de IVN-af-
deling Noordwest-Overijssel in samenwerking met 
Staatsbosbeheer en Nationaal Park Weerribben-

Wieden.
Voor meer informatie:
Wieke Nieland
Contactpersoon IVN-JeugdNatuurClub De Weerribben
0522-244766 of e-mail: janenwieke88@gmail.com
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Wandeltip

Theo van de Graaf

Brandeveen – Holtingerveld, 7 of 8,5 km

Startpunt: Kies bij afrit 6 van de A32 
richting Frederiksoord, N 855. In Frede-
riksoord bij de ANWB-wegwijzers 
rechtsaf, N353 richting Havelte. Neem 
op de rotonde bij Wapserveen de derde 
afrit, richting Wapserveen. Na 3 km te-
genover een paddenstoel rechtsaf, de 
Studentenkampweg. Waar de verhar-
ding overgaat in een zandweg bevindt 
zich links in het bos een kleine parkeer-
plaats. Eventueel parkeren in de berm.

Routebeschrijving:
a.  Ga op de parkeerplaats met de rug 
naar het fietspad (1) staan en volg het 
pad dat links langs de parkeerplaats 
loopt. Na 250 m maakt het pad een 
scherpe draai naar rechts. We hebben 
nu links een sloot en rechts het bos. 
Langs dit pad staan zowel grove als 
zwarte dennen (2). Aan het einde van 
het pad linksaf, een brede zandweg met 
een fietspad. 
b. Na 400 m buigt het fietspad naar 
rechts. Wij volgen het fietspad en ste-
ken de hei over naar het bos. Speur in 
de winter de boompjes op de hei af. Er 
kan een klapekster zitten. We blijven het 
fietspad volgen tot we bij paddenstoel 
24988 komen. We hebben hier een 
mooi uitzicht over de plas, het Booy's 
veen (Op de topografische kaart staat 
Bosveen). Hier heb je kans op watervo-
gels.
c.  Als je bij de paddenstoel met je rug 
naar het water gaat staan, zie je onge-
veer recht vooruit een bank met op-

schrift, “Willem Hoogenkamp ….”. Zit-
tend op die bank heb je mooi uitzicht 
over het water. De bank staat precies 
tussen twee berken in. De berk links 
van ons (als je op de bank zit) heeft in 
de kruin veel vergroeiingen. Het is een 
ruwe berk. Dit kunnen we zien aan de 
takuiteinden die onbehaard en ruw zijn 
in tegenstelling tot die van de zachte 
berk. De berk aan de rechterkant is op 
de voet van de stam begroeid met een 
kussen van mos en direct daarboven 
met korstmos met groene bekertjes (3).
d. We vervolgen onze weg over het 
karrenpad dat vanaf de bank gezien 
naar rechts loopt. Al gauw maakt het 
pad een lange bocht naar rechts. Aan 
het einde van die bocht gaan we linksaf,  
een breed bospad in. Na 200 m op een 
kruising rechtdoor. Na nogmaals 200 m 
gaan we rechtsaf. Dit pad buigt naar 
links en slingert vervolgens om een om-
gevallen boom heen. Daarna krijgen we 
al gauw zicht op het water van het 
Brandeveen (4). We blijven dit smalle en 
slingerende pad ongeveer een kilometer 
volgen, steeds op korte afstand van het 
water. Loop af en toe eens naar het 
water waar dat mogelijk is. De kans op 
watervogels is groot. Van maart tot ok-
tober zijn de dodaarzen bijna niet te 
missen.
e. Bij een klein zandstrandje rechtdoor, 
nog steeds min of meer langs het water 
blijven lopen. Op 300 m na het zand-
strandje komen we uit bij een laag paal-
tje met daarop de afbeelding van een 
turfschip. We gaan rechtdoor langs het 
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paaltje het dalletje in en laten hier het 
Brandeveen achter ons. Bij een informa-
tiebord steken we de brede zandweg 
over en gaan rechtdoor een trap op. Na 
200 m passeren we een klaphekje en 
komen uit op de “Bosweide”. Ook hier 
heeft vroeger vervening plaats gevon-
den.
f. We steken het weiland schuin naar 
rechts over waarbij we de sloot (het 
oude turfvaartje) links van ons houden. 
Rechts zien we in de zomer een bloe-
menweide vol knoopkruid, margrieten 
en sint-janskruid. Aan de overkant 
klimmen we via een overstapje over de 
afrastering. We blijven het paadje langs  
het turfvaartje volgen tot we uitkomen 
op een brede zandweg met aan de 
overkant een bord met informatie over 
het vaartje en de omgeving. Hier 
rechtsaf en de brede zandweg blijven 
volgen. Waar we voor ons uit een af-
sluitboom zien met een bordje “Open-
gesteld” buigen wij met de zandweg 
mee naar links. We lopen nu langs de 
bosrand. In de bermen zien we tapijten 
van ruig haarmos (5).
g. Waar de zandweg afbuigt naar links, 
gaan wij rechtdoor en door het klaphek-
je. Bij het fietspad rechtdoor en 30 m 
verderop bij een splitsing rechts aan-
houden. Aan het einde rechtsaf en na 
10 m linksaf. Nu steeds rechtdoor tot we 
uitkomen bij een hek. We gaan een 
klaphekje door, steken zo recht mogelijk 
een zandweg en een fietspad over en 
gaan rechtdoor langs het bordje Holtin-
gerveld. (Wie de route wil bekorten tot 7 
km gaat op het fietspad rechtsaf. Na 
800 m ben je weer bij het startpunt.)
h. Na 100 m loopt het zandpad (6) om-
hoog en krijgen we naar links uitzicht op  
een plas en een bank met mooi uitzicht. 
We blijven het zandpad volgen. We 
passeren kort na elkaar drie splitsingen 

waarop we telkens rechts aanhouden. 
Op het zandpad wordt onze weg soms 
versperd door grote regenplassen. In 
dat geval zoeken we een sluippaadje 
dat rechts van het zandpad ontstaan is. 
Nadat we het langgerekte ven links van 
ons gepasseerd zijn, nemen we de eer-
ste afslag naar rechts. Na 20 m komen 
we bij een T-splitsing van fietspaden. 
Hier rechtsaf. We volgen dit fietspad tot 
we na 1300 m weer bij het startpunt zijn.

1. De Studentenkampweg heeft zijn 
naam te danken aan de studenten die 
hier in 1931 een verhard fietspad 
aanlegden.

2. Grove den en zwarte den zijn 
gemakkelijk van elkaar te 
onderscheiden door te kijken naar de 
lengte van de naalden. De grove den 
heeft korte naalden, 3 tot 7 cm, terwijl 
de naalden van de zwarte den veel 
langer zijn, 8 tot 16 cm. De stam van de 
zwarte den is grijsbruin tot donkerbruin. 
De grove den heeft een roodbruine 
schors en bij oudere bomen is de 
schors meer naar boven toe oranje 
gekleurd. De grove den is de enige 
inheemse den. Op onze wandeling 
zullen we hem veel meer tegenkomen 
dan de zwarte.
Dennen kunnen overleven op 
voedselarme zandgronden dankzij 
schimmels in de grond. Deze schimmels 
geven de schaarse voedingstoffen door 
aan de boom. Verder gaat de boom 
zuinig om met voedingsstoffen doordat 
zijn naalden pas na enkele jaren 
afvallen. De droogte van de 
zandgronden kunnen deze bomen 
overleven door het geringe 
bladoppervlak van de naalden waardoor 
weinig water verdampt wordt. 
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   Rond 1900 zijn op het Ooster- en 
Westerzand veel dennen aangeplant om 
het stuifzand vast te leggen.

3. mossen en korstmossen
   Mossen zijn laagblijvende planten met 
stengels en kleine groene blaadjes. De 
blaadjes bezitten net als alle groene 
planten bladgroen. Onder invloed van 
het zonlicht worden in het bladgroen 
water en CO2 omgevormd tot suikers 
die als voedsel dienen voor de plant. 
Onder vochtige omstandigheden zijn 
mossen gemakkelijk te onderscheiden 
van korstmossen door hun helder 
groene kleur. Korstmossen hebben 
daarentegen allerlei kleuren van grijs tot 
geel en van oranje tot grijsgroen, maar 
nooit helder groen. De benaming 
korstmos is verwarrend. Je zou kunnen 
denken dat korstmos een bijzonder 
soort mos is, maar korstmos is geen 
groene plant en dus geen mos. Je zou 
kunnen denken dat korstmossen 
korstvormig zijn. Dat is wel vaak het 
geval, maar toch lang niet altijd. Denk 
maar aan het rendiermos dat gebruikt 
wordt in kerststukjes. Dat is geen mos, 
maar een korstmos met een 
struikvormige structuur. Eigenlijk zou 
rendierkorstmos dus een betere 
benaming zijn. Verder bestaan er ook 
nog bladvormige en baardvormige 
korstmossen. 
   Wat is een korstmos dan wel? Het is 
een schimmel die samenleeft met een 
alg tot wederzijds voordeel. Wat al gauw 
opvalt bij korstmossen is dat je ze 
tegenkomt op de meest bijzondere 
plaatsen; op boomstammen, op 
dakpannen, straatstenen, 
zandverstuivingen, rotsen in het 
hooggebergte of in het hoge noorden. 
Dit zijn allemaal plaatsen waar extreme 
omstandigheden regelmatig voorkomen, 

van grote hitte tot barre kou of 
langdurige droogte. Een groene plant 
kan onder deze omstandigheden niet 
overleven, hij zou al gauw sterven als 
gevolg van verdroging. En aangezien 
een alg een groene plant is geldt dat 
ook voor hem. De alg kan hier alleen 
overleven door samen te werken met 
een schimmel. Als groene plant maakt 
de alg suikers waarvan hij leeft. Een 
deel van die suikers dient als voedsel 
voor de schimmel die zelf geen suikers 
kan maken. In ruil daarvoor verschaft de 
schimmel bescherming aan de alg door 
een web van draden om hem heen te 
weven en zo de alg te behoeden voor 
uitdroging. Die schimmeldraden zijn er 
de oorzaak van dat je nooit 
heldergroene korstmossen ziet. In de 
tweede plaats is de schimmel in staat 
vocht uit de lucht op te nemen en door 
te geven aan de alg. Schimmel en alg 
zijn niet altijd onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. In sommige gevallen 
kunnen ze uit elkaar gaan en 
onafhankelijk verder leven als de 
omstandigheden verbeteren.
   De bekertjes die je ziet zijn de 
sporendragers van het korstmos.
   Mossen en korstmossen kunnen een 
belangrijke rol spelen bij het vastleggen 
van stuifzand. Vooral de korstmossen 
zijn tegen de extreme omstandigheden 
van het stuifzand bestand.

4. Het Brandeveen. Terwijl we uitkijken 
over de plas kunnen we proberen ons 
voor te stellen hoe deze omgeving er 
rond 1800 uitzag. De grote plas bestond 
toen niet. Waar we nu water zien 
bevond zich een veenmoeras, dicht 
begroeid en waarschijnlijk moeilijk 
begaanbaar en erg nat, maar zonder 
open water. Het moeras kon hier 
ontstaan op een laag punt in het terrein 

blad 18                                                  Koppel oktober 2013



omdat de ondergrond bestaat uit 
ondoorlaatbaar keileem, waardoor het 
water stagneerde. Datzelfde keileem is 
er de oorzaak van dat het water van de 
huidige plas niet wegzakt. De wijde 
omgeving van het Brandeveen bestond 
uit een open vlakte zover het oog reikte, 
een vlakte die bestond uit heidevelden 
en stuifzanden. Vermoedelijk waren 
heel in de verte de huizen van 
Wapserveen en de kerk van Havelte te 
zien. Pas rond 1900 werden bossen 
aangelegd met als doel het stuifzand 
vast te leggen. Terwijl we rond de plas 
lopen passeren we een grote 
jeneverbes middenin het bos, een 
eenzaam restant uit de tijd van voor de 
bebossing.
   Rond 1800 werd begonnen met de 
vervening van het Brandeveen en de 
Boswei die we verderop zullen 
passeren. Om het werk te 
vergemakkelijken werd eerst een vaart, 
het Turfvaartje, gegraven in zuidelijke 
richting die aansloot op de Uffelter 
Boervaart. Dat Turfvaartje had twee 
functies. Ten eerste werd hierdoor het 
moeras ontwaterd waardoor 
gemakkelijker turf gestoken kon worden 
en ten tweede werd over de vaart de 
turf afgevoerd naar de Uffelter Boervaart 
en vervolgens naar de Drentse 
Hoofdvaart en Meppel. Aan de zuidkant 
van de plas zien we nog de 
oorspronkelijke oeverwallen langs het 
vaartje. Rond 1850 werd gestopt met de 
vervening en was een grote plas 
ontstaan. 
   Nadat we de plas achter ons hebben 
gelaten, volgen we nog enige tijd de 
loop van het Turfvaartje. Na 1850 raakte 
het vaartje in onbruik en werd 
overstoven door stuifzand. Terwijl we 
over de oude bedding lopen kijken we 
links en rechts tegen zandheuvels aan 

en krijgen we een goede indruk van de 
invloed van de verstuivingen. In 2009 
heeft men de loop van het vaartje weer 
zichtbaar gemaakt en informatieborden 
geplaatst.

5. In het vroege voorjaar kunnen we ruig 
haarmos gemakkelijk herkennen aan de 
rode “roosjes” in de top van elke 
stengel. Ruig haarmos is tweehuizig, 
dat wil zeggen dat er mannelijke planten 
zijn en vrouwelijke. De rode “roosjes” 
zijn de mannelijke geslachtsorganen. 
Naast zoden met uitsluitend mannelijke 
planten zien we zoden met soortgelijke 
planten, maar dan met rode steeltjes 
met daarboven een verdikt gedeelte. 
Deze verdikkingen bevatten de 
vrouwelijke geslachtsorganen die de 
sporen voortbrengen. We hebben hier 
dus te doen met de vrouwelijke planten. 
De verdikking is behaard, vandaar de 
benaming haarmos voor deze groep 
van mossen.
   Ruig haarmos is van andere 
haarmossen te onderscheiden doordat 
elk blad eindigt in een glashaar. 
Zandhaarmos komt op overeenkomstige 
plekken voor, maar mist de glashaar. In 
plaats daarvan heeft het een bruine 
stekelpunt.
   Ruig haarmos is een pionier van 
droge, zure zandgrond. In 
stuifzandgebieden vormt het tapijten 
van tientallen vierkante meters en levert  
hiermee een belangrijke bijdrage aan 
het vastleggen van stuivend zand. We 
zien dat hier op kleine schaal gebeuren 
in de berm van deze zandweg. Ruig 
haarmos is goed aangepast aan droge 
omstandigheden. Bij droogte liggen de 
bladen dicht tegen de stengel aan en is 
de plant knopvormig om verdamping 
tegen te gaan.
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6. Op 9 juli 2013 maakte ik deze 
wandeling samen met mijn buurman. 
Op die dag deden wij enkele leuke 
waarnemingen op of direct langs het 
zandpad. Nadat we het bos verlaten 
hebben, zien we al gauw dat de 
rechterkant van het pad begrensd wordt 
door een steile rand. We kunnen hier 
het grondprofiel goed bekijken. Bovenop 
ligt een dunne zwarte humuslaag met 
daaronder kaal bruin zand. Het droge 
zand glijdt gemakkelijk omlaag, terwijl 
de zwarte bovenlaag wat steviger van 
structuur is en boven het zand uitsteekt.  
Hierdoor wordt een afdakje gevormd. 
Na enig zoeken kunnen we in het zand 
onder het afdakje de valkuilen vinden 
van mierenleeuwen. Het zijn mooi ronde 
kratervormige kuiltjes met een 
doorsnede van drie tot vijf centimeter. 
Onderin het kuiltje zit de larve van een 
mierenleeuw, goed verstopt in het zand, 
meestal onzichtbaar, maar soms zijn de 
vangkaken te zien. Wil je weten of de 
larf thuis is, dan is dat eenvoudig te 
constateren door wat zandkorrels op de 
helling van de kuil te laten vallen. Hij zal 
dan reageren door zandkorrels omhoog 
te gooien. Dat is namelijk zijn manier om 
mieren of andere insecten te vangen. 
Zodra een mier op de helling van de 
valkuil verzeild raakt, brengt hij 
zandkorrels in beweging die omlaag 
rollen. Dit is voor de mierenleeuw het 
teken om de mier te bombarderen met 
een salvo van zandkorrels, waardoor hij 
omlaag glijdt en binnen het bereik komt 
van de kaken. Nu begrijpen we ook 
waarom de mierenleeuw deze plaats 
onder het droge afdak heeft uitgekozen. 
Door regen plakt het zand aan elkaar en 
rollen de korrels niet meer. De kaken 
vormen buisjes waardoor hij een 
verlammingsvloeistof inbrengt in zijn 
prooi. Vervolgens worden 

spijsverteringssappen ingespoten en 
wordt de prooi leeggezogen. Het lege 
huidje wordt tenslotte over de rand van 
de kuil weggegooid. Na een tot drie jaar 
verpopt de larve zich en kruipt er uit de 
pop een volwassen insect dat nog het 
meest lijkt op een gaasvlieg.
   Waar het pad een bocht naar rechts 
maakt vonden we enkele exemplaren 
van de grondster, een liggende plant die 
vanuit het middelpunt vele stengels in 
alle richtingen over de grond laat lopen 
en daardoor een stervorm heeft. 
Rondom elke draaddunne stengel zitten 
kluwens van witte, maar zeer kleine 
bloemen. Het plantje is meestal eenjarig 
en ontkiemt in het voorjaar op vochtige 
plaatsen, bijvoorbeeld waar plassen 
gestaan hebben. Hij groeit op 
voedselarme zandgrond en is goed 
bestand tegen de zomerse droogte. De 
bloei duurt tot in de herfst.
   In de omgeving van de grondsterren 
liep een groene zandloopkever voor ons 
uit. Deze kevers kunnen goed vliegen. 
Ze vliegen telkens een stukje verder, 
maar gaan al gauw weer op het pad 
zitten. Met wat omzichtigheid zijn ze 
goed te benaderen, vooral als het niet al 
te warm is. In Nederland komt maar één 
zandloopkever voor met een groene 
kleur. Je kunt je er niet in vergissen. Er 
bestaan wel meerdere soorten met 
andere kleuren.
   Waar het pad omzoomd wordt door 
kleine bomen, werd onze blik getroffen 
door een grote wesp die over het 
zandpad liep. De lengte van het insect 
schat ik op een centimeter of drie en de 
kleur was zwart met uitzondering van 
een rode ring om het achterlijf. Uit het 
gedrag werd duidelijk dat het om een 
vrouwtje ging. Ze sleepte een grote rups 
met zich mee die zij onder zich droeg. 
Het was een rupsendoder van het 
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geslacht Ammophila, vermoedelijk 
Ammophila sabulosa. Het rulle en 
hobbelige zand moet voor de wesp een 
soort berglandschap geweest zijn. 
Telkens sleepte ze de rups tegen een 
volgende centimeters hoge berg op, 
moeizaam, soms terugrollend en soms 
met omwegen, maar doelgericht steeds 
in dezelfde richting. Misschien wel tien 
minuten hebben wij haar moeizame 
geploeter gevolgd. Wat betekende het? 
Niko Tinbergen heeft in “Spieden en 
speuren” een goed leesbaar hoofdstuk 
gewijd aan het onderzoek naar deze 
dieren. Een bevrucht vrouwtje gaat als 
volgt te werk. Ze graaft in het kale zand 
een gang van vijf centimeter loodrecht 
naar beneden en holt vervolgens 
onderin een broedkamer uit. Is deze 
kamer klaar, dan klimt ze achteruit 
omhoog, sluit de gang af met wat 
kluitjes aarde en zandkorrels en gaat in 
de begroeiing op zoek naar een rups. 
Ze steekt de rups, soms na een korte 
worsteling, in het zenuwcentrum en 
verlamt daarmee haar slachtoffer. De 

rups wordt niet gedood. Vervolgens 
brengt ze de rups vliegend of lopend 
over een afstand van soms wel veertig 
meter naar het nest. De rups wordt 
onder in het nest gebracht en er wordt 
een ei op gelegd. Daarna verlaat ze het 
nest en sluit het zorgvuldig af. Zo 
worden meerdere afzonderlijke nesten 
gegraven. Elk nest wordt voorzien van 
een rups en een ei. De larve die uit het 
ei kruipt eet de rups op en is dus de 
eigenlijke rupsendoder. Na enkele 
dagen bezoekt de ouderwesp het nest 
om te controleren hoe het ervoor staat. 
Bij zo'n bezoek peilt ze de situatie en 
brengt daarna naar behoefte nog één of 
meerdere rupsen aan. Van elk nest 
onthoudt ze nauwkeurig de plaats en 
het stadium waarin de larve verkeert. 
De larve verpopt zich in het nest en 
komt pas het volgend jaar in het daglicht  
als volwassen wesp.

Voor meer informatie over het gebied zie:
Niekus, de Vries en Van der wijk, “Archeologie en landschap van het Holtingerveld”. 
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Een flink deel van dit boek is gewijd aan het ontstaan van het landschap vanaf de 
ijstijden. Ook is er een hoofdstuk over vegetatie en fauna.
Verder zijn informatie en foto's te vinden op www.havelterzand.nl 
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agenda

8 oktober KNNV
Geologiewergroep
lezing over het eiland Öland in Zweden door mevrouw Zwaan Beijk.
aanvang 19.30u in de Meenthe, Steenwijk

13 oktoberKNNV
Diersporenexcursie door de zoogdierenerkgroep IJsselstreek.
Aanvang 8.00 uur.  Zie beschrijving

12 oktober IVN
Vogelexcursie naar het Lauwersmeer door Albert Steenbergen. Vertrek parkeer 
plaats Steenwijk 8.00 uur

15 oktober IVN
Schemerschimwandeling door Bibi Roozeboom
vertrek vanaf de parkeerplaats Baars om 18.00 uur

19 oktober KNNV
Paddenstoelenexcursie naar het Waterloopbos door Liesbeth Haaze de Groot
Vertrek zie beschrijving.

21 oktober KNNV
Lezing door de heer R.J van der Leij, natuurfotograaf, over vogels van de Stelling-
werven.
Na de pauze de natuur in Polen

22 oktober IVN
Schemerschimwandeling door Bibi Roozeboom.
Vertrek vanaf de parkeerplaats Baars om 18.00 uur.

26 oktober IVN
Met Albert Steenbergen naar Zuidwest Friesland.
Voor de ganzen en eenden.  Vertrek parkeerplats station Steenwijk en vanuit Ossen-
zijl resp.
om 8.00 uur en 8.3 0uur

2 november
Natuurwerkdag voor vrijwilligers, zie beschrijving.
Lokatie de Woldberg, Steenwijk.

3 november  KNNV
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excursie naar het Brandeveen in Wapserveen.
door Theo van de Graaf, vertrek vanaf station Steenwijk

9 november KNNV
Excursie Overijsselse vogelaarsdag.
Thema: ruimte voor de rivier.
Zie beschrijving.

12 november KNNV
Powerpointlezing door Bert Hummel over
Denemarken in de Meenthe, Steenwijk.
Aanvang  19.30 uur.

16 november  KNNV
Excursie naar Schiermonnikoog.
Voor info Ton Bode  ton.bode@planet.nl
Zie beschrijving.

18 november KNNV
Lezing de wolf terug in Nederland, door Erwin van Maanen.
Aanvang 20.00 uur in de Meenthe,Steenwijk.
Opgave bij Sicco Hoekstra: secretaris@noordwesthoek.knnv.nl

30 november KNNV
Sovondag, voor programma www.sovon.nl

10 december   KNNV
Diavoorstelling door Machiel de Vos over Rusland.
Aanvang 19.30 uur in de Meenthe, Steenwijk.

16 december KNNV
Lezing Overijssel “tussen Regge en Reest”. Door fotograaf
Philip Friskorn.
Aanvang 20.00 uur in de Klincke, Steenwijk.

20 december  KNNV
Excursie luisteren naar uilen door Thijs Krösschell.
Vertrek 20.30 uur , vanaf de parkeerplaats bij de Woldberg.

14 januari 2014
Geologiewerkgroep.
Powerpointpresentatie door Henry Bos over Bangladesh.
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11 maart
Geologiewerkgroep.
Lezing door Dinie Bruggen en Leo Heijboer over Schotland.
Beiden vanuit de Meenthe in Steenwijk.
Aanvang 19.30 uur.

Lezingen.

Maandag 21 oktober: Vogels van de Stellingwerven en 
De Natuur in Polen.
Door Ruurd Jelle van der Leij.

Natuurfotograaf Ruurd Jelle van der Leij groeide op in Oldeholtpade 
en raakte daar al jong vertrouwd met het vogelleven van de 
Stellingwerven. Hij raakte in de ban van het fotograferen en is 
inmiddels fulltime natuurfotograaf. Vanaf 2008 begon hij met het 
fotograferen van de vogels in de Stellingwerven voor het inmiddels 
verschenen boek: “Et Stellingwarver voegelboek”. Voor de pauze 
zal hij ons meenemen naar deze nabijgelegen vogelwereld. Na de 
pauze gaan we een stuk verder weg, namelijk naar Polen. Aan de 
hand van een mooie serie foto's zal hij laten zien hoe ook Nederland 
er tientallen jaren geleden nog bij lag. Door de ongerepte natuur en extensief 
beheerde velden in Polen kunnen we daar nog een goed beeld van krijgen. Het is er 
een paradijs voor vele vogelsoorten. Vooral de vogels die in Nederland weinig 
voorkomen spreken natuurlijk tot de verbeelding, zoals draaihals, patrijs, hop, 
klapekster en grauwe klauwier. Naast vogels komt ook een aantal zoogdieren voorbij. 
Voor meer informatie over de spreker en zijn onderwerpen kunt u terecht bij 
www.highkeyart.nl
De lezing vindt plaats in De Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk, aanvang 20.00 uur. 
De toegang is gratis. 

Maandag 18 november: De wolf terug in 
Nederland: wat nu?.
Door Erwin van Maanen

Let op: Deze lezing vindt plaats in De Meenthe 
en opgave vooraf is in verband met het 
beperkte aantal plaatsen verplicht!

In juli van deze zomer werd een wolf 
doodgereden bij Luttelgeest in de 
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Noordoostpolder. Dat zorgde voor enige commotie. De wolf was echt terug in 
Nederland, zo bleek uit wetenschappelijk onderzoek; de wolvin was afkomstig uit 
Oost-Europa. Kort daarvoor, in het voorjaar, werd een andere wolf met een 
cameraval vastgelegd bij de Duitse plaats Meppen, 10 km ten oosten van Emmen in 
Drenthe. Mogelijk liepen er enkele jaren eerder en zelfs nu nog enkele wolven 
heimelijk in Nederland rond. Dit kunnen wolven zijn uit populaties in Duitsland, en 
Oost- en Zuid-Europa, die op zoek zijn naar een eigen leefplek en een maatje om 
zich te vestigen en voort te planten.
Om een breed publiek en verscheidene belangengroepen te informeren over de 
mogelijke terugkeer en betekenis van de wolf in Nederland, organiseert ecologisch 
onderzoeksbureau EcoNatura in opdracht van ARK Natuurontwikkeling en Wolven in 
Nederland een serie van in totaal 10 lezingen over de wolf. De lezingen vinden 
verspreid in de provincies Drenthe en Overijssel plaats. De wolf zal door Erwin van 
Maanen, ecoloog en roofdierdeskundige, objectief voor het voetlicht worden gebracht 
met beantwoording van belangrijke vragen als: zijn wolven gevaarlijk voor mensen 
en (landbouw)huisdieren, wat betekent de wolf voor onze natuur en kan de soort zich 
hier duurzaam handhaven, en wat kunnen we doen om vreedzame samenleving met 
de wolf te bewerkstelligen en conflicten praktisch te voorkomen op basis van 
ervaringen elders in de wereld?
De lezing vindt plaats in De Meenthe, Stationsplein 1 in Steenwijk, aanvang 20.00 
uur. De toegang is gratis. Opgave vooraf bij Sicco Hoekstra per email, 
secretaris@noordwesthoek.knnv.nl of schriftelijk aan KNNV-afdeling De 
Noordwesthoek, Postbus 171, 8330 AD Steenwijk.

Maandag 16 december: Overijssel 
tussen Regge en Reest
Philip Friskorn

In Overijssel zijn veel erfenissen uit de 
ijstijd te vinden. Opvallend zijn de 
stuwwallen in Twente en die van de 
Sallandse Heuvelrug, waar we voor 
Nederland unieke hoogtes bereiken van 
80-85 meter boven N.A.P. Vanuit de 
moerassen bij Haaksbergen kom je al snel 
bij Diepenheim, waar de oorsprong van de 
Regge ligt. De Regge is 100 jaar geleden 
sterk gekanaliseerd, maar oude meanders bestaan nog of worden teruggegeven aan 
de dynamiek van de rivier. De Regge komt ten zuiden van Ommen, na een scherpe 
draai langs de Steile Oever bij landgoed Eerde, uit in de Vecht. Na het passeren van 
het Vechtdal bereiken we spoedig de grens met Drenthe. De prachtig meanderende 
Reest vormt voor een groot deel de natuurlijke grens tussen Overijssel en Drenthe 
en is een van de meest onaangetaste riviertjes van Nederland. Voor meer informatie 
over het gebied zie ook: www.hetreestdal.nl en www.landschapoverijssel.nl 
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De lezing vindt plaats in De Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk, aanvang 20.00 uur. 
De toegang is gratis.

Zaterdag 12 oktober - IVN vogelexcursie naar het Lauwersmeer

Op deze dag gaan we weer een bezoek brengen aan het Lauwersmeergebied. Hier 
pleisteren veel vogelsoorten die tijdens de trek uitrusten en opvetten (eten zoeken) 
voor de lange trip naar hun overwinteringsgebieden in onder andere Afrika. Ook 
zullen we soorten tegenkomen die in ons land overwinteren. Vanuit de auto zullen we 
de vogels bekijken, maar we stappen ook uit bij een aantal vaste observatiepunten 
waar soms van heel dichtbij leuke waarnemingen zijn te doen. 
We vertrekken om 8.00 uur bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de 
Eesveense zijde van het station, waar we om ongeveer 17.00 uur terug zullen zijn. 
Vergeet niet om warme kleding, verrekijker en proviand voor onderweg mee te 
nemen.
 Nadere inlichtingen: Albert Steenbergen, telefoon 0521 513547.

Zondag 13 oktober KNNV gewest IJsselstreek 
Diersporenexcursie “Speuren naar sporen”.
Van 08.00 - 10.00 uur
Opgave uiterlijk 11 oktober bij reginavlijm@mail.com.

Eerste activiteit zoogdierenwerkgroep gewest IJsselstreek i.o.

Als eerste activiteit van de zoogdierenwerkgroep van de KNNV gewest IJsselstreek 
word een diersporenexcursie georganiseerd. Wie belangstelling heeft voor 
zoogdieren mag deze aftrap niet missen. De werkgroepcoördinatoren maken het 
extra spannend door de exacte locatie nog even geheim te houden. Wel wordt een 
tipje van de sluier opgelicht door aan te geven, dat het excursiegebied zich ergens 
op de Veluwe bevindt en het terrein met de auto bereikbaar is.
Zoeken naar diersporen houdt vele aspecten in. Naast directe sporen als 
hoefafdrukken, is het interessant aan de hand van zichtbare kenmerken in het veld 
relaties te ontdekken tussen wildsporen en de leefwijze van de dieren en 
bijvoorbeeld hun voedsel.
Ook al zullen we niet hoeven te rekenen op sporen van de laatste tijd in het centrum 
van de belangstelling staande wolf, de deelnemers worden aan de hand van de 
gevonden sporen geattendeerd op allerlei verbanden in de natuur, zoals die tussen 
zoogdieren, planten, insecten en vogels. Het belooft een bijzonder boeiende activiteit 
te worden die wordt geleid door een professionele gids.

In verband met gecombineerd vervoer is, behalve de centrale opgave, aanmelding 
gewenst bij Ton Bode, telefoon 0521 512074.
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Deze aaneengeregen dropjes (foto: Harm Werners) zijn de uitwerpselen van een …?

Dinsdag 15  IVN Schemerschim gezinswandeling.

Ervaar het bos op een andere manier tijdens de overgang van dag naar nacht! De 
schemerschim kent de geheimen van de Woldberg. Tijdens een 2 uur durende 
wandeling neemt de IVN gids het gezin mee op ontdekkingstocht door het bos. 
Daarbij zullen alle zintuigen gebruikt worden; proeven, ruiken, zien, en horen. De 
wandeling is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar.
Tip: Trek warme kleren en laarzen aan, een zaklamp is niet nodig.
Ervaar het bos op een nieuwe manier! Wie durft er mee?
Verzamelplaats: P- plaats tegenover camping ʼt Kappie, Bergweg 76, 8336 MC 
Baars. Aan deze wandeling, die duurt van 18.00 – 20.00u, zijn geen kosten 
verbonden.
Nadere inlichtingen:  Bibi Rozeboom, telefoon 0521-852338.

Zaterdag 19 oktober – KNNV paddenstoelenexcursie naar het Waterloopbos.

Aan de noordkant van het Voorsterbos ligt het Waterloopbos op het terrein van het 
voormalige Waterloopkundig Laboratorium. Dit instituut bouwde hier schaalmodellen 
van grote waterwerken uit de hele wereld. Deze modellen zijn inmiddels overgroeid 
met bomen en struiken en het bos is in beheer bij Natuurmonumenten. Het bos op de 
(oude) zeeklei levert een schat aan paddenstoelen op. Diverse soorten russula en 
boleet, maar ook soorten uit de andere families paddenstoel, kunnen hier worden 
gevonden. Oktober is een goede maand voor het vinden van de ʻlaatsteʼ vroege 
paddenstoelen en de ʻeersteʼ late paddenstoelen. 
We vertrekken voor deze ochtendexcursie om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats aan 
de  Eesveense kant van het station Steenwijk en om 9.30u van de parkeerplaats bij 
het informatiecentrum van Natuurmonumenten, Voorsterweg 36, Marknesse. Nadere 
inlichtingen bij Liesbeth Haaze-de Groot, telefoon 0561 617188. 
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dinsdag 22 oktober 18.00u IVN Schemerschim gezinswandeling op de Wolberg, 
onder leiding van Bibi Rozeboom.
Zie de beschrijving van deze wandeling op 15 oktober.

Zaterdag 26 oktober – IVN Vogels kijken in Gaasterland.

Dit keer gaan we vogels kijken in Zuidwest-Friesland, waar we veel eenden- en 
ganzensoorten kunnen bewonderen, die dan net uit het noorden zijn gekomen om 
hier te overwinteren of op doortrek zijn. Natuurlijk krijgen ook de andere vogels onze 
aandacht. 
Onze excursie gaat vanuit Steenwijk naar Ossenzijl, vervolgens via de Hopweg langs 
het Kuinderbos naar Lemmer. Hier nemen we een kijkje in de haven. We gaan dan 
verder naar de Leien richting Oudemirdum, rijden langs de kustlijn naar Stavoren en 
gaan via Warns naar de Workumerbuitenwaard waar altijd wel iets te zien is. Een 
verrekijker, warme kleding en proviand zijn op deze dagexcursie niet overbodig. We 
vertrekken om 8.00 uur vanaf parkeerplaats aan Eesveense kant van het station 
Steenwijk en om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het buitencentrum in Ossenzijl. 
Meer informatie: Albert Steenbergen, telefoon 0521 513547.

Zaterdag 2 november – Natuurwerkdag voor vrijwilligers op de Woldberg.
Zie voor informatie, opgave en deelname elders in dit nummer.

Zondag 3 november – KNNV excursie naar het Brandeveen.

We maken dit keer een wandeling van 7 km vanaf de Studentenkampweg in 
Wapserveen naar het Brandeveen. De wandeling voert  voor driekwart om de plas en 
gaat daarna een stukje langs de restanten van het oude turfvaartje, waarover 
vroeger de turf vanuit het Brandeveen werd vervoerd naar de Uffelter Boervaart en 
de Drentse Hoofdvaart. Tijdens de wandeling wordt aandacht besteed aan de 
geschiedenis van het landschap. Je hebt te maken met dekzand uit de laatste ijstijd, 
met heidevelden, met stuifzanden als gevolg van uitputting van de bodem, met het 
vastleggen van dat stuifzand door aanplant van dennen, maar ook vastlegging op 
natuurlijke manieren door mossen en korstmossen. Te midden van die stuifzanden 
lag onder andere het Brandeveen, waar vanaf het begin van de 19e eeuw vervening 
plaatsvond. Het gevolg daarvan was het ontstaan van de grote plas en de aanleg 
van het turfvaartje dat later overstoven werd door stuifzanden. Dat is nog goed zien. 
Het is een prachtige wandeling. Bovendien is er omstreeks deze tijd kans op het 
waarnemen van een klapekster en zijn de herfstkleuren op zijn mooist.
We vertrekken om 9.00 uur vanaf parkeerplaats aan Eesveense kant van het station 
Steenwijk. Tussen 13.00 en 14.00 uur zijn we terug in Steenwijk. Zie voor meer 
informatie de wandeltip in dit blad of bel Theo van de Graaf, telefoon 0521-587345.
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zaterdag 16 november – KNNV gewestelijke excursie naar Schiermonnikoog. 

Deze excursie staat onder leiding van Hans Grotenhuis van de afdeling Deventer en 
Tjalling van der Meer van de afdeling Noordwest-Veluwe.
Een excursie naar Schiermonnikoog is in deze periode zeker de moeite waard. We 
zijn een lange dag op het eiland om rond te struinen in de duinen, over de kwelders 
en langs het strand. Aangekomen op het eiland bestaat de keuze om vanaf de 
Veerdam te gaan wandelen met Hans of om te gaan fietsen met Tjalling. De 
fietstocht wordt afgewisseld met enkele korte wandelingen.
Meenemen: eten en drinken 
voor de hele dag. Het soort 
schoeisel is wat lastig aan te 
geven. Bij droog weer kom je 
een heel eind (alleen niet op 
het wad als het laag water is) 
op bijvoorbeeld 
bergschoenen, maar bij 
langdurige regen in de 
voorgaande periode staan 
grote delen van de 
duinvalleien helemaal onder 
water en zijn laarzen beslist 
noodzakelijk. Natuurlijk is 
ook een verrekijker 
onontbeerlijk op dit 
vogeleiland.
We verzamelen uiterlijk om 09.15 uur (vertrek boot Lauwersoog 09.30 uur) bij de 
aanlegsteiger in Lauwersoog. We houden rekening met de tijd die nodig is om te 
parkeren en een kaartje aan te schaffen. De kosten van de overtocht zijn € 12.30 en 
voor  65+ (met legitimatie) € 11.20. Vooraf kan een kaartje via internet worden 
gekocht. http://www.wpd.nl/schiermonnikoog/bestel-uw-e-ticket/  . We keren naar de 
vaste wal terug met de boot van 16.30 uur. De vaartijd is ongeveer 45 minuten. Het is 
op 16 november om 09.20 uur hoog water, zodat we met hoog water naar het eiland 
varen en met laag water weer naar de vaste wal. De huur van een fiets op het eiland 
kost € 6,- voor een dag. Fietsen kunnen op de veerdam van Schiermonnikoog 
worden gehuurd. 
Bij voorspelde slechte weersomstandigheden wordt de excursie uitgesteld naar een 
latere datum. Opgave, onder vermelding van het aantal personen en of men een fiets 
wil huren, kan vóór 9 november bij Ton Bode, ton.bode@planet.nl. We vertrekken om 
07.45u vanaf parkeerplaats aan Eesveense kant van het station Steenwijk.

Overijsselse Vogelaarsdag. (Olst - Deventer)Thijs Krösschell
Op 9 november wordt de jaarlijkse Overijsselse vogelaarsdag weer gehouden en 
wel in Olst. Het thema van deze dag is: “Ruimte voor de rivier”.
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De ochtend wordt gevuld met lezingen en de presentatie van het Jaarboek ʻVogels 
van Overijsselʼ, een uitgave van de gezamenlijke vogelwerkgroepen in de provincie.
Na de lunch wordt het programma vervolgd in het vijf kilometer verderop gelegen 
uiterwaardproject  “De Natuurderij Keizersrande”. 
(zie: www.ijssellandschap.nl/natuuurderijkeizersrande).

De organisatie ligt dit jaar in handen van vogelwerkgroep De IJsselstreek  (Deventer 
e.o.). Het lijkt weer een interessante dag te worden, dus….zet de datum in uw agen-
da!

zaterdag 30 november: Sovondag (de Reehorst in Ede), voor programma zie 
www.sovon.nl

Vrijdag 20 december – KNNV excursie ʻluisteren naar uilenʼ
De traditionele bosuilenexcursie op het einde van het jaar leidt ons weer naar de 
Woldberg. Het is een oud bos met veel oude en holle bomen dat een ideaal 
leefgebied voor een holenbroeder als de bosuil is. Het afwisselend gebied met 
houtwallen, graanakkers en grasvelden biedt veel prooien in de vorm van muizen en 
vogels aan de bosuil. Jaarlijks broeden er enkele paren in dit gebied. Het 
broedseizoen van de bosuil begint al in 
december. Het mannetje zet dan door te 
roepen zijn territorium af. Hierdoor laat hij aan 
andere bosuilmannen merken dat zijn 
territorium al bezet is en dat ze het niet moeten 
wagen om dat over te nemen. We verwachten 
bosuilen te horen op deze avond en er wellicht 
ook één te zien.
20.30u vertrek vanaf de parkeerplaats bij De 
Woldberg (na het tunneltje aan de 
Bergweg).We zullen om ongeveer 22.00u terug 
zijn.
Nadere inlichtingen: Thijs Krösschell, 0521 795081.

Geologiewerkgroep.

De werkgroepavonden van de Geologiewerk-
groep vinden plaats in zaal 3 van Rabo Theater 
De Meenthe, Stationsplein 1 te Steenwijk. Aan-
vang van de werkgroepavonden is om 19.30 
uur, zaal open om 19.00 uur.
De avonden worden verzorgd door werk-
groepleden.
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8 oktober 2013 
Voor de pauze is er het huishoudelijk gedeelte en kunnen meegenomen vakantie-
vondsten worden bekeken en mogelijk gedetermineerd. Na de pauze zal Zwaan Be-
ijk ons digitaal meenemen naar het eiland Öland in Zweden. Naast de geologie zal zij 
ook aandacht besteden aan de archeologie.  
Verder zal zij vondsten meenemen van dit interessante eiland.

12 november 2013 
Bert Hummel zal een power point lezing geven over een geologische vakantie op 
Møn en Sjælland in Denemarken. Hij zal vondsten van de krijtkust meenemen. 

10 december 2013
Machiel de Vos laat ons deze avond diabeelden zien van één van zijn wereldreizen. 
Via Moskou, Irkoetsk en het Baikalmeer is vooral de Gobiwoestijn in Mongolië het 
onderwerp. Dat de woestijn niet alleen een grote zandbak is, maar dat er ook bijzon-
dere waarnemingen kunnen worden gedaan zal deze avond duidelijk worden.

14 januari 2014
Henry Bos heeft meerdere keren een bezoek gebracht aan Bangladesh en zal een 
power point presentatie geven over de cultuur en natuur, maar ook de geologie zal 
hierin niet ontbreken.

11 februari 2014
Het programma voor deze avond is nog niet bekend.

11 maart 2014
Dinie Bruggen en Leo Heijboer geven een lezing over de cultuur, natuur en geologie 
van Schotland. Zij nemen deze avond zeer oude gesteenten mee.

8 april 2014
Het programma voor deze avond is nog niet bekend.
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