
INHOUD

blad 2! ! van de redactie
blad 3! ! van de voorzitters
blad 4! ! Nieuwjaarsbijeenkomst 2015
blad 5! ! Oproepen
blad 6! ! Vaarwel “Leden onder de loep”
blad 6! ! Mijn favoriete natuurstek
blad 8! ! Boekrecentie
blad 9! ! Wat een bijzondere avond
blad 10! ! Pissebeddenstudie
blad 13! ! De egel
blad 17! ! Wandeltip
blad 21! ! Jubileum KNNV  IVN
blad 22! ! Fotowedstrijd uitslag
blad 28! ! Foto impressie
blad 30! ! Cursus jeugdnatuurbegeleider
blad 31! ! Excursie programma
blad 34! ! Activiteiten geologiewerkgroep
blad 35! ! Agenda KNNV en IVN werkgroepen
blad 36! ! Agenda

“Koppel”, jaargang 2 , nummer 4,  vierde kwartaal 2014.
Natuurtijdschrift “Koppel” is een gezamenlijke uitgave van de KNNV en het IVN.
en vervangt de bladen  “De Noordwesthoek” en “Het Moerasblad”
Redactie : Adrie Janne Westerneng
Vormgever : Gijs Westerneng
Drukwerk: drukkerij Hovens Gréve BV  te Steenwijk

Belangrijke informatie voor het aanleveren van kopij:
graag op A5 formaat, via de mail en als platte tekst (zonder opmaak).
geen pdf bestand, foto’s op een apart bestand.
Het volgende nummer verschijnt per 1 januari 2015.
Kopij  hiervoor graag voor 1 december 2014.
Redactieadres Schoolstraat 27   8371 WJ Scheerwolde.
E-mail  redactiekoppel@gmail.com 

Koppel oktober 2014                                          blad 1

mailto:moerasblad@gmail.com
mailto:moerasblad@gmail.com


                                                Van de redactie

Het is best wel even nadenken, 
hoe ik onze lezers kan betrekken 
bij ons nummer, zodat de 
nieuwsgierigheid wordt gewekt. 
Alles wat ons is toegezonden, 
heb ik weer gelezen en er komt 
weer veel diversiteit aan de orde.  
Het gaat over de geologie, de 

fotografie, een boekrecensie en nog veel meer. Op aller-
lei manieren zetten mensen zich in om u deelgenoot te 
maken. Je kunt kiezen, welke manier het beste bij je past. Wil je wandelen, wil je 
fietsen, een boottochtje maken of wil je lekker onderuit zitten en genieten van het 
beeldmateriaal, wat je met veel kennis van zaken wordt aangereikt? De klant is ko-
ning. Ik lees over breedbeeldfotografie, een presentatie door Jan Menzinga en over 
pingoruïnes en drumlins op de Woldberg. De herfst komt weer in beeld met de bijbe-
horende paddenstoelen, Ton trakteert ons op het leven van de egel, Gerrit heeft een 
ontmoeting met dassen en Maarten is geïnteresseerd in pissebedden! Piet Hein 
houdt van de Wieden en Machiel verliest zich in het Havelterzand. De voorzitters 
voorspellen ons een nat pak, maar we laten ons niet afschrikken. Al vast een aan-
kondiging van de nieuwjaarsreceptie en wat ons allemaal te wachten staat. Belangrij-
ke details zijn de koffie/thee en de soep! Annette herinnert je nogmaals aan het au-
tomatisch overschrijven van de contributie en het IVN doet een oproep voor nieuwe 
bestuursleden. Op de valreep doen we verslag van de jubileumdag, vergezeld van 
enkele foto’s en natuurlijk ook van de uitslag van de fotowedstrijd. Jammer, dat we de 
kleuren in het blad moeten missen. Voor dat effect verwijzen we naar de website!

Adrie Janne
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                                                Van de voorzitters

        Een woordje vooraf

Het nummer van Koppel dat voor 
u ligt, lijkt misschien erg kaal na 
het jubileumnummer, dat begin juli 
in de bus viel. De verhalen met 
herinneringen aan het (soms ver-
re) verleden voerden ons mee 
naar de lang vervlogen tijden van 
onze beide verenigingen. De af-
delingen hebben zich goed ge-

roerd in al die jaren. Veel activiteiten werden ontplooid en tijdens de wandelingen 
ging er natuurlijk wel eens iets mis. Als we tenminste een aantal van de in het jubile-
umnummer geplaatste anekdotes mogen geloven. En ja, we gaan nou eenmaal ge-
regeld op excursie naar zompige gebieden. De natte pakken zullen ons daarom in de 
toekomst misschien ook niet bespaard blijven.
Bij het schrijven van dit voorwoord realiseren we ons dat we nog niet kunnen verha-
len over de jubileumbijeenkomst die op 20 september bij Fredeshiem werd gehou-
den. Maar dat kunnen we wel op de nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari 2015, een 
activiteit die de IVN afdeling Noordwest-Overijssel en KNNV afdeling De Noordwest-
hoek gezamenlijk houden. We doen dat om de samenwerking die tussen onze afde-
lingen steeds meer vorm krijgt, te benadrukken. We hopen dat velen van u ons zullen 
vergezellen op de wandeling en/of bij het daarna warm worden in Tuk's theehuis. De 
vooraankondiging vindt u in het excursieprogramma en opgave ervoor is nu al moge-
lijk.
Verder in deze Koppel natuurlijk de aankondigingen voor enkele wandelingen en 
excursies. De algemene lezingen die worden aangekondigd hebben weer een ver-
scheidenheid aan onderwerpen. Voor het komende kwartaal worden twee gebieden 
uit de eigen omgeving belicht, namelijk de natuur in laagveengebieden en de natuur 
van het Havelterzand. Machiel de Vos maakte daar een mooi boek over. Een recen-
sie vindt u elders in dit nummer van Koppel.
Er staat dus genoeg op stapel. Doet u mee?

Wilfred Ouwerkerk, voorzitter IVN
Ton Bode, voorzitter KNNV
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    zaterdag 10 januari - Nieuwjaarsbijeenkomst IVN en KNNV
                                             namens het bestuur

Op deze dag houden de IVN afdeling Noordwest-Overijssel en KNNV 
afdeling De Noordwesthoek gezamenlijk hun Nieuwjaarsbijeenkomst. Het 
wordt een winterkuier over De Woldberg en De Eese met koffie en soep 
na afloop.

Ton Bode leidt ons rond door dit mooie gebied. We hopen dat we ons 
kunnen laten verrassen door winterse taferelen en misschien dat 
groepjes wintervogels ons pad kruisen en dat de contactroepjes die we 
horen ons tot soortdeterminatie kunnen brengen. Diverse mezensoorten 
trekken in de winter rond, vaak ook samen met goudhaantjes. Maar ook 
voor andere soorten zullen we onze ogen niet sluiten Ook een 
waarneming aan een of meer eekhoorns in een winters tafereel kan de 
harten sneller doen kloppen. Wie gaat er mee op deze 
ontdekkingstocht?

Na afloop van de wandeling, die tot ongeveer 12.15u duurt, bieden de besturen de 
deelnemers een kop koffie of thee en een kop soep aan  in Tuk’s theehuis. Dat lijkt 
een goed begin van het nieuwe jaar met veel goede voornemens voor weer een 
jaartje natuur. In verband met de catering is het gewenst dat u zich vóor 8 januari 
voor deze excursie opgeeft bij Ton Bode (voorzitter@noordwesthoek.knnv.nl of 
Postbus 171, 8330 AD  Steenwijk). U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om of alleen 
de wandeling mee te maken of alleen van de soep te genieten.

Vertrek 09.30u bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van 
het station en om 09.45u vanaf de parkeerplaats aan de Bergweg (na het tunneltje).
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                                                     OPROEP

Het bestuur van IVN Noordwest Overijssel zoekt versterking i.v.m. het aftreden van 
3 (niet herkiesbare) leden.
Iets voor jou?
Lijkt het je wat? Kom dan een keer langs bij een 
bestuursvergadering of bel met een van de bestuursleden. De 
nieuwe bestuursleden worden geïnstalleerd tijdens de 
Algemene Ledenvergadering in februari 2015 
Aanmelden graag bij de secretaris via   ivn-secr@solcon.nl of 
telefonisch via 038 3866589 of 06 199 29 267

Het machtigingsformulier is te 
downloaden van de website of is op te 
vragen bij de penningmeester.

Koppel oktober 2014                                           blad 5 

De penningmeester van de KNNV    verzoekt de             
leden de incassomachtiging te willen gebruiken voor de 

jaarlijkse contributie!!!!!

zo is het leven van de penning-
meester nu !

Als jullie de machtiging tekenen, 
dan ziet het leven van de penning-
meester er zo uit !!
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                     Vaarwel voor  “Leden onder de loep”

door Adrie Janne

Na vijf jaar interviewen is het tijd voor iets nieuws. In overleg 
met onze voorzitters heb ik besloten onze leden voortaan 
met rust te laten. Daar staat wel wat tegenover. Ik geef bij 
deze de pen aan u over. Een goed voorbeeld, wat hiermee wordt bedoeld, kunt u nu 
al lezen. Piet Hein Klip heeft namelijk de spits afgebeten! De vervangende rubriek 
gaat “Mijn favoriete natuurstek” heten. Iedereen heeft wel een plek, waar hij of zij 
heel graag vertoeft. Dat kan zelfs in je eigen tuin zijn. Beschrijf gewoon, wat dit zo 
bijzonder voor je maakt. Maak het niet te lang en voeg een foto toe. Het gaat erom 
dat de natuur in de Kop in beeld komt. Stuur je stukje naar de redactie en wij zullen, 
afhankelijk van de vele inzendingen, een keuze maken. Wij laten ons graag verras-
sen!

                                 Mijn favoriete natuurstek

Door Piet Hein Klip

Dat was de vraag, tsjonge, tsjonge wat een moeilijk vraag, immers in ons gebied, met 
name het Nationaal park Weerribben-Wieden is het toch overal prachtig!

Maar nu ik erover nadenk, benoem ik een gebied, dat ik als extra mooi ervaar, glo-
baal gelegen tussen Belt-Schutsloot (westelijk hiervan) en Heetveld (oostelijk hier-
van). Het zijn de meertjes Vossebelt, Dirkswijde, Venematen en Mastenbroekerkolk, 
min of meer als èèn geheel, als natuurjuweeltjes in dit stukje Wieden gelegen. 

Trouwens, de naam Wieden is vanuit de streektaal afkomstig en staat voor Wijden. 
Er zijn zo’n 20 meren die een naam hebben die op Wieden/Wijden eindigen, want ze 
zorgen voor een wijde/wiede zicht. Deze meren zijn ontstaan doordat bij de turfwin-
ning, de legakkers te smal en de petgaten te breed waren gemaakt en bij storm 
spoelden de legakkers weg en zo ontstond er een meer met een wijde/wiede zicht.

Dit terzijde en terug naar het gebiedje. Wat spreekt mij nu zo aan? Nou het is hier 
”natuurlijk” stil en je wordt er stil van. Met Liesbeth Pit en Jaap Snoeyer heb ik het 
genoegen gehad,dat we hier voor de Sovon (in opdracht van van Natuurmonumen-
ten) Vogels hebben geteld. Geweldig!
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Waarom bedacht ik me, zou dit 
mijn meest geliefdeNatuur bele-
vingsplekje kunnen zijn? Dat kan 
door bv de beleving van: Rust/S-
tilte; Biodiversiteit; Planten; Die-
ren; Water; Landschap; maar ook 
door Cultuurlijke zaken of een 
Combinatie van de boven ge-
noemde factoren zijn. De belang-
rijkheid van de factoren zullen per 
persoon verschillen van meer of 
mindere waarde.Immers ieder 
mens is uniek, zo ook de Natuur-
liefhebber. 

Wat mij zeker treft c.q raakt is de 
stilte, de ongereptheid en een combinatie van de andere factoren. Maar ook betrek ik 
de aangrenzende stuwwal erbij, vanaf het water zo mooi waar te nemen. Ontstaan bij 
de voorlaatste ijstijd en verschillende plaatselijke grondleggers van het landschap. 
De bewoners wisten drommels goed waar ze gingen wonen! Wat hoger betekende 
droger. Hier zie je overal voorbeelden van.

Ik denk aan het vertoeven in het gebiedje, tijdens onze Vogeltellingperiode. We geno-
ten van de opkomende zon, de rust, de gracieuze sprongen van een vluchtend Ree, 
de Prinsen en Prinsessen van het bos en het moerasgebied, een over vliegende 
Wespendief, het horen van het krachtig (ver dragend) lied van de Grote Lijster en 
andere zingende vogels, en de o zo sierlijk vliegende Zwarte Stern, ook wel  Zeezwa-
luw genoemd. En wat dacht je van de moerasplanten (zo’n 60 soorten dragen het 
woord moeras in hun naam), en vlinders, zoals bijvoorbeeld de Zilveren maan.

Het is te veel om op te 
noemen. De Natuur ver-
rast je steeds opnieuw!

Ik wilde het hierbij laten 
en zijn er nog vragen, 
schroom niet, ik probeer 
ze te beantwoorden. Dit 
was het dan weer over 
alles wat groeit en/of 
bloeit en ons steeds 
weer boeit! De volgende 
schrijver veel succes!                                     
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Boekrecensie

Havelterzand, parel van Drenthe 

door Wim Temmink

Machiel de Vos, auteur van dit recent 
uitgegeven boek, staat bekend als 
natuurfotograaf. Bladerend door en 
lezend in dit boek kom je tot de 
conclusie dat die omschrijving eigenlijk 
te beperkt is. Machiel de Vos is zeker 
ook een fotograaf van landschappen, 
markante boerderijen en andere 
interessante bouwwerken van het 
Havelterzand. Daarnaast een kenner 
bij uitstek van het Havelterzand. 
Havelterzand? Ja, dat is de naam die 
Machiel gegeven heeft aan het gebied 
tussen de Wapserveense AA en de 
Oude Vaart.

Het boek is ingedeeld in een drietal hoofdstukken, te weten: Beekdal AA, Stuwwal en 
Beekdal Oude Vaart. Elk van die hoofdstukken kent weer een onderverdeling naar 
meer gedetailleerde gebieden zoals Westerzand, Rheebruggen of Uffelte. Alle 
hoofdstukken beginnen met een uitgebreide inleiding, veelal betrekking hebbend op 
de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Ook de deelgebieden worden 
geïntroduceerd met specifieke (historische) informatie. 

Het boek telt 340 foto’s van hoge kwaliteit. Elke foto is voorzien van een, veelal 
informatief, bijschrift. Afhankelijk van het onderwerp beslaat een foto soms twee 
volledige pagina’s zoals die van een landschap, soms een klein deel van een pagina 
zoals die van een eekhoorn. Dat maakt de opmaak van dit boek dynamisch. De foto’s  
laten het Havelterzand zien in alle jaargetijden en tonen aan dat dit gebied altijd de 
moeite waard is om te bezoeken. Het Havelterzand kent vele bijzonderheden wat 
betreft de flora en fauna en die zijn ook allemaal in dit boek te vinden. Zoals de 
keizersmantel (vlinder), valkruid of wolverlei (plant), of raaf (vogel). Maar mooie foto’s 
van algemene soorten als de pimpelmees (vogel), heermoes (plant) of koevinkje 
(vlinder) dragen zeker ook bij aan het totaalbeeld van het Havelterzand. Door het 
boek heen komen ook aan bod de zoogdieren die er leven zoals de das, vos en ree; 
de libellen, insecten, paddenstoelen en amfibieën.

Er is ook een pagina ingeruimd voor geologische en archeologische vondsten zoals 
fossielen in zwerfstenen en werktuigen in vuursteen uit het mesolithicum (periode 
van 9.000 tot 4.900 voor Christus).
Machiel de Vos is er, samen met tekstschrijver Jan van Ginkel uit Orvelte, in 
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geslaagd een boek samen te stellen dat in woord en beeld een compleet beeld geeft 
van het Havelterzand. Het biedt bewoners en bezoekers van dit gebied een 
verrassende kijk op de cultuurhistorie ervan en op de nog aanwezige bijzondere 
waarden. Het boek is als het ware een handleiding om het Havelterzand zelf te gaan 
verkennen. Want alles wat is gefotografeerd, is nog aanwezig.

Gegevens boek Havelterzand:

Formaat 25,5 x 25,5 cm

Hardcover Binnenwerk 144 pagina’s full colour    ISBN 9789082170504 Prijs € 19.-

Via de website http://havelterzand.nl/fotoboek is het boek in te zien.

  
Zo….!!!, wat een bijzondere avond: 
door Gerrit Houtschild (volgt de IVN  natuurgidsen opleiding in Norg)

Landgoed Eerde te Ommen.
Tweede avond dassen tellen. Gisteren heb ik niets gezien, maar vanavond was het 
raak. Na me tegen een boom  te hebben gevleid met de wind in mijn gezicht en de 
muts diep over de oren zodat die kale klets ook gecamoufleerd was, zag ik na een 
half uur plots iets op een meter of 17 geruisloos langs me heen lopen en ja hoor het 
was een das. Voordat ik hem goed kon observeren, verdween hij als een speer. 
Schijnbaar had hij mij toch opgemerkt ,want de wind was draaiende. Ik besloot rustig 
te blijven zitten en te genieten van de geluiden om me heen. Dat werd beloond; na 
ruim een half uur stak er opeens een kop uit een van de pijpen. Even later stond een 
geweldig mooi, groot vrouwtjes das boven op de burcht gevolgd door twee ( kunnen 
er meer zijn, maar kon ik niet zien) jonkies, wat een geweldig moment om mee te 
maken. Alle drie drukdoende hun vacht schoon te maken, toen ze plots onraad roken 
en als sneeuw voor de zon verdwenen.

Het begon nu toch wel erg schemerig te worden. Ik besloot toch nog even te wach-
ten, want ik was benieuwd waarvan ze waren schrokken. Van mij kon het dit keer niet 
zijn. De wind was gunstig en ook keken ze een andere richting uit, vanwaar ze wat 
waargenomen hadden.

Na vijf minuten hoorde ik geritsel uit de richting waar de dassen ook naar gekeken 
hadden: Heel kalm en rustig kwam daar een reegeit aangewandeld, richting burcht. 
Ze snuffelde even met de neus in de pijp waarin de dassen zojuist waren verdwenen 
om rustig haar weg dieper het bos in te vervolgen. Op het moment dat ik besloot naar 
huis te gaan, hoorde ik plots een schel geblaf. Dit geluid was niet afkomstig van een 
hond maar van een ree (niet de zelfde als zojuist). Wat ik begrijp, doen ze dit als 
waarschuwing voor gevaar en de mannetjes ook tijdens de bronst. Het is een geluid 
dat je niet vaak hoort en dat mijn dassenavond bijzonder en compleet maakte.
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Aan de pissebeddenstudie!

aangeleverd door Maarten Punt uit archief Trouw 15 sept 2014

Pissebedden. Die wat 
prehistorisch ogende beestjes in 
kelder en tuin. 'Grijze gruwels', 
lelijk als de nacht en allemaal 
hetzelfde. Maar daar komt nu 
verandering in. Nederland gaat 
op zoek naar broedbuidels, 
geurbedriegers en vrouwtjes die 
alleen dochters krijgen.
Het is maar goed dat we geen 
pissebedfobie hebben, want voor 
we het weten lopen de 
pissebedden over onze handen. "Kijk. Dit is een mospissebed", zegt Matty Berg, 
hoogleraar bodemfauna en natuurlijke ecosysteemdynamiek aan de RUG. "Zie je die 
lange antennes? Die moet hij wel hebben. Om te ontsnappen aan uitdroging en 
vijanden kan hij hard rennen. En dan heb je snel informatie nodig. Lange antennes 
verschaffen die."

"En dit zijn oprolpissebedden", zegt hij, en legt meerdere donkere bolletjes in de 
hand. "Door zich op te rollen, krijgt een spin of andere vijand hem minder makkelijk 
open. Het paars drieoogje, dit paarsige pissebedje hier, doet het weer anders. Die 
leeft diep onder de grond en beschermt zichzelf zo tegen uitdroging en rovers. Dat 
paars drieoogje is overigens nog een mysterie. Slechts een op de honderd 
exemplaren is een man. De vrouwen planten zich ongeslachtelijk voort en krijgen 
uitsluitend dochters. Waar de mannen vandaan komen en wat hun functie is, is 
onduidelijk."

Paars drieoogje is een raadsel, maar voor de European Invertebrate Survey (EIS 
Nederland), de organisatie die zich met ongewervelden bezighoudt en waaraan Berg 
verbonden is, is zelfs de verspreiding van pissebedden onvoldoende bekend. 
Nederland telt 35 soorten landpissebedden waarvan in elke tuin en kelder zeven te 
vinden zijn en in de wat gevarieerdere tuinen zo'n twaalf. In elk geval zouden die 
zeven in alle tuinen (plus kelders) moeten voorkomen, maar de grote vraag is of dat 
ook zo is. Vooral over het voorkomen in zanderige en daarmee droge tuinen is veel 
onbekend.

Pissebedden zijn kreeftachtigen die honderden miljoenen jaren geleden de overstap 
naar land hebben gemaakt. Hoewel ze hun lichaam daaraan hebben aangepast - zo 
werden de kieuwen vervangen door plaatjes waarmee zuurstof kan worden 
opgenomen en werd de huid voorzien van beschermende waslaag - zijn ze gevoelig 
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voor uitdroging. Vandaar de nachtelijke leefwijze en het geschuil onder bloempotten, 
compost en in de kelder gedurende de drogere dag.

"De broedbuidel is ook zo'n aanpassing", vertelt Berg terwijl hij een forse grijze 
pissebed met rode vlekjes - een ruwe pissebed met een kleurvariatie - oppakt en 
omgekeerd op de hand laat zien. "Het vrouwtje legt haar eitjes in een met vocht 
gevulde buidel onder haar lijf, tussen de poten. De jongen groeien hierin op. Net als 
de rug bestaat de buik uit losse segmenten. Zodra de jongen volgroeid zijn, drukken 
ze deze opzij en kruipen eruit. Fantastische aanpassingen, maar de vraag is of ze 
voldoende zijn. Zitten pissebedden inderdaad overal?"

Om die vraag beantwoord te krijgen, roept EIS Nederland, samen met het tijdschrift 
Quest, de hulp in van het grote publiek. Iedereen wordt verzocht in zijn tuin en kelder 
op zoek te gaan naar pissebedden. We moeten stenen en bloempotten keren, 
peuren in grond en compost en de keldervloer aan nadere studie onderwerpen, de 
pissebedden determineren en de waarnemingen doorgeven. Zo moet een 
verspreidingskaart van pissebedden ontstaan die de vragen van de wetenschappers 
beantwoorden kan. Maar dat is niet de enige reden.

Net als het spinnenproject van verleden jaar, heeft ook het 
pissebed-publieksonderzoek tot doel de bij velen levende aversie tegen 
ongewervelden om te buigen in een fascinatie.

Een uurtje naar Berg luisteren lijkt daarvoor nog de beste methode. Zijn 
enthousiasme is onbegrensd. Want als we op een mierennest stuiten en de mieren 
'in rot van vier' over ons heen beginnen te lopen, peutert Berg voorzichtig met een 
stokje een kleine, bleke mierenpissebed uit het nest. "Het lijkt een beestje van niets, 
maar is een fantastisch bedrieger. Door een paar keer in en uit het nest te lopen, 
neemt de pissebed een mierengeur aan waardoor de mieren haar niet meer als 
indringer zien. Zo kan ze veilig het mierennest in kruipen en zich - veilig voor 
vijanden en uitdroging - tegoed doen aan de uitwerpselen en ander organisch 
materiaal in het nest. Uitgekooktheid vervat in een paar millimeter!"

De pissebed wordt teruggezet, de mieren met rust gelaten en de zoveelste steen 
opgetild. Welgeteld zeventien pissebedden schieten weg.
Pissebedden in de tuin
Iedereen kan meedoen aan het onderzoek naar de verspreiding van pissebedden. 
Op www.tuinpissebedden.nl is een zoekkaart te vinden met de zes meest 
voorkomende soorten (ruwe pissebed, kelderpissebed, mierenpissebed, gewone 
oprolpissebed, zwartkoppissebed, mospissebed) plus een 'restgroep'. Via de site zijn 
waarnemingen door te geven. Deelnemers krijgen geregeld te horen hoe het project 
verloopt en welke pissebedden bij hen in de omgeving gevonden zijn. De zoekkaart 
zal later ook gedrukt verkrijgbaar zijn.
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Blauwe pissebedden
Wonderschoon zijn ze, de blauwe pissebedden die je geregeld kunt vinden. 
Schitterend, maar ten dode opgeschreven. De dieren zijn besmet met het Iridovirus, 
een voor pissebedden dodelijk (maar voor mensen ongevaarlijk) virus.

Ze eten uitsluitend dood organisch materiaal en ruimen dus mooi oude bladeren en 
ander dood groen op. Het 'nut' was vroeger nog groter: in de Eerste Wereldoorlog 
bijvoorbeeld, toen Gouda in een moerasgebied lag waar malaria voorkwam. 
Vooruitstrevende artsen schreven het slikken van pissebedden voor. En in 1885 werd 
tong met pissebedsaus als culinair hoogstandje aanbevolen.
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De egel (Erinaceus europaeus) 
door Ton Bode

In de vorige Koppel meldde de agenda dat 
op 20 en 21 september, nota bene het 
weekend van onze jubilea, gevraagd werd 
om zoveel mogelijk egelwaarnemingen door 
te geven. Die konden betrekking hebben op 
levende egels, maar ook op verkeersslacht-
offers. Naar schatting van de Zoogdiervere-
niging komen er jaarlijks, schrik niet, 
135.000 egels in het verkeer om. Het telweek-
end in 2013 was een “succes” met ongeveer 300 meldingen.
Onderstaande informatie is afkomstig van de website van de Zoogdiervereniging 
(www.zoogdiervereniging.nl). 

Uiterlijk 
 De egel is onmiskenbaar door de stekels op de rug en de bovenzijde van de kop. 
Een volwassen egel heeft ongeveer 7000 - 8000 stekels van 2 tot 3 cm lang. Waar 
stekels ontbreken, is de huid bedekt met vrij stugge haren die op de buikzijde geelwit 
tot bruin zijn. Een stekel gaat ongeveer een jaar mee, waarna hij uitvalt en wordt ver-
vangen.
Typisch voor de egel is de kringspier waarmee hij zich bij gevaar kan oprollen tot een 
bal en de stekels overeind kan zetten.
De grootte en het lichaamsgewicht zijn afhankelijk van leeftijd en geslacht; over het 
algemeen zijn volwassen mannetjes het grootst en het zwaarst. 

Leefgebied en verspreiding
In onze streken leeft de egel in bijna alle landschappen. In sommige gebieden zijn ze 
echter algemener dan in andere. Tuinen, bosranden, struweel en loofbos, liefst met 
ondergroei, zijn goede leefgebieden. Egels komen ook in steden voor, zolang er 
maar groen en schuilplaatsen aanwezig zijn. De egel komt bijna overal in West-Euro-
pa vrij algemeen voor.

Leefwijze en voedsel
Egels zijn nachtactief. Overdag slapen ze in een moeilijk te vinden nest van bladeren, 
mos of ander materiaal dat zich vaak onder (braam)struiken of takkenbossen bevindt. 
Een groot deel van het jaar (november/december tot april/mei) zijn ze in winterslaap, 
waaruit ze af en toe wakker kunnen worden. Tijdens de winterslaap daalt hun li-
chaamstemperatuur van circa 35° tot circa 10 °C en verliezen ze ongeveer 30% van 
hun gewicht. Dat wordt in het voorjaar echter weer ruimschoots ingehaald. Dankzij 
hun goede reukvermogen en gehoor weten ze veel kevers, rupsen, regenwormen, 
oorwurmen en slakken op te sporen. Van een schoteltje melk raken ze aan de 
diarree. 
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Egels eten ook soms eieren. Ze likken de inhoud op nadat ze de schaal helemaal 
hebben stukgebeten. Omdat ze de inhoud niet gauw genoeg kunnen oplikken, blijven 
behalve eierschalen ook vaak delen van dooier of eiwit over. Nesten van bodem-
broeders die door egels zijn bezocht, blijven soms helemaal besmeurd achter. Egels 
eten ook huisjesslakken (tot wel 40 per nacht) en eten in de regel het huisje mee op. 
In de nazomer en herfst eten ze ook wel bessen.
Als ze tijdens hun nachtelijke tochten sterk ruikend aas of uitwerpselen tegenkomen, 
kunnen egels opgewonden raken en zich zelfs ermee insmeren. Wat hier de functie 
van is, is niet duidelijk. 

Territorium en verblijfplaats
Egels zijn altijd alleen op stap en vormen geen vaste paartjes. Ze hebben min of 
meer een vast 'leefgebied' (mannetjes 20-40 ha, vrouwtjes 10-20 ha), maar ze heb-
ben geen 'territorium' dat ze verdedigen tegen soortgenoten. Egels leggen per nacht 
een paar kilometer af. Egels zijn verassend snel en lenig. Ze kruipen door nauwe 
spleten en kunnen prima zwemmen. In de zomer slapen egels vaak op de kale grond 
onder dicht struikgewas, in holtes onder boomwortels, in composthopen of konijnen-
holen. Soms worden slaapnesten gebouwd van losse bladeren. Een nest voor de 
jongen ligt op een goed verborgen plek zoals in een compost-, takken- of puinhoop. 
Winternesten worden meestal in de grond gemaakt, tegen een schutting aan, in een 
schuur of bijgebouw of in een takken- of composthoop. De afmetingen van het win-
ternest varieert sterk, soms tot een halve meter doorsnee.

Voorplanting en leeftijd
De paartijd duurt vrij lang (mei tot en met augustus). Het paren duurt lang en gaat 
gepaard met veel geluid. Het kan uren duren voor het vrouwtje het mannetje toelaat. 
Het vrouwtje legt dan haar stekels plat. Na een draagtijd van circa 5 weken werpt het 
vrouwtje tussen juni en oktober gemiddeld ruim vijf (twee tot tien) jongen. De jongen 
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zijn dan nog onbehaard en blind. Na een paar uur verschijnen echter witte stekels. 
Binnen enkele weken worden deze vervangen door een tweede en derde generatie 
bruincrèmekleurige stekels. Die stekels blijven ±18 maanden zitten voordat ze gelei-
delijk vervangen worden. Na twee weken gaan de oogjes en oortjes open.  
Na ongeveer drie weken verlaten de jongen 's nachts het nest en gaan ze met moe-
der mee. Op een leeftijd van ± zes weken worden ze zelfstandig. De jongen blijven 
bij elkaar om te overwinteren in het nest waarin ze zijn geboren. De moeder maakt 
voor zichzelf een nieuw winternest. In onze streken is nog nooit aangetoond dat 
egels in het wild meer dan één nest per jaar grootbrengen. Het mannetje bemoeit 
zich niet met het grootbrengen van de jongen.
Soms eet de moeder haar jongen op. De precieze reden hiervan is onduidelijk, maar 
wetenschappers vermoeden dat het wordt veroorzaakt door stress of omdat de moe-
der aanvoelt dat er iets mis is met de jongen. Mogelijk dat wanneer er onvoldoende 
voedsel of drinken voorradig is, de moeder de jongen dood om zichzelf in bescher-
ming te nemen. Het gedrag komt ook wel voor bij verstoring van het nest wanneer de 
jongen nog zeer jong zijn. Als de jongen al groter zijn, verplaatst de moeder het nest 
doorgaans door de jongen bij hun nekvel te grijpen en één voor één naar een veiliger 
plek te brengen. Egels kunnen maximaal tien jaar oud worden, maar meestal worden 
ze niet ouder dan een jaar of vijf.

Uitwerpselen
De gitzwarte uitwerpselen van de egel zijn gemakkelijk te vinden. Vaak glinsteren die 
door de niet verteerde delen van keverschilden. De uitwerpselen zijn bros en cilin-
dervorming, meestal aan één pool puntig, 8 tot 12 mm breed en 30 tot 60 mm lang. 
Wanneer egels muizen gegeven hebben, zijn de uitwerpselen doffer van kleur en 
vaster. In de nazomer en herfst zitten er soms resten van bessen in.

Bedreiging en bescherming
De egel is een wettelijk beschermde diersoort. Typisch is dat hij zich oprolt bij gevaar 
en niet vlucht. Hierdoor vallen er slachtoffers in het verkeer. Maar ook door maaien of  
branden van vegetatie, doordat ze verstrikt raken in netten of rondslingerend afval, in 
onafgedekte putten vallen, verdrinken, vergiftigd raken, of doordat ze ondeskundig 
behandeld worden. Voor enkele van deze doodsoorzaken kan het aantal slachtoffers 
op relatief eenvoudige wijze worden beperkt. Zo hoort afval in de daarvoor bestemde 
containers. Ook zou men hopen tuin-, tak- of bladafval niet in brand moeten steken 
zonder deze eerst op het voorkomen van egels te hebben gecontroleerd.
Egels kunnen in principe goed zwemmen, maar in vijvers met steile of gladde randen 
kunnen ze gemakkelijk verdrinken. Een plankje, omspannen met gaas, dat vervol-
gens schuin in de vijver wordt gezet, biedt uitkomst. Naast vijvers en zwembaden zijn 
ook veeroosters, mestputten en andere gaten een gevaar. Een egel is namelijk niet 
bang om te vallen omdat zijn stekelvacht als stootkussen werkt.  
 
De aanwezigheid van egels in uw tuin is gunstig omdat ze kevers, rupsen en 
(naakt)slakken eten. Het gebruik van vergif moet dus zeker achterwege worden gela-
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ten: deze stoffen hopen zich via het voedsel op in de egel, die er vervolgens dood 
aan kan gaan.
Egels zijn wilde dieren die zich hebben aangepast aan de menselijke leefomgeving. 
Ze zijn uitstekend in staat om voor zichzelf te zorgen. Vaak worden (jonge) egels 
onnodig of ondeskundig bijgevoerd of meegenomen. Bijvoeren is in principe niet no-
dig. Het goedbedoelde schoteltje (koe)melk kan zelfs voor spijsverteringsproblemen 
zorgen (diarree)en wordt daarom afgeraden. Teken, vlooien en andere parasieten zijn 
wel vervelend, maar wilde egels hebben ze bijna allemaal. Alleen als zeker is dat een 
egel echt hulp nodig heeft of veel pijn heeft, is het verantwoord om het dier naar een 
egelopvangcentrum te brengen. Vaak is het verstandig om eerst telefonisch advies te 
vragen bij één van egelopvangcentra.
Een egel met schuim op de bek en vacht is niet ziek. Onbekend is waarom egels zich 
soms met dit schuimende speeksel insmeren. 

Waarnemingen
Heeft u egels in de tuin of in de buurt van uw woning, geef dan eens een waarneming 
door via de website van de zoogdiervereniging of via waarneming.nl. En maakt u 
geen gebruik van deze mogelijkheid, dan mag u de waarneming onder vermelding 
van datum, plaats en aantal ook doorgeven aan voorzitter@noordwesthoek.knnv.nl. 
Die zorgt er dan voor dat de waarneming op de goede plek terecht komt.
Bij een dode egel langs de weg kan voor de plaatsbepaling de naam of nummer van 
de (provinciale) weg en opgave van  het nummer van het hectometerplaatje nuttig 
zijn.
Wie laat weten waar hij egels ziet in oktober en november? 
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Wandeltip: Wolterholten – Woldberg, 6 km
door Theo van de Graaf

Op deze wandelroute is er veel gelegenheid om iets te ontdekken van de geologie 
van het gebied. De route voert in zijn geheel over het stuwwallenlandschap ten noor-
den van Steenwijk. 
We passeren het 
Geologisch Monu-
ment Wolterholten 
en kunnen daar 
een bezoek aan 
brengen. Verderop 
komen we langs 
twee pingoruïnes. 
We wandelen over 
de top van de 
Woldberg, met 26 
m het hoogste punt  
van de stuwwallen 
rond de Steenwij-
ker Aa. Bij Baars 
hebben we uitzicht 
over een glooiend 
landschap dat doet  
denken aan Zuid-
Limburg. Voor 
meer informatie 
over de geologie van deze omgeving: zie www.knnv.nl/noordwesthoek bij Links

Startpunt: 
Neem op de A32 afrit 7, Steenwijk Noord, en aan het einde van de afrit richting 
Steenwijk. Op de rotonde de eerste afslag, richting Oldemarkt. Na 600 m op een 
kruising in Witte Paarden rechtsaf. Rijd zoveel mogelijk rechtdoor en steek de spoor-
lijn en de snelweg over. Op 50 m voorbij de snelweg bevindt zich rechts een parkeer-
plaats, 't Pennekaampie. Dit is ons startpunt.

Routebeschrijving:
– Loop terug, steek de snelweg over en ga linksaf, Wolterholten (1). Vanaf 20 april is 
hier het gezang van de nachtegaal te beluisteren vanuit het struikgewas, maar ook 
veel andere vogels laten zich horen. Na 400m passeren we Geologisch Monument 
Wolterholten (2). Het is de moeite waard om hier even een kijkje te nemen. Aan het 
einde van de Wolterholten linksaf.

– Bij de wegsplitsing houden we links aan en gaan onder de snelweg door. Bij de 
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paaltjes B42 en 
B41 rechtdoor 
en bij paaltje 
B40 rechtsaf, 
Kruithofsmen-
ning. We blij-
ven dit brede 
pad volgen, 
eerst met een 
bocht naar 
links en dan 
met een bocht 
naar rechts 
(flauwe boch-
ten niet meetel-
len). Na die 
laatste bocht 
lopen we langs 
een rij grote 

beuken. Bij de 
zesde beuk linksaf. Aan het einde rechtsaf.
– We passeren een bank met daar tegenover een moeras in een pingoruïne (3). In 
het water bij de bank groeit veel waterdrieblad (bloeitijd: mei-juni). Bij paaltje B48 
rechtdoor. De hei staat hier in augustus mooi in bloei. We passeren een diepe kuil, 
waarschijnlijk een tweede pingoruïne. Bij een splitsing houden we links aan. We lo-
pen zoveel mogelijk rechtdoor en komen langs een huis aan de rechterkant. We ste-
ken een fietspad over en gaan meteen rechtsaf, een brede zandweg tussen hoge 
beuken.

– Na 150 m nemen we het eerste pad scherp linksaf en passeren een oranje bordje 
van Staatsbosbeheer. Van hieraf klimmen we naar de top van de Woldberg. Op een 
vijfsprong bij een bank houden we iets links aan (dus niet langs de bank). Het pad 
voert verder omhoog door een “holle weg”. We komen uit op de top van de Woldberg 
met rechts het hoogste punt en links een informatiebord en een bank met uitzicht op 
de toren van Steenwijk.

– We blijven rechtdoor lopen tot we uitkomen bij de bosrand. Hier rechtsaf. Na 30m 
rechtsaf, een smal bospad. Op het nu volgende gedeelte kunnen we in het vroege 
voorjaar hier en daar bosanemonen in bloei zien. Negeer een afslag naar rechts. Aan 
het einde van het pad linksaf. Opnieuw een afslag naar rechts negeren. We blijven 
de bosrand volgen tot we uitkomen op de verharde weg. Hier linksaf. Let op het 
glooiende landschap, het lijkt Zuid-Limburg wel (helaas beneemt de maïs soms het 
uitzicht). Aan het einde van de weg linksaf. Op de driesprong rechtdoor. Na enkele 
honderden meters zijn we weer op de parkeerplaats.
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Aandachtspunten.
1. De route gaat door een heu-
velachtig gebied op een stuwwal.  
Deze stuwwal is ontstaan tijdens 
de voorlaatste ijstijd, zo'n 
200.000 jaar geleden. Het ijs dat 
uit Scandinavië afkomstig was, 
schoof als een immense wals 
over het landschap en duwde 
daarbij de bovenste grondlaag 
voor zich uit en opzij. Eén zo'n 
ijslob vormde het dal van de 
Steenwijker Aa. De voorkant van 
die lob reikte tot aan Steenwijk. 
Nadat het ijs zich had terugge-
trokken bleef een U-vormige stuw-
wal achter. Op de zuidoostelijk poot van die U vinden we de Bisschopsberg en de 
Havelterberg. De noordwestelijke poot strekt zich uit vanaf Steenwijk via de Woldberg 
naar de Eese. Onze wandeling gaat helemaal over deze noordwestelijke poot. Dat 
het terrein sterk glooit zien we al meteen langs de Wolterholten. De spoorlijn en de 
snelweg zijn diep uitgegraven in een uitloper van de Woldberg om een rechte baan te 
kunnen aanhouden.

2. Toen in 1988/1989 de snelweg werd aangelegd kwamen bij de graafwerkzaamhe-
den veel stenen tevoorschijn. Deze stenen zijn afkomstig uit Scandinavië en door het 
ijs meegevoerd. Na het smelten van het ijs bleven de stenen achter in een mengsel 
van leem en keien, het keileem, waarmee een groot deel van de stuwwal is bedekt. 

Vooral in de omgeving 
van Steenwijk zijn 
talrijke keien achter-
gebleven. Een deel 
van de grote keien die 
bij de graafwerk-
zaamheden werden 
aangetroffen, is ver-
zameld en bij elkaar 
gebracht in het Geo-
logisch Monument 
Wolterholten. De kei-
en zijn genummerd 
en men heeft gepro-
beerd te achterhalen 
uit welk deel van 
Scandinavië elke 
steen afkomstig is en 
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van welk materiaal deze is samengesteld. Het monument is aangelegd op het erf van 
een voormalige boerderij. In verband met de aanleg van de snelweg moest de boer-
derij worden afgebroken, maar de leilindes zijn nog aanwezig. De tuin van de boerde-
rij  wordt nu beheerd als heemtuin. Tuin en monument worden verzorgd door de 
werkgroep Wolterholten van KNNV-afdeling De Noordwesthoek.

3. Een pingoruïne is het overblijfsel van een pingo, een bolvormige heuvel die ge-
vormd wordt op plaatsen waar de grond het hele jaar door bevroren blijft. Pingo's 
worden ook nu nog gevormd in het hoge noorden van bijvoorbeeld Canada of Sibe-
rië, in toendragebieden waar de grond permanent bevroren is. In ons land is geen 
sprake meer van permafrost en vindt dus ook geen pingovorming meer plaats. De 
pingo's in ons land dateren van 25.000 tot 19.000 jaar geleden, een kort tijdperk ge-
durende de laatste ijstijd, toen de omstandigheden voor pingovorming ideaal waren.
Een pingo onstaat op plaatsen waar kwelwater naar boven komt en tegen de bevro-
ren bovenlaag botst. Daar bevriest dit water en zet daarbij uit. De grond wordt daar-
door een klein stukje omhoog geduwd. Aangezien dit een proces is dat zich telkens 
herhaalt, ontstaat een lensvormige ijslaag waarbij de grond steeds verder omhoog 
geduwd wordt en geleidelijk een heuvel ontstaat, die tenslotte een doorsnee van en-
kele tientallen tot enkele honderden meters kan hebben. Zodra de grondlaag boven-
op de lens ontdooit in de zomer of aan het einde van de ijstijd, begint deze naar be-
neden te schuiven. Rondom de ijslens ontstaat zo een wal. Als aan het einde van de 
ijstijd het ijs gesmolten is, resteert een ringvormige wal met daarbinnen een 
meer(tje). De pingo bestaat dan niet meer en we spreken nu van een pingoruïne. Na 
opwarming van het klimaat groeit het meer dicht en onstaat een moeras waar veen-
vorming plaatsvindt. Dat is het stadium dat we tijdens onze wandeling bij de eerste 
pingoruïne zien.
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                     Jubile-
um KNNV--IVN

door Adrie-Janne

Zaterdag 20 september was het  
zover. We vierden met elkaar 
60 jaar KNNV de Noordwest-
hoek en 20 jaar IVN Noordwest  
Overijssel op Buitengoed Fre-
deshiem.
Het begon met een excursie. 
De 45 leden, die zich hiervoor 
op hadden gegeven, werden in 
drie groepjes ingedeeld. Het 
was de bedoeling, dat je me elkaar, al wandelend, de plantjes, dieren, bomen, mos-
sen etc benoemde en het opschreef. Het was een relaxte wandeling. Om 17 uur be-
gon de receptie. Daar kwamen nog eens 150 mensen op af. Je kon buiten of binnen 
bijpraten. Het glas werd geheven. Het officiële gedeelte werd op charmante wijze 
gepresenteerd door onze gastvrouw Greet Sanderse. Ton Bode, voorzitter van de 
KNNV beet de spits af. Hij zei trots te zijn op de samenwerking tussen beide vereni-
gingen en merkte terecht op, dat natuurstudie, educatie en natuurbeleving prima sa-

men kunnen gaan. Het 
samenvoegen had een 
hoogtepunt bereikt, 
maar voor een fusie 
was het nog te vroeg. 
Wilfred Ouwerkerk 
hield het kort. Hij liep 
met ondersteuning  
van een kruk vanwege 
een op handen zijnde 
knieoperatie. Hij bena-
drukte, dat beide par-
tijen op een fatsoenlij-
ke manier met elkaar 
omgingen en dat de 
roodborstjes in zijn tuin 
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daar een lesje van konden leren. 
Deze feestelijke receptie was hier 
een voorbeeld van. Hierna over-
handigde onze burgemeester van 
der Tas een reproductie en twee 
enveloppen met inhoud aan de 
voorzitters en richtte een woord 
van dank aan alle aanwezigen. 
Ze sprak haar waardering uit voor 
het vele werk, dat zo enthousiast 
door onze leden werd verricht. 
“De mensen in het veld, die zor-

gen ervoor, dat onze natuur niet  
verloren gaat en onder de aan-
dacht blijft! Zij zijn onze ambas-
sadeurs.”
 En dan komt de uitslag van de 
fotowedstrijd. Er waren 19 in-
zendingen door de jeugd en 
154 door de volwassenen. De 
jury bestond uit Fhilip Friskorn, 
Machiel de Vos en Gerrit Hout-
schild. Alle eervolle foto’s met 
een vermelding of een prijs had 
de jury omschreven en werd  
door Marja van der Tas volledig 
verwoord tijdens de prijsuitrei-
king. 
Eervolle vermeldingen gingen 
naar  de de dertien jarige An-
nemarijn Roth uit Tuk met “de 
Bosmuis`’ en  de twaalfjarige 
Amber Witte uit Staphorst met 
als thema “Waterdruppels” in 
de categorie jeugd en bij de 
volwassenen waren dat John 
Stam uit Belt Schutsloot en 
Frans Beuming uit Ruinerwold.  
De 14 jarige Rik Bijker uit Rou-
veen kreeg de eerste en enige 
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prijs voor “Wolken-
luchten”! De cate-
gorie volwassenen: 
de derde prijs was 
voor Henk Jan ten 
Napel uit Hasselt, 
de tweede prijs 
voor Jogchum 
Reitsma uit Uffelte 
en de eerste prijs 
voor Jan Veijer uit 
Rouveen! (Ook 
namens  de redac-
tie van Koppel al-
lemaal van harte 
gefeliciteerd!) Na 
het officiële gedeel-
te werden de gla-
zen weer gevuld, 
omlijst door heerlij-
ke hartige hapjes. 
Fredeshiem vol-
deed aan de be-
hoefte voor een 
groot gezelschap. 
Het was een sfeer-
volle ambiance en 
er werd heel wat 

bijgepraat. Een dag om dankbaar op terug te zien!

Het volgende artikel is aangeleverd door Sicco Hoekstra.
 Het is een aanvulling op mijn artikel en een  compleet overzicht van de (volwassen) 
winnaars van de fotowedstrijd.
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VOLWASSENENCATEGORIE

De eerste eervolle vermelding in deze categorie betreft een fraaie verstilde opname, 
in de vroege ochtend gefotografeerd. De eer van het vastleggen van dit prachtige 
beeld komt toe aan John Stam uit Belt-Schutsloot met zijn foto ‘Oranjetipje’. John 
mag naar voren komen.

Het onderwerp van de foto, die voor de tweede eervolle vermelding in aanmerking 
komt, is zeer bewust en zorgvuldig in beeld gebracht met een mooie donker 
afstekende achtergrond. Daarom veel waardering voor de maker, Frans Beuming uit 
Ruinerwold met zijn foto ‘Paardenbloemzaadjes met pluis’. Frans mag naar voren 
komen.

En dan nu de prijswinnaars met als eerste de derde prijs. Deze prijs is toebedeeld 
aan een zeer treffende en prachtige compositie, waarbij met een uiterste concentratie 
de ontspanknop op het juiste moment is ingedrukt. De maker is Henkjan ten Napel uit  
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eerste vermelding Oranjetipje

tweede vermelding Paardebloemzaadje



Hasselt met zijn foto ‘Jonge Fuut, gevoed door ouders’. Henkjan mag naar voren 
komen.

De tweede prijs gaat naar een foto, die veel waardering van de jury heeft geoogst 
door een zorgvuldige benadering en een zeer gewaagde uitsnede met twee pootjes 

precies 
op de 
juiste 
plek…. 
èn 
scherp! 
Maker 
van dit 
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3 de prijs  Fuut met jonge

2 de prijs Goede morgen, goed geslapen?



meesterwerkje is Jogchum 
Reitsma uit Uffelte met zijn foto 

‘Goede morgen, goed geslapen?’ Jogchum mag naar voren komen.

En dan tenslotte de winnaar. Prachtige opnames ‘van dichtbij’ hebben de eerste prijs 
moeten afstaan aan een sfeervolle landschapsopname omdat deze net iets meer          
past in de opdracht 
‘onze natuur’ in het werkgebied van de jubilerende natuurverenigingen. Het gaat om 
een kleurrijk beeld, dat door de bijzondere plek van een palenrij, een extra dimensie 
heeft gekregen. En daarom is de winnaar van de natuurfotowedstrijd 2014 van KNNV  
en IVN…: Jan Veijer uit Rouveen met zijn foto ‘Zonsondergang over de Belterweide’. 
Ook Jan mag naar voren komen.

Hierna kan de prijsuitreiking plaatsvinden en wel als volgt:

-          John Stam en Frans Beuming (eervolle vermeldingen) ontvangen 
elk 2 boeken: ‘Havelterzand’, geschreven door jurylid Machiel de Vos en 
‘Blue skies over the prairie’, beschikbaar gesteld door jurylid Philip 
Friskorn.

-          Derde prijs Henkjan ten Napel uit Hasselt (ontvangt envelop met 
inhoud).

-          Tweede prijs Jogchum Reitsma uit Uffelte (ontvangt envelop met 
inhoud).

-          Eerste prijs (Jan Veijer uit Rouveen (ontvangt envelop met 
inhoud).
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1 ste prijs Zonsondergang over de Belterweide
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Prijsuitreiking jeugd door burgm. mevr. v d Tas

Prijsuitreiking volwassenen door burgm. mevr.v d Tas



Zo maar wat indrukken van dit 
jubileum.Op de foto onze voorzitters, de 

wandeling,even kijken bij de boeken en 
verder in de zaal.
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Informatie cursus Jeugdnatuurbegeleider Noordwest-Overijssel
Organisatie en doel

De IVN Jeugdnatuurbegeleiderscursus Noordwest-Overijssel is een samenwerking 
van IVN Overijssel, IVN afdeling Noordwest-Overijssel en Nationaal Park 
Weerribben-Wieden. Het cursusteam en de docenten bestaan uit IVN vrijwilligers en 
IVN beroepskrachten. De cursus leidt bestaande en nieuwe talenten op die hun 
kennis willen verdiepen en aan de slag willen met het begeleiden van kinderen van 
6-12 jaar met buitenactiviteiten. Flora- en faunakennis is niet direct noodzakelijk, wel 
belangstelling voor de natuur en vooral het willen en kunnen samenwerken met 
kinderen. Het is een leuke en interactieve cursus waarin je zelf ook (individueel en in 
subgroepen) aan de slag gaat met praktijkopdrachten. De doelen zijn:

-het leren organiseren en uitvoeren van (NME)-activiteiten voor kinderen van 6-12 jr
-het leren begeleiden en samenwerking met kinderen in de verschillende 
leeftijdscategorieën

Cursusdata
De cursus wordt gehouden op 4 zaterdagen en 2 avonden in de periode van 
november 2014 tot en met april 2015. De bijeenkomsten vinden op verschillende 
locaties in en om Nationaal Park Weerribben-Wieden plaats. De cursus start op 8 
november. 

Diploma
Je komt in aanmerking voor het diploma IVN Jeugdnatuurbegeleider als je actief 
meedoet aan de lessen en minimaal 85% van de lessen aanwezig  De diplomering is 
op 25 april met eindpresentaties en jeugdactiviteiten en natuurlijk een gezellige 
afsluiting.

Kosten 
Dankzij een bijdrage van Sluuspoort en Nationaal Park Weerribben-Wieden blijven 
de cursuskosten beperkt tot  een eigen bijdrage van € 50. Dit is inclusief 
lesmateriaal, koffie en thee en de afsluiting met diplomering.Aanmelding Wil je 
meedoen, stuur dan een mailtje naar overijssel@ivn.nl.
Je ontvangt dan het aanmeldingsformulier en meer informatie.
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                      Algemene Lezingen

Maandag 20 oktober:“Verwonder je om de natuur dichtbij”: 
Havelterzand door: Machiel de Vos

De zin in de titel is kenmerkend voor de lezing, die natuurfotograaf Machiel de Vos uit 
Havelte op deze avond zal geven. Als natuurfotograaf bewonderde hij de schoonheid 
en variatie van de natuur op deze wereld tussen Noord- en Zuidpool. Verwondering 
over de ingewikkeldheid van de natuur, de vormen, kleuren en de samenhang in de 
natuur: het is zijn drijfveer om dit al vele jaren vast te leggen in prachtige beelden. 
Zijn “thuis” heeft hij gevonden in “De parel van Drenthe”, waar hij enthousiast zijn 
ervaringen over wil delen. De serie foto’s die Machiel de Vos zijn toehoorders en -
kijkers deze avond voorschotelt, heeft hij gemaakt in het gebied tussen 
Wapserveense Aa en de Oude Vaart, met hiertussen de stuwwal van Zuidwest-
Drenthe. Dit is het door hem genoemde HAVELTERZAND. Van vlieg tot vogel en van 
das tot vos, maar ook zeldzame vlinders en planten komen aan bod in de parel van 
Drenthe. Ook de menselijke invloed op het gebied wordt getoond.
Impressies van zijn werk zijn te zien op www.machieldevos.nl en 
www.havelterzand.nl
De lezing vindt plaats in De Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk, aanvang 20.00 uur. 
De toegang is gratis.

Maandag 17 november:De natuur in stereoscopiedoor: 
Jan Menzinga.

 In het dagelijkse leven zijn wij gewend met onze beide ogen de wereld te bekijken, ja 
eigenlijk staan wij daar nooit bij stil, maar dat is de reden, dat wij diepte kunnen zien, 
ook wel  ruimtelijke of driedimensionale waarneming genoemd. In de stereofotografie 
wordt nu op een dusdanige manier gefotografeerd, dat we dit gewenste ruimtelijke 
resultaat later bij projectie ook kunnen bewonderen. Dit komt, omdat een 
stereocamera  twee ogen (objectieven) heeft, waarbij met één druk op de 
ontspanknop, tegelijkertijd twee opnamen worden gemaakt, namelijk een linker en 
een rechter plaatje. Bij projectie dient iedere toeschouwer een bril te dragen met 
zogenaamde gepolariseerde glazen, welke er voor  zorgen, dat we op het scherm 
deze diepte kunnen zien. Iedere bezoeker krijgt zo'n bril in bruikleen.
Het programma ziet er als volgt uit. Voor de pauze een rondje door de seizoenen in 
onze dagelijkse omgeving, afgewisseld met landschaps- en dichtbij-opnamen van 
vlinders, bloemen en andere organismen.
enz. Na de pauze een korte lezing over de wereld van de paddenstoelen en 
aansluitend een korte rondreis door vakantieland Oostenrijk.
De lezing vindt plaats in De Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk, aanvang 20.00 uur. 
De toegang is gratis.
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Maandag 15 december: Laagveenmoerassendoor:
 Jaap Veneboer

Op deze avond gaan we de flora en fauna van de laagveenmoerassen van 
Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Friesland eens wat nader bekijken. Wieden, 
Weerribben, Rottige Meenthe en Lindevallei zijn door alle vogels die er broeden bij 
velen bekend. Door de kijkhutten en de vele fietspaden in deze gebieden, kan men 
vooral de vogels soms van dichtbij bekijken, zoals o a de ijsvogel, de lepelaar en de 
purperreiger. Vooral de vele vogels gaan we zien op deze avond, maar ook libellen, 
vlinders  en andere soortgroepen zullen niet worden vergeten.
De lezing vindt plaats in De Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk, aanvang 20.00 uur. 
De toegang is gratis. 
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                       Excursieprogramma 

Zaterdag 4 oktober
Op deze dag gaan we vogels kijken in en om het Lauwersmeer. De trektijd is volop 
aan de gang, zodat er een goede kans is op leuke steltlopersoorten, rotganzen, 
brandganzen en andere watervogels.                                                                                                                                                                                        
Deze soorten gaan we op verschillende plaatsen in het gebied bekijken. Vanuit enke-
le schuilhutten zijn veel soorten van dichtbij te zien, maar soms zitten de vogels ook 
verder weg. Een verrekijker of telescoop kan in die gevallen uitkomst bieden. De ex-
cursie duurt de hele dag. Neem daarom eten en drinken mee en gezien de tijd van 
het jaar ook warme kleding. We vertrekken bij de fietsenstalling op de parkeerplaats 
aan de Eesveense zijde van het station om 8.00 uur en denken om ongeveer 17.00 
uur weer terug te zijn. 
Nadere inlichtingen:  Albert Steenbergen, telefoon 0521 513547.

Zaterdag 4 oktober Fietsexcursie zie activiteiten geologiewerkgroep

Zondag 5 oktober - Herfst, herfst 
wat heb je te koop! 
Deze gezinswandeling op de 
Woldberg staat in het teken van de 
herfst en alles wat ermee te maken 
heeft. Al struinend verkennen we 
het bos, terwijl de omgeving 
vragen oproept. Waarom vallen de 
bladeren nu van de bomen? Welke 
noten en zaden liggen er in het 
bos? Wat zit er aan de onderkant 
van die paddenstoel? Op deze 
vragen en misschien nog wel meer 
proberen we onderweg op een 
actieve manier antwoord te vinden! 
Verzamelplaats: Tuk’s Theehuis, 
Bergweg 71, 8334MC Tuk
Aan deze wandeling, die duurt van 14.00 – 16.00 uur, zijn geen kosten verbonden.
Nadere inlichtingen; Els Heibrink, telefoon 06 57187354

Dinsdag 14 oktober -  ‘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 wan-
deling 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.
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Ervaar het bos op een nieuwe manier! Wie durft er mee?
Verzamelplaats: P- plaats tegenover camping ’t Kapje, Bergweg 76, 8336 MC Baars. 
Aan deze wandeling, die duurt van 18.45 – 20.15u, zijn geen kosten verbonden.
Nadere inlichtingen: Bibi Rozeboom, telefoon 0521 852338.

zaterdag 18 oktober
Vandaag is het weer hoog tijd voor 
een paddenstoelenexcursie. Deze 
zal dit keer gaan naar de Bis-
schopsberg bij Havelterberg. De 
Bisschopsberg is een waterwinge-
bied, waarin twee pompstations 
staan, die het water uit de bodem 
oppompen en geschikt maken als 
drinkwater.
In de bossen van het waterwinge-
bied komen veel soorten padden-
stoelen voor, onder andere omdat 
het terrein een afwisselend boom-
bestand heeft. Op deze excursie kunnen we dan ook zeker
de nodige naald- en loofhoutsoorten bewonderen. Denk daarbij aan diverse soorten 
russula, inktzwammen en soorten die op hout leven zoals de doolhofzwam en het 
gestreept nestzwammetje. Het is een uitdaging om deze soorten op deze morgen te 
vinden.
We vertrekken bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van 
het station om 09.00 uur en zullen om ongeveer 12.30u weer terug zijn.
Nadere inlichtingen:  Jaap Veneboer, telefoon 0521 517628.

zaterdag 8 november
Op deze dag gaan we vogels kijken in Gaasterland, waar we veel eenden- en gan-
zensoorten kunnen verwachten. In november zijn de eerste wintergasten onder de 
watervogels al aanwezig. Natuurlijk krijgen ook andere vogels onze aandacht. De 
excursie gaat als volgt: van Ossenzijl naar Lemmer, dan via de Leien richting Oude-
mirdum. Daarna volgen we de kustlijn naar Stavoren en vervolgen onze weg via 
Warns naar de Workumer buitenwaard, waar altijd veel te zien is.
Een verrekijker, warme kleding en proviand zijn op deze excursiedag niet overbodig. 
We vertrekken om 08.30u bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveen-
se zijde van het station en om 09.00u vanaf de parkeerplaats bij het buitencentrum 
van Staatsbosbeheer in Ossenzijl.
Nadere inlichtingen: Albert Steenbergen, telefoon 0521 513547.

Zondag 9 november Kleurenpracht in de Weerribben
Struin op deze zondagmiddag door het moeras van de Weerribben en ontdek welke 
kleurenpracht er ontstaat nu we al diep in de herfst zitten en de winter nadert. Hoe 
maken plant en dier zich klaar voor de winter en wat valt er dan nog te ontdekken in 
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het moeras. Samen met gids, Co-
lette de Haas gaat u op onderzoek! 
De wandeling is geschikt voor het 
hele gezin en start om 14.00 uur 
vanuit het Buitencentrum van 
Staatsbosbeheer te Ossenzijl, waar 
we na 1,5 a 2 uur weer terug zullen 
zijn. 
Meer informatie: Colette de Haas - 
van Harten, telefoon 0561 481407.

Zaterdag 15 november
Op deze dag organiseren de IVN afdelingen Nijkerk en Noordwest-Veluwe samen 
met de KNNV afdeling Noordwest-Veluwe een vogelexcursie per boot op de Veluwse 
randmeren.

Zo kunnen alle vogelliefhebbers de watervogels eens vanaf het water bespieden! 
Medio november zijn er vast veel soorten te zien op de Veluwse Randmeren. 
Daarom hebben de samenwerkende natuurverenigingen deze vier uur durende 
boottocht gepland.
Voor deze gewestelijke excursie is een boot besproken, waarop het mogelijk is om 
vanaf het dek en vanuit de kajuit waarnemingen te doen. Tijdens de tocht kunnen 
aan boord kleine snacks, zoals een broodje of frietje, worden gekocht . Het 
meenemen van een lunchpakket is toegestaan, maar drankjes worden aan boord 
gekocht.
Er kunnen maximaal 100 personen mee. Alle leden zijn van harte welkom om met 
ons mee te varen. Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 per persoon.
Aanmelden kan door het inschrijfgeld te storten op rekening: NL81 RABO 0147 4234 
65 t.n.v. IVN Noordwest-Veluwe.
Graag per betaling een naam en e-mail adres en/of telefoonnummer opgeven voor 
eventuele mededelingen van de kant van de organisatie. 
De afvaart is om 09:00 uur bij Rederij Randmeer, Vissershaven aan de Havendam te 
Harderwijk.

De excursie per boot zal tussen 13:00 en 14:00 uur terug zijn bij de kade..
Telefoon op 15 november alleen voor bijzonderheden 06 2222 6029.
Parkeren: door werkzaamheden aan het waterfront zijn de gratis parkeerplaatsen 
aan de overzijde van de haven niet meer beschikbaar. Als u dus met de auto komt, 
kunt u het beste parkeren op de boulevard. In verband met de kosten daarvan ! ( € 
1,70 per uur op P5, P6, P7 en P8) is carpoolen aan te bevelen.
Om het carpoolen vanuit Steenwijk te coördineren, is het gewenst dat opgave ook 
per e-mail gebeurt aan voorzitter@noordwesthoek.knnv.nl, zodat de 
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deelnemers vanuit onze KNNV- en IVN afdeling bericht kunnen krijgen over het 
aantal personen dat van hieruit meegaat. Voorstel voor vertrek vanuit Steenwijk (P&R 
Eesveense zijde station) om 07.30u.

zaterdag 22 november
Op zaterdag 22 november gaan we al zwervend door de kop van Overijssel naar 
vogels kijken. Vanuit Steenwijk rijden we naar Ossenzijl waar de tweede verzamel-
plaats is. We zijn dan al in de buurt van Blankenham, waar we in de doorbraakkolken 
zullen kijken naar verschillende eendensoorten. Via de dijk rijden we naar Blokzijl en 
vervolgens door de landerijen naar Sint Jansklooster. Onderweg zullen we wel veel 
ganzen zien krijgen. Bij  het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten gaan we 
even uit de auto om een kijkje te nemen op het vlonderpad bij de Beulakerwiede.  
Daarna vervolgen we onze weg  via Heetveld naar de Barsbekerpolder en Zwartsluis. 
Van Zwartsluis rijden we  benedendijks naar het gehucht Velde, waar we de dijk 
oversteken naar de vogelhut bij Zwartewaterklooster.  Daarna gaan we naar het Con-
radkanaal via de Postweg met een goede kans om aan beide kanten van de weg 
reeën te zien. Dan gaat de rit richting Meppel en Wanneperveen, met een stop bij het 
zandgat aan het Kiersche Wiedenpad. Via Roekenbosch en Gasthuisdijk komen we 
bij De Auken waar altijd wel wat te zien is. Dit is onze laatste stop voordat de excur-
sie wordt afgesloten.                                                                                                                     
Een verrekijker, warme kleding  en enig proviand is op deze excursiedag niet over-
bodig. We vertrekken om 8.30 uur van de parkeer plaats aan de Eesveense kant van 
het station Steenwijk en om 9.00 uur bij het Buitencentrum in Ossenzijl. Voor informa-
tie:  Albert Steenbergen, telefoon 0521 513547.

zaterdag 20 december - excursie ‘luisteren naar uilen’
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 leefge-
bied 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. Maar zoals u begrijpt: garanties 
worden er niet gegeven.
Om 20.30u vertrekken we 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.
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Activiteiten Geologiewerkgroep in 2014:

Zaterdag 4 oktober: Een fietsexcursie met als thema ''Geologie en Landschap van 
Steenwijk''.
De lengte van de fietstocht is ongeveer 30 km. Halverwege pauzeren we voor een 
kop koffie (voor eigen rekening) bij resort De Eese. Tijdens de excursie zal de aard- 
kundige geschiedenis van onze streek aan de orde komen en zal op een aantal 
plaatsen worden gestopt om resultaten van de ijstijden in de vorm van onder andere 
een drumlin, zwerfstenen en een pingoruïne te tonen. We vertrekken om 10.00 uur bij 
de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het NS-station. De 
excursie wordt geleid door Ernst Kleis en voor inlichtingen over de excursie en/of 
opgave kunt u terecht bij Zwaan Beijk: zwaanbeijk@ziggo.nl, telefoon 0521-516777.

Dinsdag 21 oktober: Op de eerste avond van het nieuwe seizoen is er voor de 
pauze een huishoudelijk gedeelte (korte vergadering/mededelingen) en worden 
meegenomen geologische vakantievondsten besproken.
Na de pauze zal Zwaan Beijk een presentatie geven van het Natuurreservaat Mols 
Bjerge in Djursland, een van de mooiste en heuvelachtigste gedeelten van 
Denemarken.

Let op: deze avond valt vanwege de herfstvakantie niet zoals gebruikelijk op de 
tweede, maar op de derde dinsdag van de maand.

Dinsdag 11 november: Harry Huisman zal een algemene lezing geven over de 
geologie van Noord-Nederland

Dinsdag 09 december: Peter Nugter geeft een lezing over de geologie van 
Noord-Jutland.
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                                AGENDA KNNV en IVN
De vogelwerkgroep houdt in de maanden september tot en met april haar avonden 
op elke eerste dinsdag van de maand in De Klincke, Kerkstraat 16 te Steenwijk. In de 
maanden mei en juni worden werkgroepexcursies gehouden.

De vlinderwerkgroep houdt in de maanden oktober tot en met april haar avonden 
op elke eerste maandag van de maand in De Klincke, Kerkstraat 16 te Steenwijk.

De plantenwerkgroep houdt in de maanden oktober tot en met april (m.u.v. decem-
ber) haar avonden op elke eerste woensdag van de maand in De Klincke, Kerkstraat 
16 te Steenwijk. In de maanden mei en juni worden inventarisaties uitgevoerd.

De geologiewerkgroep houdt in de maanden oktober tot en met april haar avonden 
op elke tweede dinsdag van de maand, van 19.30 uur in zaal 3 van De Meenthe, 
Stationsplein 1 te Steenwijk. Jaarlijks wordt een (meerdaagse) werkgroepexcursie 
gehouden.Voor 2015 wordt dat zaterdag 25 april. De sprekers en de onderwerpen 
voor het komende jaar worden in het volgende blad bekendgemaakt. Op de webpa-
gina van de KNNV afdeling is het actuele programma vermeld.

De gezamenlijke lezingen van KNNV en IVN worden in de maanden oktober tot en 
met  maart (februari in combinatie met de KNNV ledenvergadering) gehouden op de 
derde maandag van de maand in De Klincke, Kerkstraat 16 te Steenwijk.
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Agenda 

4   oktober ! Vogelexcursie naar de Lauwersmeerpolders
4   oktober ! Fietsexcursie Geologie en landschap
5   oktober! Herfstwandeling Woldberg
6   oktober! Vlinderwerkgroep
7   oktober! Vogelwerkgroep
8   oktober! Plantenwerkgroep
14 oktober! Schemerschim gezinswandeling
18 oktober ! Paddenstoelenexcursie naar de Bisschopsberg
20 oktober! Algemene lezing, het Havelterzand
21 oktober! Geologiewerkgroep lezing natuurreservaat ! ! !
! MolsBjerge, Denemarken.
3 november! Vlinderwerkgroep
4 november! Vogelwerkgroep
5 november! Plantenwerkgroep
8 november! Vogelexcursie naar Gaasterland
9 november! Kleurenpracht in de Weerribben
11 november  !Geologiewerkgroep, lezing geologie Noord-Nederland
15 november! Excursie boottocht gewest (Veluwse randmeren)
17 november! Algemene lezing De natuur in stereoscopie                        !
! door Jan Menzinga
22 november! Vogels kijken in de Kop van Overijssel
29 november! Sovondag, Ede (info: www.sovon.nl)

1 december! Vlinderwerkgroep
2 december! Vogelwerkgroep

9 december! Geologiewerkgroep bijzondere lezing over Noord Jutland
15 december! Algemene lezing Laagveengebieden door Jaap Veneboer
20 december! Luisteren naar uilen op de Woldberg

2015! Vooraankondigingen

10 januari         Nieuwjaarsbijeenkomst IVN en KNNV
19 januari         Algemene lezing Scandinavië door Philip Friskorn
16 februari        Ledenvergadering KNNV afdeling De Noordwesthoek 
16 maart           Algemene lezing (nog niet ingevuld)
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